
 

   ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                        ที่  ๑๑๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ------------------------------------------------------ 
ตามที่งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน จะจัดโครงการอบรมผู้น าแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงและ
ร่วมกันสรุประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ วิเคราะห์  สังเคราะห์ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยก าหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่   ๖ – ๘   เมษายน  
๒๕๖๔   ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี  

ในการนี้ จึงขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงและประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

   
      รายช่ือครูและบุคลากรที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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นายประจวบโชค   สร้อยสม 

นางกาญจนี   เหลืองวัฒนนันท์ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์   แทนลาน 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก   ธรรมภิักดิ์ 
นายวิทิต   บัวประเสริฐ 

นายศักรินทร์   วงษ์แหยม 

นายเกษม   เมาลิทอง 

นายศุภมงคล   อินทร์สนอง 

นายประสพชัย   แน่ประโคน 

นายปลื้ม   ปรีชา 

นางปาริชาติ   ยมวรรณ 

นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ 

นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด 

นางสุกัลยา   เสือจ าศีลป์ 
นางสุดาพร   ยิ้มสิน 

นางสาวอัจฉรา   พรรณสุชล 

นางสาวชญาภา   ลีวรรณ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
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ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
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นางจิตร์สมา   สมงาม 

นางจิระฉัตร   สะสมทรัพย์ 
นางสาวรัตนาภรณ์   กาญจนพัฒน์ 
นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี 
นายภูวดล   ส าล ี

นายศิวกร   กรึงไกร 

นายพีระศิลป์   เอกฐิน 

นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ 

นางสาวอริยา   กันทะวงค์ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด 

นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์ 
นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่ 
นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี 
นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒ 

นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์ 
นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ ์
นายเกียรติศักดิ์   กันนิดา 

นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย 

นางสาวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย 

นายจตุพล   แสงอุทัย 

นายอรรคพล เรืองจันทร์ 

ครู ช านาญการ 

ครู ช านาญการ 

ครู ช านาญการ 
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ครูผู้ช่วย 

ครูผู้ช่วย 

ครูผู้ช่วย 

พนักงานขับรถ 

พนักงานขับรถ 
 

 
               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป   
   

สั่ง  ณ   วันที่  ๓๐   เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

             (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 


