
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

ที ่๓๘๕/๒๕๖๕ 
เรื่อง  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.......................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ได้กำหนดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก และโรงเรียน
กบินทร์บุรีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอื่น ๆ ที่สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพท้ังระบบ และนำความรู้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อไป  
 

 จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
 

๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม    ผู้อำนวยการ 
          ๒. ว่าที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน   รองผู้อำนวยการ 
          ๓. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อำนวยการ 
 ๔. นางวนิดา  กาบสุวรรณ    รองผู้อำนวยการ 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์   รองผู้อำนวยการ 

๖. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม     ครู ชำนาญการพิเศษ 
๗. นายเกษม  เมาลิทอง     ครู ชำนาญการพิเศษ  
๘. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง    ครู ชำนาญการพิเศษ   
๙. นายปลื้ม  ปรีชา     ครู ชำนาญการพิเศษ   
๑๐. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ    ครู ชำนาญการพิเศษ 

 ๑๑. นางปาริชาติ  ยมวรรณ    ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ๑๒. นางนงพงา  อิสสอาด    ครู ชำนาญการพิเศษ 

๑๓. นายประสพชัย  แน่ประโคน    ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ๑๔. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน    ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ๑๕. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด    ครู ชำนาญการพิเศษ 
          ๑๖. นางจิตรีย์  รุ่งวฒันาวุฒิรักษ์                ครู ชำนาญการพิเศษ 
          ๑๗. นางสุกัลยา  เสอืจำศิลป์   ครู ชำนาญการพิเศษ  
          ๑๘. นางสาวพรทิพย์  อุดร    ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ๑๙. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ๒๐.  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชำนาญการ 

๒๑. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ    ครู ชำนาญการ     
๒๒. นางพรรณี  เกตุถาวร     ครู ชำนาญการ 
 ๒๓. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการ 
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 ๒๔. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์   ครู ชำนาญการ 
 ๒๕. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   ครู ชำนาญการ 
 ๒๖. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ชำนาญการ 

 ๒๗. นางจิตร์สมา  สมงาม   ครู ชำนาญการ 
 ๒๘. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   คร ูชำนาญการ 
 ๒๙. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก     ครู ชำนาญการ 
 ๓๐. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ชำนาญการ 
 ๓๑. นางสาวสุรีย์  ทนคง   ครู ชำนาญการ 
 ๓๒. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์   คร ูชำนาญการ 
          ๓๓. นางสุดาพร  ยิ้มสิน    คร ูชำนาญการ 
 ๓๔. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์   คร ูชำนาญการ 
 ๓๕. นางสมาพร  สมสืบ   คร ูชำนาญการ 
 ๓๖. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ูชำนาญการ 
 ๓๗. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี        คร ูชำนาญการ 
 ๓๘. นางสาวอริยา  กันทวงค์   คร ูชำนาญการ 
 ๓๙. นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน   ครู ชำนาญการ  
 ๔๐. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่   คร ู
 ๔๑. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง     คร ู
 ๔๒. นายวันเฉลิม  อุลิต          คร ู
 ๔๓. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู
 ๔๔. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชยั    คร ู
 ๔๕. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ   คร ู
 ๔๖. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   คร ู
 ๔๗. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   คร ู
 ๔๘. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวสัดิ์   คร ู
 ๔๙. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย    คร ู
 ๕๐. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล   คร ู
 ๕๑. นายชยกร  อมรเวช   คร ู
 ๕๒. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย     คร ู
 ๕๓. นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี   คร ู
 ๕๔. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก   คร ู  
 ๕๕. นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์    คร ู
 ๕๖. นางสาวปัทมา  กรีถาวร    คร ู
 ๕๗. นายเสกสรรค์  สุขมา   คร ู
 ๕๘. นายภูวดล  สำล ี   คร ู
 ๕๙. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด   คร ู
 ๖๐. นายศิวกร  กรึงไกร       คร ู
 ๖๑. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์    คร ู 



๓   
 

 ๖๒. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู
 ๖๓. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   คร ู
 ๖๔. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   คร ู
 ๖๕. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   คร ู
 ๖๖. นายพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู
 ๖๗. นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม   คร ู
 ๖๘. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง   คร ู
 ๖๙. นางสาวอาทิตยา  นาคกลั่น   คร ู
          ๗๐. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล   คร ู
 ๗๑. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง   คร ู
 ๗๒. นายฉัตรดาว  ฉันทะ   คร ู 
 ๗๓. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์   คร ู
 ๗๔. นางสาวศิริวรรณ  โอริส   คร ู
 ๗๕. นางสาววชิญาพร  อุ่นมี   คร ู
 ๗๖. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน   คร ู
 ๗๗. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์   คร ู
 ๗๘. นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   คร ู
 ๗๙. นายวีรวฒัน์  ลงผิว   คร ู
 ๘๐. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   คร ู
          ๘๑. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์   คร ู
 ๘๒. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี   คร ู
 ๘๓. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   คร ู
 ๘๔. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา   คร ู
 ๘๕. นางสาวภริตา  โอชารส   คร ู
 ๘๖. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์   คร ู
 ๘๗. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนกัแน่น   คร ู
 ๘๘. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร   คร ู
 ๘๙. นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู
 ๙๐. นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ   คร ู
 ๙๑. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์   คร ู
 ๙๒. นายธวชั วงศ์สุวัฒน์   คร ู
 ๙๓. นายปราณ์รณ กาญจนากร   คร ู
 ๙๔. นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย 
 ๙๕. นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย 
 ๙๖. นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย 
 ๙๗. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย 
 ๙๘. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย 
 ๙๙. นางนปภา  ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย 
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 ๑๐๐. นางสาววรรณสิร ิ นาคเรือง   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๑. นายนัฐวุฒ ิ สายันต์   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๒. นายกันตภน  วาทะพุกกณะ   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๓. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๔. วาที่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๕. นางสาวสธุิตา  สุขสมรัมภ์   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๖. นางสาววรางคณา  พิณสามสาย   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๗. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๘. นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย 
 ๑๐๙. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา   ครูผู้ช่วย 
 ๑๑๐. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง 
 ๑๑๑. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                 ครูอัตราจ้าง 
 ๑๑๒. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์   ครูอัตราจ้าง   
 ๑๑๓. นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง 
 ๑๑๔. นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอนดนตรีสากล 
 ๑๑๕. นายจตุรพล   แสงอุทัย    ลูกจ้างประจำ 

๑๑๖. นายอรรคพล  เรืองจนัทร์    พนักงานขับรถ 
                   
 ทั้งนี้ ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนางานของตนเองและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

                  สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 


