
  

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
ที ่๔๑๓/๒๕๖๑ 

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
................................................ 

ด้วยโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำคณะครูและบุคลำกร                  
ทำงกำรศึกษำ เรื่องกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรศึกษำมัธยมศึกษำไทย ๔.๐ เพ่ือกำรมีงำนท ำ           
แห่งศตวรรษที่  ๒๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ขึ้น ในระหว่ำงวันที่  ๑๑ ถึง ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒                
ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน พร้อมทั้งศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงรำย 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนทำงกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนที่มีประสิทธิ์ภำพมำกยิ่งขึ้น  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขออนุมัติ
ให้คณะครูและบุคลำกรของโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ เข้ำศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน 
จังหวัดเชียงรำย ดังรำยชื่อต่อไปนี้    

๑. นำยสมยศ   บุญเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจ ำลอง   อ่องวงศ์   กรรมกำร   
๓. นำยณรงค์พนธ์    กรกฤตธนพนธ์  กรรมกำร   
๔.  นำยสะอำด  สุวรรณสิทธิ์  กรรมกำร 
๕. นำงมำรยำท  อ่องวงศ์   กรรมกำร 
๖. นำงพัชรำ  นมรักษ์   กรรมกำร 
๗.  นำยไสว   ขำวผ่อง   กรรมกำร 
๘.  นำงอ ำไพ  พิริยะกุล  กรรมกำร 
๙.  นำยวัฒนชัย  มีศิริ   กรรมกำร 
๑๐.  นำยอดุลย์    แป้นแหลม  กรรมกำร 
๑๑.  นำยอนุสรณ์  เดชะบุญ  กรรมกำร 
๑๒.  นำงณีฬพัทฌ์   ต ำนำนจิตร  กรรมกำร 
๑๓.  นำงกุหลำบ   นันยำ   กรรมกำร 
๑๔.   นำงดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์  กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำวสกำว  แสงอ่อน   กรรมกำร 
๑๖.  นำงอัจฉรำ  เอกจิต   กรรมกำร 
๑๗.  นำงอัฏฐพร  รัตนอุดม  กรรมกำร 
๑๘.  นำงสำวไพรวรรณ ค ำแย้ม   กรรมกำร 



  

๑๙.  นำงสำวศิริวรรณ  บุญมำ   กรรมกำร 
๒๐.  นำงสุพำนี  เกิดทรัพย์  กรรมกำร 
๒๑.  นำยวรชำต ิ  ชูทำน   กรรมกำร 
๒๒.  นำยประสำร  สุวรรณฉวี  กรรมกำร 
๒๓.  นำงเนำวรัตน์  พันธ์สำคร  กรรมกำร 
๒๔.  นำยประเสริฐ  คำนภู่   กรรมกำร 
๒๕.  นำยเดชำ  ศรัทธำผล  กรรมกำร 
๒๖.  นำงสำวค ำวงษ์  เทพสวัสดิ์  กรรมกำร 
๒๗.  นำงสำววรรณดี  ปำนแปลง  กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำวปิยะวดี  ประยูรเทพ  กรรมกำร 
๒๙.  นำงอรพิน  มีศิริ   กรรมกำร 
๓๐.  นำงสำวเรณู  อุระวัฒน์  กรรมกำร 
๓๑.  นำงรงศ์รอง  พิลำสภักดี  กรรมกำร 
๓๒.  นำงสุนัน  แป้นแหลม  กรรมกำร 
๓๓.  นำงจันทร์เพ็ญ  แสวงค ำ   กรรมกำร 
๓๔.  นำงอัญชลี  ป้อมจันทร์  กรรมกำร 
๓๕.  นำงสำววิไล   พันธุ์มำ   กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวปิยนุช  ย้งปรีชำ   กรรมกำร 
๓๗.  ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชำติ  กรรมกำร 
๓๘.   นำงละมัย   หิรัญชำติ  กรรมกำร 
๓๙.  นำงสำวภัทรสุดำ เนียมดวง  กรรมกำร 
๔๐.  นำงสำวชัชชรีย์  นักจะเข้   กรรมกำร 
๔๑.  นำยวลำยุทธ  แย้มมำลี  กรรมกำร 
๔๒.   นำงสำวรุ่งนภำ  แหวนเพ็ชร  กรรมกำร 
๔๓.   นำยไพโรจน์  ทองลิ่ม   กรรมกำร 
๔๔.   นำยณวรรธน์  แก้วเอ่ียม  กรรมกำร 
๔๕.   นำงสำวกำญจนำ จันทนำ   กรรมกำร 
๔๖.   นำงสำวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์  กรรมกำร 
๔๗.  นำงสำวลลิตำ  สระฉิม   กรรมกำร 
๔๘.  นำงอินนำ   หอมหวล  กรรมกำร 
๔๙.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ สำยสล้ำง  กรรมกำร  
๕๐.  นำยธนำกร  ฉำยแก้ว   กรรมกำร 
๕๑.   นำงสำวจุฬำลักษณ์ จันทโร   กรรมกำร 
๕๒.   นำงสำวพรทิมำ  ไพศำลวัน  กรรมกำร 
๕๓.  นำงสำวนภสร  วัธยำ   กรรมกำร 
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๕๔.   นำงสำวสุภำพร  ภักดีประพันธ์  กรรมกำร 
๕๕.  นำงสำวพชรพร  ฤกษ์สะอำด  กรรมกำร  
๕๖.   นำงสำวแสงเดือน บุญพยุง   กรรมกำร 
๕๗.  นำงสำวสุดำรัตน์  คงรักษ์   กรรมกำร  
๕๘.  นำยชลทิตย์  ข ำส ำรำญ   กรรมกำร 
๕๙.  นำงพูลศรี  ทรัพย์เลิศ  กรรมกำร 
๖๐.  Mr. Ye Kang     กรรมกำร 
๖๑.  Miss Anabel Estino Piniliw   กรรมกำร 
๖๒.  Miss Pamela Alvarez    กรรมกำร 
๖๓.  Miss Kayze Loraine Ancheta   กรรมกำร 
๖๔.  นำงสำวสัจจำพร  เกิดผล   กรรมกำร 
๖๕.  นำงสำวพลับพลึง พรมตัน   กรรมกำร 
๖๖.  นำงสำวรัตน์ใจ  ใจมุ่ง   กรรมกำร 
๖๗.  นำยสำยันต์  พวงศรี   กรรมกำร 
๖๘.  นำยพีรพงษ์  เทพสวัสดิ์  กรรมกำร 
๖๙.  นำงสำวอังคณำ   บรรลือ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗๐.  นำงสำวอำรีรัตน์  ห้ำวแสน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน พร้อมทั้งศึกษำ    
ดูงำนแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงรำย ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดผลดี
แก่ทำงโรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป  
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
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