
  
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
   ที ่๔๐/๒๕๖๓ 

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
................................................ 

ด้วยโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำคณะครูและบุคลำกร                  
ทำงกำรศึกษำ เรื่อง ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC ) และ
สิ่งแวดล้อมขึ้น ในระหว่ำงวันที่ ๔ ถึง ๘ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ จังหวัดพังงำและจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำระบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ            
(Professional Learning Community: PLC) และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ  

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 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ดังรำยชื่อต่อไปนี้    

๑ นำยสมยศ บุญเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยจ ำลอง อ่องวงศ์  กรรมกำร 
๓ นำยกฤตนัย ทัศนำ  กรรมกำร 
๔ นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์  กรรมกำร 
๕ นำงสำวค ำวงษ์ เทพสวัสดิ์  กรรมกำร 
๖ นำงสำววิไล พันธุ์มำ  กรรมกำร 
๗ นำงสำวสุภำพร ภักดีประพันธ์  กรรมกำร 
๘ นำงกุหลำบ นันยำ  กรรมกำร 
๙ นำงธณัฏฐำ   นำบุญ  กรรมกำร 

๑๐ นำงณีฬพัทฌ์ ต ำนำนจิตร  กรรมกำร 
๑๑ นำงรงศ์รอง พิลำสภักดี  กรรมกำร 
๑๒ นำงหทัยรัตน์ ทัศนำ  กรรมกำร 
๑๓ นำงสำวรุ่งนภำ   แหวนเพ็ชร  กรรมกำร 
๑๔ นำงสำวลลิตำ   สระฉิม  กรรมกำร 
๑๕ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ      สำยสล้ำง  กรรมกำร 
๑๖ นำงสำวอมรรัตน์              พันธุ์เจริญ  กรรมกำร 
๑๗ นำงอัจฉรำ เอกจิต  กรรมกำร 
๑๘ นำงสำววรรณดี ปำนแปลง  กรรมกำร 



  
 

 

๑๙ นำงอรพิน มีศิริ   กรรมกำร 
๒๐ นำยอดุลย์ แป้นแหลม   กรรมกำร 
๒๑ นำงสุนัน     แป้นแหลม   กรรมกำร 
๒๒ นำงอัญชลี ป้อมจันทร์   กรรมกำร 
๒๓ นำงสำวสุพรรณี ศรีประเสริฐ   กรรมกำร 
๒๔ นำยวัฒนชัย มีศิริ   กรรมกำร 
๒๕ นำงเนำวรัตน์                     พันธ์สำคร   กรรมกำร 
๒๖ นำงสำวสกำว   แสงอ่อน   กรรมกำร 
๒๗ นำงดวงเนตร   อังกุรวิโรจน์   กรรมกำร 
๒๘ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์   ทิมกลั่น  กรรมกำร 
๒๙ นำงสำวสุดำรัตน์ คงรักษ์   กรรมกำร 

๓๐ นำยลัทธพล   กล้ำหำญ   กรรมกำร 
๓๑ นำยวลำยุทธ   แย้มมำลี   กรรมกำร 
๓๒ นำงสำวจุฬำลักษณ์ จันทโร   กรรมกำร 
๓๓ นำยธนำกร   ฉำยแก้ว   กรรมกำร 
๓๔ นำงสำวพรทิมำ ไพศำลวัน   กรรมกำร 
๓๕ นำงสำววิมลทิพย์            บุญธรรม  กรรมกำร 
๓๖ นำยไพโรจน์               ทองลิ่ม   กรรมกำร 
๓๗ นำยอนุสรณ์   เดชะบุญ   กรรมกำร 
๓๘ นำยณวรรธน์  แก้วเอ่ียม  กรรมกำร 
๓๙ นำยจำตุรนต์                  จันทร์แดง  กรรมกำร 
๔๐ นำยสะอำด         สุวรรณสิทธิ์   กรรมกำร 
๔๑ นำยทัศนัย                จิตพัฒนกุล   กรรมกำร 
๔๒ นำยไสว   ขำวผ่อง   กรรมกำร 
๔๓ นำยบุญชู                  เจำทวิภำต   กรรมกำร 
๔๔ นำยเดชำ   ศรัทธำผล   กรรมกำร 
๔๕ นำงสำวพชรพร  ฤกษ์สะอำด   กรรมกำร 
๔๖ นำงมำรยำท               อ่องวงศ์   กรรมกำร 
๔๗ นำงทิพวรรณ           ทองแท้   กรรมกำร 
๔๘ นำยศล                   เอกจิต   กรรมกำร 
๔๙ นำงสำวปิยะวดี       ประยูรเทพ    กรรมกำร 
๕๐ นำยประเสริฐ   คำนภู่   กรรมกำร 



  
 

 

๕๑ นำยประสำร              สุวรรณฉวี   กรรมกำร 
๕๒ นำงสำวศิริวรรณ      บุญมำ   กรรมกำร 
๕๓ นำงสำวแสงเดือน บุญพยุง   กรรมกำร 
๕๔ นำยชัยรัตน์ พงษ์เศวต   กรรมกำร 
๕๕ นำงสำวปวริศำ      เหลี่ยววงศ์ภูธร  กรรมกำร 
๕๖ นำยมำนิต เปลี่ยนจิตร์ กรรมกำร 
๕๗ นำงพูลศรี ทรัพย์เลิศ กรรมกำร 
๕๘ นำยชลทิตย์ ข ำส ำรำญ กรรมกำร 
๕๙ Miss April Lumaad Ocon  กรรมกำร 
๖๐ นำงสำวพลับพลึง พรมตัน กรรมกำร 
๖๑ นำงสำวรัตน์ใจ ใจมุ่ง กรรมกำร 
๖๒ นำยสำยันต์ พวงศรี กรรมกำร 
๖๓ นำงสำวอังคณำ บรรลือ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖๔ นำงสำวอำรีรัตน์ ห้ำวแสน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทำงโรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป  
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 


