
 

 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี 203 / 2565 

เรื่อง  กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร 
................................................................. 

   เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรในกำรเข้ำรับกำรอบรม ประชุมวิชำกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร        
ในรำชอำณำจักรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมระเบียบของทำงรำชกำรและบรรลุตำมวัตถุประสงค์  
   อำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี 1365/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 28 
สิงหำคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอ ำนำจอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร ข้อ 4 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจ
พิจำรณำอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรของตนเองภำยในจังหวัด หรือภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกรณีเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมีพื้นท่ีรับผิดชอบมำกกว่ำหนึ่งจังหวัดแล้วแต่กรณี และข้อ 5 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจ
พิจำรณำอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรทุกต ำแหน่งในสถำนศึกษำ           
ไปรำชกำรภำยในรำชอำณำจักร นั้น 

โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จึงอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครู ไปปฏิบัติรำชกำรโครงกำร “ประชุมวิชำกำรเพื่อ
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์” จัดขึ้นโดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ในวันอำทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 
เวลำ 07.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำมรำยช่ือดังต่อไปนี้ 

 

  ผู้บริหาร 
1. นำยธัญวิชญ์   ไตรรัตน์ 
2. นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล 
3. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
4. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นำงสำวอมรรัตน์   กระดำษ 
2. นำงสุธำดำ   ศิริกุล 
3. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก 
4. นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม 

 5. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี 
6. นำงสำวกนกวรรณ   ทองดี 
7. นำงจุติพร   เมฆบุตร 
8. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี 
9. นำงสำวกนกวรรณ   เช้ือวงษ์ 

10. นำงสำววิลำวรรณ   พรรณำภพ 
11. นำงสำววรกมล  ศรสิทธิ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นำงศิโรรัตน์   เรืองคง 
2. นำยนิติกร   ระดม 
3. นำงสำวขวัญใจ   ภำสพันธุ์ 
4. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช 
5. นำยนพดล   เชิงศิริ 
6. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต 
7. นำงสำววนำภรณ์   มีโถ 
8. นำงสำวศิริพร   ชำวนำวัง 
9. นำงสำวทัศนีย์   ฝอยทอง 

10. นำยอนุรักษ์   ยั่งยืน 
11. นำยบุญวัตร   เมฆรัศมีธร 
12. นำงสำวนูรีดำ      มะลี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์ 
2. นำงรัถญำ   ค ำแพง 
3. นำงสำวประภำภรณ์   ณ พัทลุง 
4. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล 
5. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว 
6. นำยพงศ์นที   คงถำวร 
7. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ 
8. ว่ำท่ี ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก 
9. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ 

10. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์ 
11. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด 
12. นำงสำวฐิติพร   พูลสวัสด์ิ 
13. นำยฐิติวัฒน์   ผำสุขเมือง 
14. นำงสำวมนัสวี   วงค์มะเริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นำงสำวกรรณิกำ   ใยมะเริง 
2. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช 
3. นำยอนุรักษ์   สวัสดี 
4. นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนต์ิ 
5. นำยณฐภณ   สิริอิสรำ 
6. นำงฝนทิพ   สุขสุนทรีย์ 
7. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  
8. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก 
9. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง 

10. นำยรังสรรค์   เดิมประโคน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นำยสมชำย   กรุณำพิทักษ์ 
2. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์ 
3. นำยนคร   ชูสอนสำย 
4. นำงสำวถิรญำ   มิตรมงคลยศ 
5. นำยพงศธร   อำรีพันธุ์ 
6. นำงสำวพันทิพำ   หงษ์ใหญ่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นำงวรัญญำ   ยอดกระโหม 
2. นำยไตรภพ   สุทธกุล 
3. นำงสำวพรปรีญำ   เท่ียงพูนวงศ์ 

  4. นำยวรพันธ์   สิทธิเสรี 
  5. นำยมนระวี   ศักดิธ์นำกูล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นำงขนิษฐำ   แปงมูล 
2. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง 
3. นำงสำวประภำพร   กุลวงษ ์
4. นำงสำวแพรวำ   สูตรมงคล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นำงอุไรวรรณ     คงเกินทุน 
2. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ 
3. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย 
4. นำงสำวกรรณิกำ   ไทยใจอุ่น 
5. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ 
6. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน 
7. นำยณัฐพล   วงศ์ฟู         
8. นำงสำวรวิพร   พรมไชย 
9. นำงสำวนันธิดำ   อัปมะโต 
10. นำงสำวอุบลวรรณ   กำทุ่ง 
11. นำงสำววนัฐชำ   จุ้ยจ่ัน 
12. นำงสำวเพ็ญพิชชำ   แพทย์พิทักษ์ 

งานห้องสมุด 
1. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย 
2. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ 
3. นำงสำวสุกฤตำ   ชำวนำฮี 

 งานแนะแนว 
1. นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
2. นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย์ 
 
 





 

 
 

 

 

 

 

ก าหนดการ " ประชุมวิชาการ เพื่อน้อมน าพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " 
กลุ่มโรงเรียนราชวินิตและภ.ป.ร. 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 

ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
**************************************** 

06.45 น. พร้อมกันบริเวณหน้ำองค์พระฯ ประตูหน้ำโรงเรียน 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
  - ขึ้นรถบัสตำมรำยช่ือแบบท้ำยค ำส่ัง 
  - แวะพักระหว่ำงทำง (30 นำที) 
09.00 น. เดินทำงถึงโรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
  - ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
  - ศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ " ศึกษำเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรสืบสำน รักษำต่อยอด " 
  ณ แหล่งเรียนรู้ อำคำรกำญนำภิเษก 
10.00 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.15 น. กำรบรรยำยพิเศษ " กำรขับเคล่ือนโครงกำรอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนว 
  พระรำชด ำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง " 
  โดยวิทยำกร ดร. วิวัฒน์ ศัลยก ำธร ณ หอประชุม 50 ปี ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัยฯ 
12.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. พิธีเปิดโครงกำร " กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำย สู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน " 
15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 น. กำรถอดบทเรียนสู่แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) " กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำย 
  ด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรพัฒนำท่ีเป็นเลิศ " 
16.30 น.  กำรบรรยำยสรุปเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรขับเคล่ือน "กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์" 
17.00 น. เดินทำงกลับโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
  - แวะพักระหว่ำงทำง (30 นำที) 
19.00 น. ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภำพ 
   ************************************************ 
 
 
 
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำยของคณะครู สูทของโรงเรียน เส้ือตัวในสีชมพู 
     ผู้ชำย : กำงเกงสแลคขำยำวสีเข้ม รองเท้ำหุ้มส้น 
    ผู้หญิง : กระโปรงหรือกำงเกงสแลคขำยำวสีเข้ม รองเท้ำหุ้มส้น 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร 
“ประชุมวิชาการ เพื่อน้อมน าพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2565 
ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
รถคันที่  1 1. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ์   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางสาวอมรรัตน ์  กระดาษ 
2. นางสุธาดา   ศิริกุล 
3. นางจิตติญา   กล่อมเจ๊ก 
4. นางญาณิศา   จันทะแจ่ม 
5. นายจารุพงศ์   กวางษี 
6. นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 
7.   นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี 

  8.   นางจุติพร   เมฆบุตร 
9.   นางสาวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์ 
10. นางสาววิลาวรรณ  พรรณนาภพ 
11. นางสาววรกมล  ศรสิทธิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ 
2. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล 
3. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง 
4. นางรัถญา   ค าแพง 
5. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว 
6. นายพงศ์นที   คงถาวร 
7. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ 
8. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์ 
9. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด 
10. ว่าท่ี ร.ต.วันดี  สร้างนานอก 
11. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ 
12. นางสาวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ 
13. นายฐิติวัฒน์   ผาสุขเมือง 
14. นางสาวมนัสวี  วงค์มะเริง 

งานห้องสมุด 
1. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย 
2. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ 
3. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1. นางขนิษฐา   แปงมูล 
2. นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง 
3. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล 
4. นางสาวประภาพร  กุลวงษ ์

งานแนะแนว 
1. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
2. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์

รถคันที่ 2   1. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล   2. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน 
2. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ 
3. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 
4. นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ 
5. นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น 
6. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน 
7. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 
8. นางสาวรวิพร  พรมไชย 
9. นายณัฐพล   วงศ์ฟู 
10. นางสาวนันธิดา  อัปมะโต 
11. นางสาวอุบลวรรณ  กาทุ่ง 
12. นางสาววนัฐชา  จุ้ยจ่ัน 
13. นางสาวเพ็ญพิชชา  แพทย์พิทักษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง 
2. นายณฐภณ   สิริอิสรา 
3. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ 
4. นางฝนทิพ   สุขสุนทรีย์ 
5. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช 
6. นายอนุรักษ ์   สวัสดี 
7.   นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว 
8.   นางสาวภัทรสุดา  หนองกก 
9.   นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง 
10. นายรังสรรค์   เดิมประโคน 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง 
2. นายนิติกร   ระดม 
3. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์ 
4. นางสาวดวงพร  ปราบคช 
5. นายนพดล   เชิงศิริ 
6. นายณัฐพร   จันทร์ประนต 
7. นางสาววนาภรณ์  มีโถ 
8. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง 
9. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง 
10. นายอนุรักษ ์   ยั่งยืน 
11. นายบุญวัตร   เมฆรัศมีธร 
12. นางสาวนูรีดา  มะลี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นางวรญัญา   ยอดกระโหม 
2. นายไตรภพ   สุทธกุล 
3. นายมนระว ี   ศักดิ์ธนากูล 
4. นางสาวพรปรีญา  เท่ียงพูนวงศ์ 
5. นายวรพันธ ์   สิทธิเสรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นายสมชาย   กรุณาพิทักษ์ 
2. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์ 
3. นายนคร   ชูสอนสาย 
4. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ 
5. นายพงศธร   อารีพันธุ ์
6. นางสาวพันทิพา  หงษ์ใหญ่ 

 
 

******************************************* 
  
หมายเหตุ : การแต่งกายของคณะครู สูทของโรงเรียน เสื้อตัวในสีชมพู  
     ผู้ชาย : กางเกงสแลคขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น 
    ผู้หญิง : กระโปรงหรือกางเกงสแลคขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น 
 

***** พร้อมกันบริเวณหน้าองค์พระฯ ประตูหน้าโรงเรียน เวลา 06.45 น. ******* 
 




