คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ 97 / 2562
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน
……………………………………..
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน กาหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียน
สายปัญญารังสิต ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และเป็นแนวทางในการนาไปปิิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ 1874/2558 ข้อ 4 สั่ ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่องมอบอานาจการอนุมัติการ
เดินทางไปราชการโรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงาน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
2. นายนิติกร
ระดม
3. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
4. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
5. นางขนิษฐา
แปงมูล
6. นางปนัดดา
บุญตานนท์
7. นางจิรฐา
แก้วทรงพล
8. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
9. นางสุพร
ตรุษสาท
10. นางสมลักษณ์
ตั้งกิจวนิชกุล
11. นางเพียงใจ
พรหมเทศน์
12. นายอนุรุธ
เจือจันทร์
13. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ
14. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
15. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
16. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด
/17. นางสาวอมรรัตน์...

-217. นางสาวอมรรัตน์
18. นางสังวาลย์
19. นางสุธาดา
20. นางนิตยา
21. นางจิตติญา
22. นางญาณิศา
23. นายจารุพงศ์
24. นางจุติพร
25. นางสาวกนกวรรณ
26. นางสาวเฉลิมสิริ
27. นางรพีพรรณ
28. นางรัถญา
29. นายเสน่ห์
30. นางมารศรี
31. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
32. นางสาวประภาภรณ์
33. นางสาวอัจฉรา
34. นางวิริสา
35. นางสาวรัตนา
36. นางสาวนันทวัน
37. นายพงศ์นที
38. นางสาวณัฐชยา
39. นางสาวอภิญญา
40. นางสาวเปรมจิต
41. นางมัณฑนา
42. นางนิลวรรณ
43. นางวรรณธิวา
44. นางสาวขวัญใจ
45. นางสาวสกุณา
46. นางสาวดวงพร
47. นางสาวทศรัตณ์
48. นายนพดล
49. นายณัฐพร

กระดาษ
ยรรยงค์
ศิริกุล
ปัญจากุล
กล่อมเจ๊ก
จันทะแจ่ม
กวางษี
เมฆบุตร
ทองดี
หนูดี
กรุณาพิทักษ์
คาแพง
ธิอาจารย์
อนันทคุณ
พรสว่างกุล
ณ พัทลุง
วงษ์แก้ว
ปัญญะโส
วันทาแก้ว
เชิงหอม
คงถาวร
จิตมาศ
ขาอินทร์
จันนุช
ฟักขาว
กองเงิน
ประดับลาย
ภาสพันธุ์
วิเศษพงษ์
ปราบคช
สุวรรณรัตน์
เชิงศิริ
จันทร์ประนต
/50. นางสาวนูรีดา...

-350. นางสาวนูรีดา
51. นายสุโชติ
52. นางอุไรวรรณ
53. นางศิริพร
54. นางธนิดา
55. นางอโนทัย
56. นางภาวนา
57. นางวิภาพรรณ
58. นางสาวสุภาพร
59. นายปิยะ
60. นางสาวจันทร์ทิพย์
61. นางสาวศรัญญา
62. นางสาวกรรณิกา
63. นางสาวบุณฑริกา
64. นางสาวดวงดาว
65. นางพนิดา
66. นางเบญจมาศ
67. นายณฐภณ
68. นางสาวสมใจ
69. นางฝนทิพ
70. นางฐิติรัตน์
71. นางสาวธิดามาศ
72. นายอนุรักษ์
73. นางสาวกานต์ธีรา
74. นางสาวเกศกนก
75. นางสาวภัทรสุดา
76. นางสาวเทวิกา
77. นางสาวอรวรรณ
78. นายสืบตระกูล
79. นางสาวลวิตรา
80. นางแก้วใจ
81. นางวรัญญา
82. นายอนันต์

มะลี
โชติมัย
คงเกินทุน
เวชภูติ
กุรุพินท์พาณิชย์
มูลกัน
จึงตระกูล
เพ็ชรจรูญ
ชวนมงคลเจริญ
พันชนะ
ทวีสินธิสุทธิ์
โฮ่คุณ
ไทยใจอุ่น
จุลวาทิน
คุ้มภัย
สาระรักษ์
อินทรชิต
สิริอิสรา
ภัทรพงศานติ์
สุขสุนทรีย์
อร่ามพงษ์
สิงห์ธวัช
สวัสดี
บางเขียว
โพธิสวัสดิ์
หนองกก
ศิลาเขตต์
ชูดวงจันทร์
เตียประเสริฐ
วรวาท
เหมือนอินทร์
ยอดกระโหม
พุ่มพันธ์วงศ์
/83. นายสมชาย...

-483. นายสมชาย
84. นางสาวจตุรพร
85. นายนคร
86. นางสาวถิรญา
87. นายพงศธร
88. นายธีร์
89. นายพีรยุทธ
90. นางสาวจุติกาญจน์
91. นางสาวจันทรัตน์
92. นางกัญญารัตน์
93. นางสาวพิสมัย
94. นางสาววาสนา
95. นางสาวสุกฤตา
96. นายสาพันธุ์
97. นางสาวเนตรทราย
98. นางสาวพัชราภรณ์
99. นางสาวธัญจิรา
100. นางสาวซากีน๊ะห์
101. นางกาญจนา
102. นางสุกัญญา
103. นางสาวบุศรัตน์
104. นายอนันต์

กรุณาพิทักษ์
มาลารัตน์
ชูสายสอน
มิตรมงคลยศ
อารีพันธุ์
จันทิภานุวัฒน์
บรรเทาวงษ์
สุวรรณธาดา
เนืองนิตย์
สารบูรณ์
ดวงพิมาย
ศรีวิริยานุภาพ
ชาวนาฮี
กระจ่าง
เทียมสัมฤทธิ์
อุทรักษ์
จุนทวิเทศ
มะลี
แก้วจันทร์
ปาติสัตย์
รู้ยืนยง
เชื้อชีลอง

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุมัติไปราชการ ปิิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลประโยชน์แก่โรงเรียน และทางราชการอย่างแท้จริง
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

