
  
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
ที ่๑๘๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา 
………………………………………………. 

 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๑๖ / ๒๕๔๙   
เรื่อง  มอบอ านาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วนัที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมอบ 
อ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการไปราชการของข้าราชการครู ลูกจ้าง 
ทุกต าแหน่ง  และพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงอนุมัติให้ 
 ๑. ฝ่ายบริหาร 
  ๑.๑ นายวิเชียร  เจริญครบุรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑.๒ นายอุดม  ไชยชนะ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑.๓ นางอัมพร  บุญชัยสุข ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑.๔ นายบุญเสริม  กัณหา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๑.๕ นายธวัฒนช์ัย  สายวิเศษ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  ๒.๑ นางสาวเสงี่ยม  บุญล้อม ต าแหน่งครู 
  ๒.๒ นางธิติมา  หิรัญอนันต์พงศ์ ต าแหน่งครู 
  ๒.๓ นางสาวภาสินี  สุทธิธรรม ต าแหน่งครู 
  ๒.๔ นางสุจีรัตน์  ช านินอก ต าแหน่งครู 
  ๒.๕ นางณัฐกฤตา  ดุลวิทย์ ต าแหน่งครู 
  ๒.๖ นางอรสา  สุธีวรนันท ์ ต าแหน่งครู 
  ๒.๗ นายอาคม  ผลาเลิศ ต าแหน่งครู 
  ๒.๘ นางกรรณิการ์  เลิศกระโทก ต าแหน่งครู 
  ๒.๙ นายสมชาย  ชัยวงศ์ ต าแหน่งครู 
  ๒.๑๐ นางสาวแสงเทียน  ศรีทองสุข ต าแหน่งครู 
  ๒.๑๑ นางสาวอาภาพร  เปลี่ยนรัมย์ ต าแหน่งครู 
  ๒.๑๒ นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ใส ต าแหน่งครู 
  ๒.๑๓ นางสาวอรษา  สงงาม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒.๑๔ นางสาวศศิธร  สุขแสวง ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๒.๑๕ นางสาววันดี  ประจักร์ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๒.๑๖ นายวาฬมัจฉ์  รินทะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๒.๑๗ นางสาวบุษกร  วงษ์แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓.๑ นายอุเทน  ระวะใจ ต าแหน่งครู 
  ๓.๒ นางพรทิพย์  แสนจันทร์ ต าแหน่งครู 
  ๓.๓ นางมัณฑนา  ฤทธิมงคล ต าแหน่งครู 
  ๓.๔ นายอิศดล  ช านินอก ต าแหน่งครู 
  ๓.๕ นางศรีจันทร์  ภูชุม ต าแหน่งครู 
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  ๓.๖ นายชาญณรงค์  อาภรณ์พงษ์ ต าแหน่งครู 
  ๓.๗ นางประทุมทอง  สีเกาะ ต าแหน่งครู 
  ๓.๘ นายชูชีพ  ศรีเมือง ต าแหน่งครู 
  ๓.๙ นางขวัญหล้า  เหล่าจินดา ต าแหน่งครู 
  ๓.๑๐ นางนุชสรา ปานเพ็ชร ต าแหน่งครู 
  ๓.๑๑ นางรัตนาภรณ์  ปะภาเวสัง ต าแหน่งครู 
  ๓.๑๒ นางสาวสธุาสินี  สิงห์ประโคน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๑๓ นางสาวพรทิพย์  สีโสภณ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๑๔ นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๑๕ นางสดใส  เจริญรัมย ์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๑๖ นางสาวกรณิกา  กันทะมา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๑๗ นายฆ้องเสฏวุฒิ  ธาน ี ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๓.๑๘ นางสาวแอนนา พิลาภ ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๓.๑๙ นางสาวมนทิวา  อุดมแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๓.๒๐ นางสาวลัดดาวัลย ์ แก้วจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๓.๒๑ นางสาวสุรีรัตน์  ฉิมจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๔.๑ นางสาวสริตา  มากชุมแสง ต าแหน่งครู 
  ๔.๒ นางปนัดดา  กองสุข ต าแหน่งครู 
  ๔.๓ นายจ าเริญ  จ านงประโคน ต าแหน่งครู 
  ๔.๔ นายส าราญ  บัวชุม ต าแหน่งครู 
  ๔.๕ นางกนกนาถ  สิทธิธรรม ต าแหน่งครู 
  ๔.๖ นายสิทธิพงศ์  เหมนิธิ ต าแหน่งครู 
  ๔.๗ นางสาวชุติมา  คล้ าภิบาล ต าแหน่งครู 
  ๔.๘ นางสาวกษมาพร  สายเพ็ชร ต าแหน่งครู 
  ๔.๙ นางสาวผกามาศ  อาญาเมือง ต าแหน่งครู 
  ๔.๑๐ นางสาวศิริวรรณ  รักษาธรรม ต าแหน่งครู 
  ๔.๑๑ นางสาวชุดารัตน์  นว่มจิตร์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๔.๑๒ นางสาวพิสุทธินี  สรสทิธิ์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๔.๑๓ นางสาวน้ าอ้อย เจียมรัมย์ ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๔.๑๔ Mr. Christopher Dale Gray ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๔.๑๕ Ms. Wang Dao ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๔.๑๖ นายโกวิทย์  วงค์สกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๔.๑๗ นางสาวระพีพร  ครจอหอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๕.๑ นางจิรภัทร  ยันละหา ต าแหน่งครู 
  ๕.๒ นางสมพร  จิตต์คง ต าแหน่งครู 
  ๕.๓ นางธันวว์ดี  สุรสรรค์สิริ ต าแหน่งครู 
  ๕.๔ นายฉลวย  ส่งเสริม ต าแหน่งครู 
  ๕.๕ นางสุภาพชน  ขันทอัต ต าแหน่งครู 
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  ๕.๖ นางพิมพ์ภัชฎา  พิกุลทอง ต าแหน่งครู 
  ๕.๗ นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ ต าแหน่งครู 
  ๕.๘ นางสาวนวรินทร์  แตะอินรัมย์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๕.๙ นางสาวสุจิตรา  กุสิรัมย์  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๕.๑๐ นายชาลี  ขาวงาม ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๕.๑๑ นายวันเฉลิม  อู่นอก ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๕.๑๒ นางสาวศศิวิมล  ส่งเสริม ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๕.๑๓ นายจักรพันธุ์  สุเรรัมย ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๕.๑๔ นางสาวลดารัตน์  กองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๕.๑๕ นางสาววชิราภรณ์  กูลโพธิ์กลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖.๑ นายไพบูลย์  สนิทรัมย์ ต าแหน่งครู 
  ๖.๒ นางสาวรดาการ  ปรางสุข ต าแหน่งครู 
  ๖.๓ นางสิริลักษณ์  ผลาเลิศ ต าแหน่งครู 
  ๖.๔ นางสาววาสนา  กีรติรวีวฒัน์ ต าแหน่งครู 
  ๖.๕ นางปรียา  บุตรไธสงค์ ต าแหน่งครู 
  ๖.๖ นายรังสรรค์  สมศักดิ์ ต าแหน่งครู 
  ๖.๗ นางสาวสมพร  เรืองไพศาล ต าแหน่งครู 
  ๖.๘ นายบัญญัติ  พูลเพิ่ม ต าแหน่งครู 
  ๖.๙ นางจิตรีวรรณ  วุฒิปัญญาอิสกุล ต าแหน่งครู 
  ๖.๑๐ นายสุเนตร  บอกประโคน ต าแหน่งครู 
  ๖.๑๑ นางพรพรรณ  อาภรณ์พงษ์ ต าแหน่งครู 
  ๖.๑๒ นางรัชนี  บอกประโคน ต าแหน่งครู 
  ๖.๑๓ นายวราวุฒ ิ เหล่าจินดา ต าแหน่งครู 
  ๖.๑๔ นางประภารัตน์  ทรงประโคน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๖.๑๕ นายธนวิชญ์  ไร่นา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๖.๑๖ นายชัยยัน  อรชุน ต าแหน่งครูผู้สอน 
 ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
  ๗.๑ นายสมศักดิ์  ชาติศักดิ์ ต าแหน่งครู 
  ๗.๒ นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ ต าแหน่งครู 
  ๗.๓ นางสาวสายสุนีย์  ศรีทองสุข ต าแหน่งครู 
  ๗.๔ นางวราภรณ์  พรรคฐิน ต าแหน่งครู 
  ๗.๕ นายมนัส  เข็มรัมย์ ต าแหน่งครู 
  ๗.๖ นางสาวบุปผา  โชยรัมย ์ ต าแหน่งครู 
  ๗.๗ นางวนัสนันท์  บัวชุม ต าแหน่งครู 
  ๗.๘ นางอภิญญา  ยงศิริ ต าแหน่งครู 
  ๗.๙ นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์ ต าแหน่งครู 
  ๗.๑๐ นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๗.๑๑ นายประเสริฐ  กล่าวรมัย์ ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๗.๑๒ นางสาววรกานต์  บุญกองชาติ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
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 ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๘.๑ นายหาญณรงค์  สีลาคุปต์ ต าแหน่งครู 
  ๘.๒ นางวริทธิ์ธรา  วัฒนานุสทิธิ์ ต าแหน่งครู 
  ๘.๓ นายณัฐกิตติ์  สุรสรรค์สริิ ต าแหน่งครู 
  ๘.๔ นายมนพ  กึมรัมย์ ต าแหน่งครู 
  ๘.๕ นางสาวสมหมาย  ชนพิมาย ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๘.๖ นางกรกฎ  ลัทธ ิ ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๘.๗ นางสาววัลยา  ทองทา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๘.๘ นางสาวสุรัญชณา  หมั่นแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๘.๙ นางสาวพรพิมล  แสนบรรดิษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
  ๙.๑ นายภาณุ  ลุนพรม ต าแหน่งครู 
  ๙.๒ นางลักขณา  เลาหศิริวงศ์ ต าแหน่งครู 
  ๙.๓ นายกุหลาบ  แสนจันทร์ ต าแหน่งครู 
  ๙.๔ นางทิพวัลย์  ลุนพรม ต าแหน่งครู 
  ๙.๕ นายวรวิทย์  จีนเกา ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๙.๖ นางธันย์ชนก  ศรีกระสังข์ ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๙.๗ นายประทวน  จงกลาง ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ๙.๘ นายกัมปนาท  แน่ประโคน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
  ๙.๙ นายเพียร  ทุนเพ่ิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๙.๑๐ นายภานุวัฒน ์ บุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๑๐. ลูกจ้างประจ า 
  ๑๐.๑ นายจ าเริญ  พลสม ต าแหน่งช่างไม้ 
  ๑๐.๒ นายแสงอรุณ  ด้ายกลาง ต าแหน่งช่างไม้ 
  ๑๐.๓ นายบัวพันธ์  บุญเขื่อง ต าแหน่งช่างไม้ 
  ๑๐.๔ นายสุพล  อตัโร ต าแหน่งช่างไม้ 
  ๑๐.๕ นายจ าลอง  วัชพืช ต าแหน่งช่างไม้ 
  ๑๐.๖ นายจ าลอง  รถเพ็ชร ต าแหน่งช่างไม้ 
 ๑๑. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ยาม และพนักงานท าความสะอาด 
  ๑๑.๑ นางสาวสมพร  ศรีกระสังข์ ต าแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
  ๑๑.๒ นางสาวจินตนา  ธรรมวงศ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
  ๑๑.๓ นายมานะ กิ่งสีดา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ๑๑.๔ นางสาววิรินทร  ศิลปิกุล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานฝ่ายวิชาการ 
  ๑๑.๕ นางสาวจีราภรณ์  รว่มกูล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  ๑๑.๖ นางสาวยุภาภรณ์  มีชยั ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงานฝ่ายพัฒนานักเรียน 
  ๑๑.๗ นายสุรศักดิ์  วัชพืช ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ๑๑.๘ นางสาวพัชรา  แยกไธสง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน – การบัญชี 
  ๑๑.๙ นายธีระยุทธ  สวนไผ่ ต าแหน่งยาม 
  ๑๑.๑๐ นางสม  อัตโร ต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด  
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เดินทางไปราชการ เพ่ือเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ ๑๖ – ๑๘  
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  อนุมัติให้ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ 

         สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 (นายวิเชียร  เจริญครบุรี) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
 


