
 
ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที ่๑๖๔/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษและครูเชี่ยวชำญ สำยงำนกำรสอน  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
                                 ................................................     

            ด้วย ก.ค.ศ. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู 
มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม 
๒๕๖๐ และ ก.ค.ศ. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำน 
กำรสอน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ และก.ค.ศ. แจ้งเรื่องบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน 
(logbook) ตำมหนั งสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๒๓ ลงวันที่  ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒                          
โดยมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขอรับกำรประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  
ครูช ำนำญกำรพิเศษและครูเชี่ยวชำญ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๘  จ ำนวน ๑๙ รำย   

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลและประเมินดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ครชู ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษและครูเชี่ยวชำญ สำยงำนกำรสอน ดังบัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรแนบท้ำย
ค ำสั่งนี้  

  ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลและประเมิน   
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ พร้อมกัน โดยประเมินจำกเอกสำรกำรรำยงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน
เอกสำรหลักฐำนที่ เกี่ ยวข้อง รำยงำนกำรสั ง เครำะห์  ผลกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้ เรียน รวมทั้ ง                             
กำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนศึกษำของผู้ขอรับกำรประเมินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรต่อไป  

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๘  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๖๔/๒๕๖๒ ส่ัง ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ รายช่ือผู้ยื่นค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

๑ นำงธณัฏฐำ นำบุญ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 
 
 

นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 
 
 
 
 

นำยกฤตนัย  ทัศนำ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
นำงพำพร  สนองผัน 

ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๒ นำงสำวลลิตำ  สระฉิม 
คร ู

๓ นำงละมัย  หิรัญชำติ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

๔ นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม 
คร ู

๕ นำงสำวอังคณำ บรรลือ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

 
 

นำงพัชรำ นมรักษ์ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๖ นำงปรำณี คุสิน 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  

๗ นำงจันทร์เพ็ญ  แสวงค ำ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๖๔/๒๕๖๒ ส่ัง ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ รายช่ือผู้ยื่นค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

๘ นำงสำวปวริศำ  เหลี่ยววงศ์ภธูร 
คร ู

 
 
 
 
 
 

นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

นำยกฤตนัย  ทัศนำ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงณีฬพัทฌ์  ต ำนำนจิตร 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๙ นำงสำวแสงเดือน  บุญพยุง 
คร ู

นำยนิมิต  สำยสิทธิ์ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

๑๐ นำยโรจนศักดิ์ ดีประคอง 
คร ู

 
 
 

นำงอ ำไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

 
 

๑๑ นำยวลำยุทธ แย้มมำลี 
คร ู

๑๒ นำงอินนำ หอมหวล 
คร ู

๑๓ นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์  
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

๑๔ นำงสำวกำญจนำ จันทนำ 
คร ู



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๖๔/๒๕๖๒ ส่ัง ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ รายช่ือผู้ยื่นค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

๑๕ นำงสำวสุพรรณี ศรีประเสริฐ 
คร ู

 
 
 
 

นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 
 

นำยกฤตนัย  ทัศนำ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองผู้อ ำนวยกำร 

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
นำยอดลุย์ แป้นแหลม 

ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ๑๖ นำงอรพิน มีศิริ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

๑๗ นำงสำวนภสร วัธยำ  
คร ู

๑๘ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น 
คร ู

 
นำยวัฒนชัย มีศิริ 

ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ๑๙ นำงนฤมล ประพันธ์พจน์ 
ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 


