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ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน 

----------------------------------- 

ตำมที่ ครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายงานผลงานที่เกิด                
จากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นำยสมยศ บุญเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยจ ำลอง อ่องวงศ์  ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 
 ๓. นำยกฤตนัย ทัศนำ  ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  กรรมกำร 
 ๔. นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ ต ำแหน่ง ครู คศ.๒ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
                                    ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ     กรรมกำร 

๕. นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย   ต ำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      

    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำอุปสรรคระหว่ำง
กำรตรวจสอบให้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

๒. คณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางพัชรา นมรักษ์ 

๒. นางสาวค าวงษ์ เทพสวัสดิ์ 

๓. นางสาววิไล พันธุ์มา 

๔. นางจันทร์เพ็ญ   แสวงค า 

๕. นางปราณี คุสิน 

๖. นางสาวอังคณา บรรลือ 

๗. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ 

๘. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา 



๒ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางกุหลาบ นันยา 

๒. นางศุภศิริ ปรีชาญาณ 

๓. นางพาพร สนองผัน 

๔. นางธณัฏฐา นาบุญ 

๕. นางณีฬพัทฌ์ ต านานจิตร 

๖. นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 

๗. นางสาวสุมณฑา ค าเกตุ 

๘. นางสมใจ หีบท่าไม้ 

๙. นางหทัยรัตน์ ทัศนา 

๑๐. นางละมัย หิรัญชาติ 

๑๑. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร 

๑๒. นางสาวลลิตา สระฉิม 

๑๓. นางสาวแวววัน  มนูธาราม 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. นางอัจฉรา เอกจิต 

๒. นางสาววรรณดี ปานแปลง 

๓. นางอรพิน มีศิริ 

๔. นางสาวเรณู อุระวัฒน์ 

๕. นายอดุลย์ แป้นแหลม 

๖. นางสุนัน   แป้นแหลม 

๗. นางอัญชลี ป้อมจันทร์ 

๘. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 

๙. นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้ 

๑๐. นางสาวนภสร วัธยา 

๑๑. นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ 

  

 
 
 
 



๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. นางสาวพอพิศ แก้วคูณ 

๒. นายวัฒนชัย มีศิริ 

๓. นางนฤมล ประพันธ์พจน์ 

๔. นางเนาวรัตน์                     พันธ์สาคร 

๕. นางสาวสกาว แสงอ่อน 

๖. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ 

๗. นายประจวบ              ยงค์อ านวย 

๘. นายกฤตนัย                ทัศนา 

๙. นางสาวชุติมา   เทพสวัสดิ์ 

๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑. นางอ าไพ                  พิริยะกุล 

๒. นางขวัญเรือน             หมีไพร 

๓. นางสาวศิริลักษณ์  เคงตระกูล 

๔. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์  

๕. นางสาววชรพร  ชูผล 

๖. นางอินนา หอมหวล 

๗. นายโรจนศักดิ์  ดีประคอง 

๘. นางสาวกาญจนา  จันทนา 

๙. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง 

๑๐. นายวลายุทธ แย้มมาลี 

๑๑. นางสาวชัชชรีย ์ นักจะเข้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นางสุพานี เกิดทรัพย์ 

๒. นายวรชาติ                    ชูทาน 

๓. นายพงษ์ธร ศรลัมพ์ 

๔. นายไพโรจน์               ทองลิ่ม 

   



๔ 

๕. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ 

๖. นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายสะอาด         สุวรรณสิทธิ์ 

๒. นายทัศนัย                จิตพัฒนกุล 

๓. นายชุมพล คชสังข์สีห์ 

๔. นางพิรดี                   จันทร 

๕. นายไสว ขาวผ่อง 

๖. นายบุญชู                 เจาทวิภาต 

๗. นายเดชา ศรัทธาผล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

๑. นายนิมิต                   สายสิทธิ์ 

๒. นางมารยาท               อ่องวงศ์ 

๓. นางทิพวรรณ           ทองแท้ 

๔. นายศล                   เอกจิต 

๕. นายจ าลอง                 อ่องวงศ์ 

๖. นางสาวปิยะวดี       ประยูรเทพ  

๗. นางประภาพรรณ       ตุลสุข 

๘. นางอัฏฐพร                รัตนอุดม 

๙. นายประเสริฐ คานภู่ 

๑๐. นางสาวไพรวรรณ   ค าแย้ม  

๑๑. นายประสาร              สุวรรณฉวี 

๑๒. นายอภิชัย                หีบท่าไม้ 

๑๓. นางสาวศิริวรรณ      บุญมา 

๑๔. นางกฤตินี               จันทมาลา 

๑๕. นางสาวทิพวรรณ         พลอยงาม 

๑๖. นายสมชาย ขวาไทย 

๑๗. นางสาวจันทร์หอม  หลักค า 

๑๘. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง 



๕ 

  งานแนะแนว 

๑. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต 

๒. นางสาวปวริศา     เหลี่ยววงศ์ภูธร 

๓. นางสาวนันทรัตน์  ตันบริภัณฑ์ 

หน้าที ่  ๑. ตรวจสอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของคร ู 
๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร   

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร
ต่อไป ดังแนวปฏิบัติแนบท้ายค าสั่งนี้        

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นำยสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
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