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คำสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที่ ๘๑/๒๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน  

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

ตามที่ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายงานผลงานที่เกิด                
จากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) นั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้     

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
๑. นายสมยศ บุญเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจำลอง อ่องวงศ์  ตำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
 ๓. นายกฤตนัย ทัศนา  ตำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
                                           ปฏิบัติหนา้ที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ ตำแหน่ง ครู คศ.๒ วิทยฐานะครูชำนาญการ 
                                    ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 

๕. นายประจวบ  ยงค์อำนวย   ตำแหน่ง ครู คศ.๓  วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      

     กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวอังคณา บรรลือ    ตำแหน่ง ครู คศ.๒  วิทยฐานะครชูำนาญการ 

หัวหน้างานบุคลากร / งานนิติกร            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   

๒. คณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางพัชรา นมรักษ์ 

๒. นางสาวคำวงษ์ เทพสวัสดิ์ 

๓. นางสาววิไล พันธุ์มา 

๔. นางจันทร์เพ็ญ   แสวงคำ 

๕. นางปราณี คุสิน 

๖. นางสาวอังคณา บรรลือ 



๒ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

๗. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา 

๘. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์ 

๙. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นางกุหลาบ นันยา 

๒. นางพาพร สนองผัน 

๓. นางธณัฏฐา นาบุญ 

๔. นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตร 

๕. นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 

๖. นางสมใจ หีบท่าไม้ 

๗. นางหทัยรัตน์ ทัศนา 

๘. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร 

๙. นางสาวลลิตา สระฉิม 

๑๐. นางสาวแวววัน  มนูธาราม 

๑๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง 

๑๒. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์เจริญ 

๑๓. นางสาวนฤมล  รุ่งแจ้ง 

  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 

   



๓ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

๑๐. นางสาวนภสร วัธยา 

๑๑. นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. นางสาวพอพิศ แก้วคูณ 

๒. นายวัฒนชัย มีศิริ 

๓. นางนฤมล ประพันธ์พจน์ 

๔. นางเนาวรัตน์                     พันธ์สาคร 

๕. นางสาวสกาว แสงอ่อน 

๖. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ 

๗. นายประจวบ              ยงค์อำนวย 

๘. นายกฤตนัย                ทัศนา 

๙. นางสาวชุติมา   เทพสวัสดิ์ 

๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น 

๑๑. นายนิมิต สายสิทธิ์ 

๑๒. นายประสาร สุวรรณฉวี 

๑๓. นายสมชาย  ขวาไทย 

๑๔. นางสาวจันทร์หอม หลักคำ 

๑๕. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑. นางอำไพ                  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 



๔ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

๑๐. นายวลายุทธ แยม้มาลี 

๑๑. นางสาวชัชชรีย ์ นักจะเข้ 

๑๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร 

๑๓. นายธนากร ฉายแก้ว 

๑๔. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน 

๑๕. นางสาววิมลทิพย์ บุญธรรม 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นางสุพานี เกิดทรัพย์ 

๒. นายไพโรจน์               ทองลิ่ม 

๓. นายอนสุรณ์ เดชะบุญ 

๔. นายณวรรธน์ แก้วเอ่ียม 

๕. นายยุทธนา เลิศคลัง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. นายสะอาด         สุวรรณสิทธิ์ 

๒. นายทัศนัย                จิตพัฒนกุล 

๓. นายชุมพล คชสังข์สีห์ 

๔. นายไสว ขาวผ่อง 

๕. นายบุญชู                 เจาทวิภาต 

๖. นายเดชา ศรัทธาผล 

๗. นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

๑. นางมารยาท               อ่องวงศ์ 

๒. นางทิพวรรณ           ทองแท้ 

๓. นายศล                   เอกจิต 

๔. นายจำลอง                 อ่องวงศ์ 

๕. นางสาวปิยะวดี       ประยูรเทพ  

๖. นางประภาพรรณ       ตุลสุข 

๗. นายประเสริฐ คานภู่ 



๕ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

๘. นายอภิชัย                หีบท่าไม้ 

๙. นางสาวศิริวรรณ      บุญมา 

๑๐. นางกฤตินี               จันทมาลา 

  งานแนะแนว 

๑. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต 

๒. นางสาวปวริศา     เหลี่ยววงศ์ภูธร 

๓. นางสาวนันทรัตน์   ตันบริภัณฑ์  

หน้าที ่  ๑. ตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงานของคร ู 
๒. รายงานผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อำนวยการ   

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
ต่อไป ดังแนวปฏิบัติแนบท้ายคำสั่งนี้        

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นายสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ครูผู้ช่วยทีไ่มไ่ด้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

๑.   นางสาวสุดารัตน์   คงรักษ์ 
๒.   นายลัทธพล   กล้าหาญ 
๓.   นายจาตุรนต์   จันทร์แดง 
๔.   นางสาวเพ็ญนภา   ปุยสุวรรณ  


