
 
ค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที ่๑๑๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                                 ................................................     

            ดว้ย ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน 
การสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และก.ค.ศ. แจ้งเรื่องบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
(logbook) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๐๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒                          
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูช านาญการ   
ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  จ านวน ๒๑ ราย   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และประเมินดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ดังบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแนบท้าย
ค าสั่งนี้  

  ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และประเมิน   
ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ พร้อมกัน โดยประเมินจากเอกสารการรายงานของผู้ขอรับการประเมิน
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานการสังเคราะห์ ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง                              
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป  

สั่ง   ณ   วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นายสมยศ  บุญเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ รายช่ือผู้ย่ืนค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

๑ นางพัชรา นมรักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางอัจฉรา เอกจิต 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายกฤตนัย ทัศนา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววิไล พันธุ์มา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๒ นางจันทร์เพ็ญ  แสวงค า 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางพัชรา นมรักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววิไล พันธุ์มา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๓ นางปราณี คุสิน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางพัชรา นมรักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววิไล พันธุ์มา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๔ นางสาวอังคณา บรรลือ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางพัชรา นมรักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววิไล พันธุ์มา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๕ นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา 
คร ู

นางพัชรา นมรักษ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววิไล พันธุ์มา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๖ นางอรพิน มีศิริ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นายอดุลย์ แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๗ นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางอัจฉรา เอกจิต 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๘ นางสาวนภสร วัธยา  
ครู  

นายอดุลย์ แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ รายช่ือผู้ย่ืนค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

๙ นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ 
ครู 

นายอดุลย์ แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๐ นางธณัฏฐา นาบุญ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางกุหลาบ นันยา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายกฤตนัย ทัศนา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง 
คร ู

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางธณัฏฐา นาบุญ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสุนัน แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๒ นางสาวลลิตา  สระฉิม 
คร ู

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางธณัฏฐา นาบุญ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสุนัน แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๓ นางสาวแวววัน  มนูธาราม 
คร ู 

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางหทัยรัตน์ ทัศนา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางอัญชลี ป้อมจันทร์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๔ นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง 
คร ู

นางนฤมล ประพันธ์พจน์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางหทัยรัตน์ ทัศนา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น 
ครู 

นางนฤมล ประพันธ์พจน์  
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นายประจวบ ยงค์อ านวย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางหทัยรัตน์ ทัศนา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ รายช่ือผู้ย่ืนค าขอ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 ๑๖ นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางอัจฉรา เอกจิต 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางอัญชลี ป้อมจันทร์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๑๗ นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางสาวเรณู อุระวัฒน์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๑๘ นางอินนา หอมหวล 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางอัจฉรา เอกจิต 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสุนัน แป้นแหลม 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  

๑๙ นายวลายุทธ แย้มมาลี 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางสาวเรณู อุระวัฒน์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางอัญชลี ป้อมจันทร์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

๒๐ นางสาวกาญจนา จันทนา 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางอัจฉรา เอกจิต 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

๒๑ นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้ 
ครู 

นางอ าไพ  พิริยะกุล 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางสาวเรณู อุระวัฒน์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 


