
 
  

 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่   ๓๔๖ / ๒๕๖๔  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่  ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
******************************** 

 

เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ครั้งที่  ๒  (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  เป็นไปโดยโปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๙ (๑)  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 
๑. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรยีนการสอน 

(๔๕ คะแนน) 
๑.๑  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ๑.๑.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๑.๒  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๑.๓  นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         ๑.๒  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  ๑.๒.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๒.๒  นางธัญญา  สติภา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒.๓  นายทินกร  พานจันทร์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         ๑.๓  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๓.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๓.๒  นางสาววชิราภรณ์  สนัตวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.๓.๓  นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๓.๓  นางสาวศศิธร  เมืองมูล  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           ๑.๔  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑.๔.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๔.๒  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑.๔.๓  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงค์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    
     



๒ 

 
๑.๕  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๑.๕.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๕.๒  ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑.๕.๓  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

     ๑.๖  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.๖.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๖.๒  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.๖.๓  นางสาวชลิตา บุญรักษา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

     ๑.๗  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑.๗.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๗.๒  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑.๗.๓  นายสมจิตร  แพทย์รัตน์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

     ๑.๘  คณะกรรมการการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๘.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.๘.๒  นางสาวอรวรรยา  ภาคคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๘.๓  นางนลินพร  สมสมัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

     ๑.๙  คณะกรรมการการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๙.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  ๑.๙.๒  ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๙.๓  นายศราวุธ  คารมหวาน  หวัหน้างานแนะแนว 

๒. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
(๑๐ คะแนน) 
๒.๑  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

  ๒.๑.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๑.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๑.๓   นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     ๒.๒  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๒.๒.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๒.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๒.๓   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

     ๒.๓  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๒.๓.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๓.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๓.๓   นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

   



๓ 

 
   ๒.๔  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

  ๒.๔.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๔.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๔.๓   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

     ๒.๕  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๒.๕.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๕.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๕.๓   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

     ๒.๖  คณะกรรมการการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๒.๖.๑   นางสาวนฤมล  รับสง่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๖.๒   นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๖.๓   นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 

๓.  คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง 
     และพัฒนาวิชาชีพ (๑๐ คะแนน) 
     ๓.๑  คณะกรรมการการประเมิน 

  ๓.๑.๑   นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.๑.๒   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๓.๑.๓   นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการ 

๔. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕ คะแนน) 
๔.๑  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายวิชาการ 
 ๔.๑.๑  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๔.๒  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๔.๒.๑  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔.๓  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๔.๓.๑  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔.๔  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๔.๔.๑  นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.๕  คณะกรรมการประเมินด้านงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๔.๕.๑  นางสาวนฤมล  รับส่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 

 



๔ 

 
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(๓๐คะแนน) 
๑. คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ ด้าน   

(๑๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
๑.๑ ด้านมีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (๕ คะแนน) 
 ๑.๑.๑  นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  หัวหน้างานบุคลากร 
 ๑.๑.๒  นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
 ๑.๑.๓  นางสาวจีระภา  ชินภกัดี    ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
๑.๒ ด้านการมีจิตสำนึกที่ดี  มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (๕ คะแนน) 
 ๑.๒.๑  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๑ 

            นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  
 ๑.๒.๒  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๒ 

            นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์   
      ๑.๒.๓  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๓ 

           นายกติิศักดิ์  โฉมวิไล   
 ๑.๒.๔  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๔ 

            นายวิทวัส  นิดสูงเนนิ   
 ๑.๒.๕  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๕ 

            นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   

     ๑.๒.๖  กรรมการประเมินครูทีป่รึกษา ระดับ ม.๖ 
           นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์   

๒. คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๔ ด้าน   
(๒๐ คะแนน)  ประกอบด้วย 
 ด้านที่ ๑  มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อำนาจ 

  และหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (๕ คะแนน) 
  ด้านที่ ๒  การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (๕ คะแนน) 
  ด้านที่ ๕  การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (๕ คะแนน) 
  ดา้นที่ ๖  การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคม (๕ คะแนน) 
      ๒.๑  คณะกรรมการการประเมิน 
  ๒.๑.๑  นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒.๑.๒  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒.๑.๓  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒.๑.๔  นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑.๕  นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒.๑.๖  นางสาวนฤมล  รับส่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



๕ 

 
 มีหน้าที ่  

(๑) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา  ตามรายการประเมิน  โดยพิจารณาจากร่องรอยเอกสาร  และอ่ืน ๆ                

(๒) หนา้ที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ให้คณะกรรมการทุกชุด  ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ตามข้อ 
๔ ของกฎ  ก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนต่อไป 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่   ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                           
                 (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 



ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

 08.50 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน  11.10 น. เตรียมเข้าห้องก่อนรับการประเมิน 

1 ม.1 09.00-09.10 น น.ส.เกวลี           เงินศรีสุข 1 ม.1 11.20-11.30 นางทัศนีย์            วงค์เขียว 

2 ม.1 09.10-09.20 น น.ส.ภัทรนุช        คำด ี 2 ม.1 11.30-11.40 นางอาภาภรณ์       อริวัน 
3 ม.2 09.20-09.30 น น.ส.รุ่งตะวัน       ทาโสต 3 ม.3 11.40-11.50 น.ส.ธนิดา            ไชยสุนทรกิตติ 
4 ม.2 09.30-09.40 น น.ส.กิตติมา        ธรรมวิสุทธิ ์ 4 ม.4 11.50-12.00 นางจันทร์เพ็ญ       จันทร์ทอง 
5 ม.2 09.40-09.50 น น.ส.พิทธิดา        ปราโมทย ์ 5 ม.5 12.00-12.10 น.ส.วิมล              อภิเมธีกุล 
6 ม.3 09.50-10.00 น น.ส.อโนชา         โปซิว 6 ม.6 12.10-12.20 นายศราวุธ           คารมหวาน 
7 ม.3 10.00-10.10 น น.ส.ศศิตา          อยู่ยืน     
8 ม.4 10.10-10.20 น น.ส.จีญาพัชญ์     แก้มทอง     
9 ม.5 10.20-10.30 น ว่าที่ ร.ต.หญิง นุชนาถ   สนามไชย     
10 ม.5 10.30-10.40 น น.ส.สุนทรี         วีระปรีชา     
11 ม.6 10.40-10.50 น น.ส.อุษณีษ์         อ่อนแท้     
12 ม.6 10.50-11.00 น นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์     

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 

 

 



 

ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

13.00 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.1 13.10-13.20 น.ส.ชื่นกมล             คงหอม 14 ม.4 15.20-15.30 น.ส.วิไลวรรณ์        รัตนะ 
2 ม.1 13.20-13.30 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปริยากร   งามตรง 15 ม.4 15.30-15.40 นายอรรถพล         ยตะโคตร 
3 ม.1 13.30-13.40 น.ส.จิตรลดา           อินทรขุนทศ 16 ม.4 15.40-15.50 นายวิทวัส            นิดสูงเนนิ 
4 ม.1 13.40-13.50 น.ส.ปรัชญา            การรักษา 17 ม.5 15.50-16.00 นายปวิตร            สมนึก 
5 ม.2 13.50-14.00 นางสุมิตรา             สุขอร่าม 18 ม.5 16.00-16.10 นางบุญเยี่ยม         พิทักษ์วงค ์
6 ม.2 14.00-14.10 น.ส.รัตยา              ร่างกายด ี 19 ม.5 16.10-16.20 นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
7 ม.2 14.10-14.20 น.ส.พรทิวา            สมเนตร์ 20 ม.6 16.20-16.30 น.ส.อัญชนา          แซ่จิว 
8 ม.2 14.20-14.30 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา    แซห่ล่อ     
9 ม.2 14.30-14.40 น.ส.ณัฐวดี             โพธิจักร     
10 ม.3 14.40-14.50 น.ส.ทิพวรรณ         โล่กิตติธรกุล     
11 ม.3 14.50-15.00 น.ส.อรวรรณ          พันธุ์ภครินทร์     
12 ม.3 15.00-15.10 นายกิติศักดิ ์          โฉมวิไล     
13 ม.4 15.10-15.20 น.ส.วทันยา           ใจนันตา     

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 



ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

15.00 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.1 15.10-15.20 น.ส.ศิริมา            บุญสวัสดิ ์ 3 ม.4 15.30-15.40 น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
2 ม.1 15.20-15.30 น.ส.สมฤดี           จันทะคร 4 ม.4 15.40-15.50 น.ส.ปรารถนา     รุ่งเรือง 
3 ม.2 15.30-15.40 นางทิพย์จันทร์      หงษา 5 ม.4 15.50-16.00 น.ส.จินต์จุฑา      เกสร 
4 ม.2 15.40-15.50 น.ส.นิภาพรรณ     อดุลย์กิตติชัย 6 ม.5 16.00-16.10 นายนพดล         คำพร 
5 ม.2 15.50-16.00 น.ส.กวินวัณณ์      กาฬดิษฐ์ 7 ม.6 16.10-16.20 นางนลินพร       สมสมัย 
6 ม.2 16.00-16.10 น.ส.วิไลพรรณ      คงด ี 8 ม.6 16.20-16.30 น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น 
7 ม.3 16.10-16.20 นายสุชาติ           รัตนเมธากูร 9 ม.6 16.30-16.40 นายศักรินทร์      ศรีตระกูล 
8 ม.3 16.20-16.30 น.ส.อรวรรยา       ภาคคำ 10 ม.6 16.40-16.50 นายนักขตฤกษ์     ภู่ระหงษ์ 
9 ม.3 16.30-16.40 น.ส.จันทรา     ตระกูลเศรษฐสิริ     
10 ม.4 16.40-16.50 นางเกษรา          ก้องศักดิ์ศรี     
11 ม.4 16.50-17.00 น.ส.เจนจิรา        เพ็งจันทร์     
12 ม.5 17.00-17.10 น.ส.จิรา            จั่นเล็ก     

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564      
1 ม.4 15.10-15.20 นายชนินทร์       บวัแจ้ง     
2 ม.4 15.20-15.30 น.ส.ญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์     

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 



 

 

 

ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้ ม. เวลา ชื่อ-สกุล 

 15.00 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 16.30 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.1 15.10-15.20 นายสมจิตร์       แพทยร์ัตน์ 1 ม.1 16.30-16.40 น.ส.ศิริลักษณ์      อภิรมย์พฤกษา 
2 ม.3 15.20-15.30 นายเพชร         สาระจันทร์ 2 ม.1 16.40-16.50 น.ส.มณทิพย์        เจริญรอด 
3 ม.4 15.30-15.40 นายนิธิภัทร์       สร้อยเชื้อดี 3 ม.1 16.50-17.00 น.ส.ศิราภร          นาบุญ 
4 ม.5 15.40-15.50 น.ส.ปิยวรรณ     ฑิมัจฉา 4 ม.1 17.00-17.10 น.ส.จีระภา          ชินภักด ี
5 ม.5 15.50-16.00 น.ส.กชพรรณ    เอ่ียมอุ้ย 5 ม.1 17.10-17.20 นายเสถียร           บุญมหาสิทธิ์ 
6 ม.5 16.00-16.10 นางพัชรา         ไตรยวงศ ์     
7 ม.6 16.10-16.20 น.ส.นฤมล        รับส่ง     

 

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 

 

 

 



ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

15.00 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.2 15.10-15.20 น.ส.เกศินี               จันทรค์รบ 3 ม.4 15.30-15.40 นางปัทมา            รตันจำนงค์ 
2 ม.2 15.20-15.30 นายวรธรรม            หนูประดิษฐ์ 4 ม.5 15.40-15.50 น.ส.เมธาวี           สุขเจริญ 
3 ม.2 15.30-15.40 นายภาคภูมิ            แก้วเยน็ 5 ม.5 15.50-16.00 น.ส.จุฑารัตน์        เกาะหวาย 
4 ม.3 15.40-15.50 น.ส.เยาวรัตนา        พรรษา 6 ม.5 16.00-16.10 น.ส.นงคราญ        คำลัยวงษ ์
5 ม.3 15.50-16.00 น.ส.กุลยา              บูรพางกูร 7 ม.6 16.10-16.20 น.ส.ศศิธร            เมืองมูล 
6 ม.3 16.00-16.10 น.ส.อรอนงค์           ชาญรอบ 8 ม.6 16.20-16.30 น.ส.อัญชิสา          เหมทานนท ์
7 ม.3 16.10-16.20 นายสุริยา               ทรพัย์เฮง 9 ม.6 16.30-16.40 นายจักรกฤษณ์      แก้วลาหัด 
8 ม.3 16.20-16.30 น.ส.ประภาศิริ         อุทัยศร ี 10 ม.6 16.40-16.50 น.ส.กนกภรณ์        โพธิ์เขียว 
9 ม.4 16.30-16.40 น.ส.ฌัชชา              ปัญญาเมา 11 ม.6 16.50-17.00 น.ส.ณิชชา            บุตรสีมาตรกุล 
10 ม.4 16.40-16.50 น.ส.วชิราภรณ์         สันตวงษ ์ 12 ม.6 17.00-17.10 นายสิทธิชัย           มาโนชญก์ุล 
11 ม.4 16.50-17.00 น.ส.วณิชชา           เอนกวิชวิทยา     

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564     
1 ม.4 15.10-15.20 น.ส.ณิชานันทน์        ศรีโพธิอ่์อน     
2 ม.4 15.20-15.30 น.ส.ธัญญารัตน์         พิมสา     

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 



 

ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

 08.50 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.1 09.00-09.10 น น.ส.อลิษา        ไชยรินทร์ 13 ม.3 11.00-11.10 นางสาวสรินนา  หมอนสุภาพ 

2 ม.1 09.10-09.20 น น.ส.พิกุลทา      หงษ์ทอง 14 ม.4 11.10-11.20 น.ส.สภุิดา        โลเกษ 
3 ม.1 09.20-09.30 น นายศิรวิชญ์      ประยูรวิวัฒน์ 15 ม.4 11.20-11.30 น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์ 
4 ม.1 09.30-09.40 น น.ส.อริสา         แช่มชื่น 16 ม.4 11.30-11.40 น.ส.พัชราวัลย์   บุตรพรม 
5 ม.2 09.40-09.50 น น.ส.ลาวลัย์        คงแก้ว 17 ม.4 11.40-11.50 น.ส.อนุสรา       สุขสุคนธ ์
6 ม.2 09.50-10.00 น นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา 18 ม.5 11.50-12.00 น.ส.อมรรัตน์     มะลิงาม 
7 ม.2 10.00-10.10 น น.ส.จิราพร       เวียงชนก 19 ม.5 12.00-12.10 นายชนเมธี        ศรีษะเทือน 
8 ม.2 10.10-10.20 น ว่าที่ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง 20 ม.5 12.10-12.20 น.ส.โสภิดา       ไชยวรรณ 
9 ม.3 10.20-10.30 น นางธัญญา        สติภา     
10 ม.3 10.30-10.40 น น.ส.ณัฏฐณิชา     โมสันเทียะ     
11 ม.3 10.40-10.50 น ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์     
12 ม.3 10.50-11.00 น นายทศพร        โอภาโส     

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 

 



ตารางการเข้ารับประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล ลำดับที่ ระดับชัน้  เวลา ชื่อ-สกุล 

13.00 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 15.30 น. เตรียมตัวเข้าห้องก่อนได้รับการประเมิน 

1 ม.6 13.10-13.20 น.ส.วลิัยภรณ์     ปิยะวงค ์ 1 ม.1 15.40-15.50 นายชัยวัฒน์         ผ่องสังข์ 
2 ม.6 13.20-13.30 นายทินกร         พานจันทร์ 2 ม.1 15.50-16.00 น.ส.ธนาภา          แซ่เล้า 
3 ม.6 13.30-13.40 นายธีระพงษ์      มวานนท ์ 3 ม.2 16.00-16.10 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( 13.50 เตรียมตัว ) 4 ม.2 16.10-16.20 นายอติวรรตน์       พันธุวงศ ์
1 ม.1 14.00-14.10 นายศิรณัฏฐ์       ภูพิเศษศกัดิ์ 5 ม.3 16.20-16.30 นายณรงค์            หนูนาร ี
2 ม.1 14.10-14.20 นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กุล 6 ม.3 16.30-16.40 น.ส.พรวลี            สุขสอาด 
3 ม.2 14.20-14.30 นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์ 7 ม.5 16.40-16.50 นายชิษณุ            หนูแดง 
4 ม.3 14.30-14.40 น.ส. สธุิดา        ด่านซ้าย 8 ม.5 16.50-17.00 นายชวนัส            แก้วพรม 
5 ม.4 14.40-14.50 น.ส.เมทิตา        ชัยมา 9 ม.6 17.00-17.10 น.ส.สมฤดี           เจียรสกุลวงศ ์
6 ม.5 14.50-15.00 น.ส.ชลิตา         บุญรักษา     
7 ม.6 15.00-15.10 นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์     
8 ม.6 15.10-15.20 นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์     

 

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากไม่สะดวกวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งคณะกรรมการผู้ประเมิน** 

 

 


