
                                                                                                      
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนระโนดวิทยา 
 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 
          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

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

 

ตามที่ ก.คศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564
และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเห็นชอบ ทุกปีงบประมาณ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น 

ฉะนั้น เพื่อให้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (Performance Agreement : PA)  เพ่ือประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนระโนดวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด โดยเคร่งครัด 

 
ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

................................. 
  (นายไกรนรา  กล่อมสุข) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)   
เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนระโนดวิทยา  ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
1 นางสาวอรวรรณ  สุนทรโรจน ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายราเชนทร์  ชูแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนด 

นายไพศาล  แก้วขวัญศร ี
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา 

2 นางรัตนันต์  สมพงศ ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายราเชนทร์  ชูแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนด 

นายไพศาล  แก้วขวัญศร ี
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา 

3 นางสาวเครือศรี  ศิริภักด ี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายราเชนทร์  ชูแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนด 

นายไพศาล  แก้วขวัญศร ี
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา 

4 นางจุไรรตัน์   คำลือ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

5 นางสาวสุพิศ    ปานรังษี 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

6 นายบดินทร์ภัทร์   เดี่ยววาณิชย ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

7 นางธลิตา  ศริินุพงศ ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
8 นายอภินันท์  อินทรสวัสดิ ์

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

9 นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

10 นายจิรายุทธ  สุขขา 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

11 นางสาวศิริพร  บัวเพ็ง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

12 นายคชาทัช  โชคสุขนิรันดร   
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

13 นายวิริยะ  มาสวัสดิ ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอนุศักดิ์  สิงคมาศ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 นายไชยา  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

14 นางสาวพิมพวรรณ   ลิ่มสถาพร 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

15 นางสุจิตรา   สถิตดำรงกุล 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

 
 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
16 นางวีรฎา   ทองแท่นแก้ว 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางจินตนา  หนูทอง 

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

17 นางสาวสายสิญจน์  ศรสีมโภชน์  
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

18 นางปรีดาวรรณ์   สรุิสาร 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

19 นางสาวศิรลิักษณ์  เกิดวั่น 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

20 นายธวัชชัย  เรืองหิรญั 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางจินตนา  หนูทอง 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางลักขณา  ชำนิธุระการ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

21 นางสาวสุตมิา   พรหมเมศร ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

22 นางสุจิณ  พงศ์ไพบูลย ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

23 นางอัสนะ    ชุมภูทอง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

 
 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
24 นายจอมพร  จันทน์เสนะ 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางพรทิพย์  รัชนีย ์

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

25 นางสาววราภรณ ์ ชูแก้ว 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

26 นางสาวรจนา  ชูทอง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

27 นายพงศ์ธร  จันทร์ศร ี
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

28 นายพิพากษา  บุญฤทธ์ิ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางพรทิพย์  รัชนีย ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายกฤตวิทย์  ทวีสุข 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนดวิทยา 

29 นายเกียรติศักดิ์  ราชเมืองฝาง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

30 นายสุระชล    อ่อนอุระ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

31 นางธิดา  จินดาย้อย 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

 
 

 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
32 นางอุบล   เจือสนิท 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางผาณติ  มุสิกะ 

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

33 นางกัญญา   สุขขัง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

34 นายสุวิมล   จันทร์รงค ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

35 นางสาวพนิดา  กาดเส็น 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

36 นายสุทน  จันทสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

37 นายสุชล  นวลทอง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

38 นางสาวจุฑาพร  แก้วขาว 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางผาณติ  มุสิกะ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลัยสมบูรณก์ุลกันยา 

39 นางสาวกาญจนา   ปิ่นทอง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

 
 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
40 นางจารุ  สวสัดิกานนท์ 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

41 นางวนิดา   เหลืองจินดา 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

42 นางโสพิศ   ศภุคณุกิตต ิ
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

43 นางสาวโสภา  แก้วไฟ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

44 นางดวงฤทัย   นวลทอง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

45 นางสาวธมกร   มาบัว 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

46 นายผลพันธุ์   รตันภิรมย ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

47 นางสาวอายีซ๊ะ  โซะสะมะ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

 
 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
48 นายคุณานนท์  รัตนบรุ ี

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป ์

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางบุญญา  เครือหงส ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

49 นายกุศล     ฮวดเส็ง 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายสากล  สืบวงศ ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

นายจรูญ  แก้วเจริญ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

50 นางสาวณิชกานต์  เบ็ญโสะ๊ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายสากล  สืบวงศ ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

นายจรูญ  แก้วเจริญ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

51 นายเสกศักดิ์   สุยสุทธ์ิ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายสากล  สืบวงศ ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

นายจรูญ  แก้วเจริญ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

52 นายอวิรุทธ์  เพชราเวช 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายสากล  สืบวงศ ์
ตำแหน่งคร ู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

นายจรูญ  แก้วเจริญ 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

53 นางลำยอง     ธนะพิทักษ์ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

54 นางยุพดี   ศรรีักษ ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

55 นางอิสรา   ไชยสาล ี
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

 
 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
56 นางสุพร   วญิญูประสิทธ์ิกลุ 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

57 นางสาวสุพรรณ ี ขวัญหน ู
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

58 นางสุธรรมา  คงช่วย 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

59 นางสาวบุษกรณ์  กิ้มเส้ง 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางภัชรา  วงศ์พัทธยากร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

60 นายศราย ุ คงประดิษฐ ์
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางสาวบังอร  อินทร์หน ู
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายพิศิษฐ์  สัจจาพันธุ ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนด 

61 นายอำพล  บัวสม 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางสาวบังอร  อินทร์หน ู
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายพิศิษฐ์  สัจจาพันธุ ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนด 

62 นางสาวชญาพัฒน์  เนื่องนำ 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางสาวบังอร  อินทร์หน ู
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายพิศิษฐ์  สัจจาพันธุ ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนด 

63 นางสาวอาลีปะห์  กูโน 
ตำแหน่งคร ู

นายไกรนรา  กล่อมสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 

นางสาวบังอร  อินทร์หน ู
ตำแหน่งคร ู

วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นายพิศิษฐ์  สัจจาพันธุ ์
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนระโนด 

 
 



 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ/ 

ตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
คนที่ 1 

(ประธานกรรมการ) 
คนที่ 2 

(กรรมการ) 
คนที่ 3 

(กรรมการ) 
64 นางจารุภรณ์  วัฒนกุล 

ตำแหน่งคร ู
นายไกรนรา  กล่อมสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนระโนดวิทยา 
นางสาวบังอร  อินทร์หน ู

ตำแหน่งคร ู
วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

นางณัฐชยา  ฐานีสร 
ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

 
 
 


