
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เรื่อง รายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา 
ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีเดน” และ “ดีมาก” 

รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 3๑ มีนาคม 256๓) 
 

ตามที่ ก.ค.ศ. ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนัยหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐6.7/ว 20 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม ๒๕61 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง ระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่  
28 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง 
ผูอํานวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – 3๑ มีนาคม 256๓) ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย โปรงใส และเปนธรรม จึงประกาศรายชื่อขาราชการผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับ “ดีเดน” และ 
“ดีมาก” ตามบัญชีแนบทายประกาศนี ้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  256๓ 
 

 

 (นายธนะวันธิ์  แพทยชีพ) 
 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
 

 

 

 

 



ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ สังกัด หมายเหตุ

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีเดน"

1 นายนิวัตร วงศวิลัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

2 นายมงคล ชื่นชม ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห

3 นายอํานวย วิริยธรรมเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแคทรายวิทยา

4 นายนัทที พัฒนะผล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ

5 นายวรากุล หงษเทียบ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

6 นายวรรณชัย รังษี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง

7 นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

8 นายจรัญ สุขเสรี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสายธรรมจันทร

9 นายพรรษกฤช เกตุรัตน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคม

10 นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโพหัก "วงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ"

11 นางปยนุช โรจนกุล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร

12 นายศิริชัย ทองหนาศาล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปากทอพิทยาคม

13 นายสมยศ บุญเจริญ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ

14 นายพงษดนัย เดชเดชาโชติ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

15 นายเจษฎา ธีระตระกูล ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนหนองโพวิทยา

16 นางจันทรา เรือนทองดี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม

17 นายมณเฑียร สุดฮะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชองพรานวิทยา

18 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

19 นางสาวเขมิกา จุฬารมย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

20 นายอภิเชษฐ เกตุกร ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนทามะขามวิทยา

21 นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ

22 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห

23 นางสาวโสภา ขําเจริญ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

24 นางสาวสายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานคาวิทยา

25 นายอนุชา ตรีสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

26 นายสุรินทร สําลี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีมาก"

- ไมมี -

หมายเหตุ เรียงลําดับตามเลขที่ตําแหนง

บัญชีรายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา จังหวัดราชบุรี

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีเดน" และ "ดีมาก"

รอบการประเมินครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 256๒ – 31 มีนาคม 2563)

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563



ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหนง/วิทยฐานะ สังกัด หมายเหตุ

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีเดน"

1 นางสาวมนัสนันท ทองศรีมัณฑนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทาเรือพิทยาคม

2 นายณรินทร ชํานาญดู ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห

3 นายคณิต ชูลาภ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี

4 นายสมพงษ เตชรัตนวรกุล ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

5 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

6 นายหงษดี ศรีเสน ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

7 นายประวิทย สิงหเรือง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

8 นายสุริยะ จันทรสนอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทามะกาวิทยาคม

9 นายศิวรัตน พายุหะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

10 นายพยนต ขําขจร ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ

11 นางพัชรี จิรจีรังชัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สวางเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ"

12 นายไชยพร มะลิลา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

13 นางอโนทัย ทัณกาศ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก

14 นายยงยุทธ สงพะโยม ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

15 นายเจริญ พรหมมา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

16 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค

17 นางสาวสุนันทา พราวตะคุ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

18 นางสาวเสาวณี วงษพัฒน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง

19 นายประมวล ศรีบูจันดี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม

20 นายจํานงค ภักดี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา

21 นายศุภากร เมฆขยาย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

22 นายอํานาจ ทัดสวน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

23 นางนุชนาถ สอนสง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง

24 วาที่รอยตรีสุริยัน จันทรา ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

25 นายทํานุ วงษนอย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี

26 นางอรณิชชา คชนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประชามงคล

27 นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

28 นางวิชญาณี บุญทวี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

29 นางสาวภัทรนันท เพิ่มพูล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีมาก"

- ไมมี -

หมายเหตุ เรียงลําดับตามเลขที่ตําแหนง

บัญชีรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ผูมีผลการประเมินอยูในระดับ "ดีเดน" และ "ดีมาก"

รอบการประเมินครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 256๒ – 31 มีนาคม 2563)

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563


