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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 



 
บันทึกข้อความ 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
ท่ี ........................... วันท่ี .  ๓๐     เดือน     กันยายน     พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 
................................................................................................................................................................... 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

ข้าพเจ้า  นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ  

๑) เพื่อนำครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนสามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันท์ 

๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
๓) เพื่อให้ครูและบุคลากรฯ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการและเพื่อนรวมงาน 
๔) เพื่อใหครูและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
๕) เพื่อสำรวจอัตราว่างและความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
๖) เพื่อประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดขออัตรากำลังทดแทนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากร 
๗) เพื่อประสานของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรณืส่วนท้องถิ่นจ้างครูขาดแคลน 
๘) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
๙) เพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐) เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากร 

ดำเนินงานระหว่างวันท่ี ๑ จุลาคม ๒๕๖๓  ถึง  วันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
บัดนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 
.......................................................................................................................................................................................
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                                                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 



ความเห็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและสินทรัพย ์
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....................................................................................................................................................................................... 
                                                                                   ลงช่ือ 
                                                                                      (นางสาวพัชชา  มิ่งสมร) 
                                                                                                       ครู คศ.1 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
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....................................................................................................................................................................................... 
                    ลงช่ือ 

           (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 
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คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบ
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของ ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็น
ข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
         กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ บริหารงานบุคคล 

              ๓๐/กันยายน/๒๕๖๔ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๑.  ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
2.  สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
     สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
            นโยบายท่ี 2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
     สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โรงเรียน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ท่ี 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ท่ี 2.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐาน

ตำแหน่ง 
กลยุทธ์ ท่ี 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ ท่ี 2.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ ท่ี 5.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 

    สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชีวัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    สอดคล้องมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  
ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดีมีความสามารถ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ครู/อาจารย์มีผลงานท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์ 

4.  วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพื่อนำครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนสามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันท์ 
๔.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
๔.๓)เพื่อให้ครูและบุคลากรฯ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการและเพื่อนรวมงาน 
๔.๔ เพื่อใหครูและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
๔.๕ เพื่อสำรวจอัตราว่างและความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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๔.๖ เพื่อประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดขออัตรากำลังทดแทนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากร 
๔.๗ เพื่อประสานของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรณืส่วนท้องถิ่นจ้างครูขาดแคลน 
๔.๘ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
๔.๙ เพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๔.๑๐ เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากร 

5.  เป้าหมาย 
 5.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   5.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จำนวน ๑๗ คน 
     5.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   5.2.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     5.2.2 ครูและบุคลากรได้รับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามศักยภาพและความเหมาะสม 
 

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
7.  การดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๗  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
         ศึกษาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และแหล่งเรียนรู้ใต้

ทะเล จ.เพชรบุรี 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ  จังหวัดประจงบคีรีขันธ์ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  ๒๐  คน   

๒. การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมวินัยข้าราชการ/คุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การพัฒนา  

    สำหรับกิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด ๑๙ 
๓. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
    สำหรับกิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด ๑๙ 

และคุณครูปฏิบัติงานท่ีบ้าน จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ 
๔. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 

จัดทำโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นเพือ่ของบประมาณและหรือขอ
อัตรากำลังทดแทนตามเกณฑ์การขาดแคลน 
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ผลผลิต (Output) ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนา 
มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็น 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
- ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีได้รับ 
การพัฒนา 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพ 
 

- ความพึงพอใจของครู
และบุคลากรฯ 

- ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๕ 
 

 

- ร้อยละ 80 



โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน 2564 ณ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  ๗  คน   

๕. งานทะเบียนประวัติ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
จัดทำสารสนเทศและปรับปรุงทะเบียนประวัติของข้าราชการครูให้เป้นปัจจุบัน 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน 2564 ณ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  ๑๙   คน   

๖. งานขอเคร่ืองราชย์และใบประกอบวิชาชีพครู เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
         เสนอขอเครื่องราชย์ให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีควรจะได้ 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน 2564 ณ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน  ๑๙  คน   

๗. งานเลื่อนเงินเดือน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานเล่ือนเงินเดือน 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึง ๓๐ กันยายน 2564 ณ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน ๕  คน   

8.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ โครงการ  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
          - ร้านค้าต่างๆ 

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ   
       9.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดำเนิน 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ 85 90 

๒. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรฯ 80 80 
 
       9.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  80 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉล่ีย   3.52   

                                   อยู่ในระดับ       มาก                
 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย  ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับ .มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  ๓.๕๑-๔.๕๐     หมายถึง ระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย  ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  ๑.๕๑-๒.๕๐     หมายถึง ระดับ น้อย 
ค่าเฉล่ีย  ๐.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ระดับ น้อยท่ีสุด 
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๑0.  งบประมาณ 
       ๑0.๑ ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ ......................................................................................................... 

       ๑0.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 84,714.89    บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  61,570             บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  23,144.89   บาท 
๑1.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  งานเล่ือนขั้นเงินเดือน มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี ้

๑. จุดเด่นของโครงการ 
โรงเรียนมีการพฒันาศักยภาพของครูและบุคลากรทุกคนให้มีทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงาน  
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

-  
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

                 - 
 
                   ลงช่ือ................................................................. 

          (นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์) 
             ผู้รายงาน 
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ภาคผนวก 



การศึกษาดูงาน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
 

งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ บรรจุพนักงานราชการมาให้ ๒ อัตรา 

 

นายมานะชยั  พินธุ  วชิาเอกภาษาอังกฤษ 

 

นางสาววราภรณ์  หงสุวรรณ์ วชิาเอก ศิลปะ 
 



 

รับย้ายครูทดแทนอัตราวา่ง 

 

นายศรชัย  พลแก้ว  วชิาเอกพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำส่ังโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                                       ท่ี  070 / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น 

ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับในการเล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม  2564) ระดับสถานศึกษา 
........................................... 

 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ. 2562  ข้อ 11.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา 
โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ 
ทำหน้าท่ีพิจารณารายงานผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินท่ีได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา
และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคำนวณแต่ละช่วงเงินเดือนสำหรับการเล่ือนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือน
ตามตารางฐานในการคำนวณท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของ กศจ.  

เพื่อให้การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง    ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอำนาจ  ลอสวัสด์ิ        ครู คศ.2 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการ 
3. นายพสุธันย์  จูทัย                    ครู คศ.1 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง    ครู คศ.1 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางสาวพัชชา  มิ่งสมร              ครู คศ.1 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   กรรมการ 
6. นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์        รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

     ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้าร่วมพิจารณากล่ันกรองการเล่ือนเงินเดือน 
ในวันท่ี 22  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. ณ  ห้องประชุมอาคาร 1 

       ส่ัง  ณ  วันท่ี  20 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

                                                           (นางสาวศิรินาฏ   เจาะจง) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 



 


