ที่
1

2

3

4

5

6

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคําขอประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จํานวน 32 ราย
ชื่อ/ตําแหน่ง
วันที่ส่งผลงาน
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน
นายประยุทธ์ สุขเติม
28 พ.ค.61
ครูชํานาญการ
รร.บ้านตะโนน
อําเภอศรีณรงค์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
น.ส.นันทิกานต์ พันธ์เจริญ
30 พ.ค.61
ครูชํานาญการ
รร.บ้านสะเดา
อําเภอบัวเชด
สาขาวิชาสังคมศึกษาฯ
นายธวัช ต่างประโคน
1 มิ.ย.61
ครูชํานาญการ
รร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางพูนทรัพย์ ปานทอง
1 มิ.ย.61
ครูชํานาญการ
รร.บ้านขนาดมอญ
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายสมศักดิ์ อินเสก
1 มิ.ย.61
ครูชํานาญการ
รร.บ้านขนาดมอญ
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางธัญญารัตน์ ชมดี
4 มิ.ย.61
รองผู้อํานวยการชํานาญการ
รร.ราษฏร์พัฒนา
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา

ที่
7

8

9

10

11

12

13

ชื่อ/ตําแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน
น.ส.นฤมล รําจวน
ครูชํานาญการ
รร.ปราสาท
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาภาษาไทย
นางจิราภรณ์ คิดดีจริง
ครูชํานาญการ
รร.บ้านโจรก
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นายสุพจน์ หล้าล้ํา
ครูชํานาญการ
รร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาเกษตร
นางวิภาดา สายเสมา
ครูชํานาญการ
รร.บ้านสะพานหัน
อําเภอปราสาท
สาขาวิชางานบ้าน
นางลัดดา นิสสัยดี
ครูชํานาญการ
รร.บ้านพลวง(พรหมบํารุงราษฏร์)
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสมจิตร ขีรัมย์
ครูชํานาญการ
รร.บ้านตาเสาะ
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นายชิต ตาติยะ
ครูชํานาญการ
รร.บ้านตาเสาะ
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ส่งผลงาน
4 มิ.ย.61

5 มิ.ย.61

19 มิ.ย.61

20 มิ.ย.61

20 มิ.ย.61

20 มิ.ย.61

20 มิ.ย.61

ที่
14

15

16

17

18

19

20

ชื่อ/ตําแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน
น.ส.ขวัญเรือน เขตเจริญ
ครูชํานาญการ
รร.บ้านอําปึลกง
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์
ครูชํานาญการ
รร.แสงทองสมบูรณ์วิทยา
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาสังคมศึกษาฯ
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รร.บ้านสนวน
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา
นางเพ็ญนภา ผาสุก
ครูชํานาญการ
รร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาภาษาไทย
นายพัฒนา ทองคํา
ครูชํานาญการ
รร.บ้านกล้วย
อําเภอศรีณรงค์
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
น.ส.นภัสสรา การัมย์
ครูชํานาญการ
รร.ประชาสามัคคี
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาภาษาไทย
น.ส.กัญจน์ชญา นนท์สา
ครูชํานาญการ
รร.บ้านเสกกอง
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ส่งผลงาน
21 มิ.ย.61

21 มิ.ย.61

21 มิ.ย.61

21 มิ.ย.61

22 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

ที่
21

22

23

24

25

26

27

ชื่อ/ตําแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน
น.ส.วิยดา พอกสนิท
ครูชํานาญการ
รร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
อําเภอกาบเชิง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางรวินันท์ เทียงดาห์
ครูชํานาญการ
รร.บ้านโคกกรม
อําเภอพนมดงรัก
สาขาวิชาสังคมศึกษาฯ
นางชมศรัณย์ ขบวนฉลาด
ครูชํานาญการ
รร.บ้านโพธิ์กอง
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาภาษาไทย
นายศตวุฒิ กําจัดภัย
รองผู้อํานวยการชํานาญการ
รร.ปราสาท
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา
นายบุญตา ยอดโพธิ์
รองผู้อํานวยการชํานาญการ
รร.บ้านพระแก้ว
อําเภอสังขะ
สาขาวิชาบริหารสถานศึกษา
นายศิริวัฒน์ มะวัน
ครูชํานาญการ
รร.บ้านน้อย
อําเภอศรีณรงค์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
น.ส.หนึ่งฤทัย บุตรสาลี
ครูชํานาญการ
รร.บ้านสน
อําเภอบัวเชด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ส่งผลงาน
25 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

25 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61

27 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61

ที่
28

29

30

31

32

ชื่อ/ตําแหน่ง
สถานศึกษา/สาขา
ที่ขอรับการประเมิน
นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์
ครูชํานาญการ
รร.บ้านกล้วย
อําเภอศรีณรงค์
สาขาวิชาภาษาไทย
นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล
ครูชํานาญการ
รร.บ้านละลมระไซ
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาเกษตร
นางวรรณา ยะแสง
ครูชํานาญการ
รร.บ้านโชคนาสาม
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางพูนสุข แย้มชู
ครูชํานาญการ
รร.บ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
อําเภอปราสาท
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
น.ส.นุชสรา สังเกตกิจ
ครูชํานาญการ
รร.บ้านอําปึล
อําเภอพนมดงรัก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ส่งผลงาน
28 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61

28 มิ.ย.61

27 มิ.ย.61

27 มิ.ย.61

