
วัน เดอืน ปี

ทีข่อยื่น ก.ค.ศ.

๑. น.ส.แก่นตะวัน  กาญจนนันทวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ช านาญการพิเศษ ๙ ม.ค. ๒๕๖๓

รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

๒. น.ส.วรรณษา  ท้วมศิริ ปฐมวัย ช านาญการ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓

รร.วัดส่ีแยกราษฎร์บ ารุง

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓)

๓. น.ส.สุพัชญา  สุวรรณศักรสิน อังกฤษ ช านาญการ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓

รร.วัดดอนมะโนรา

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓)

๔. นายพชระ  มณีผล คอมพิวเตอร์ ช านาญการ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

รร.วัดโคกเกตุ

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓)

๕. นายเกียรติภูมิ  ทัศนบรรจง วิทยาศาสตร์ ช านาญการ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓

รร.วัดช่องลมวรรณาราม

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๖๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓)

๖. นายธนิตร  คุณารักษ์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ช านาญการ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๘๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ ม.ิย. ๒๕๖๓)

๗. น.ส.ศรัณยา  ปานอุรัง คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม

(ค าส่ัง ศธจ.สส. ที ่๑๘๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ ม.ิย. ๒๕๖๓)

๘. น.ส.สุภาภรณ์  สุจินตาภิรมย์ การงานอาชีพ ช านาญการ ๒๔ ม.ีค. ๒๕๖๓

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม

บัญชรีายชื่อผู้ขอมวีิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจ าปี ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว ๑๗/๒๕๕๒

ขอมแีละขอเลื่อนวิทยฐานะกลุ่มสาระวิชา หมายเหตุชื่อ-สกุลที่



วัน เดอืน ปี

ทีข่อยื่น ก.ค.ศ.

บัญชรีายชื่อผู้ขอมวีิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจ าปี ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว ๑๗/๒๕๕๒

ขอมแีละขอเลื่อนวิทยฐานะกลุ่มสาระวิชา หมายเหตุชื่อ-สกุลที่

๙. นายศรัณย์  อสัตถพฤกษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ช านาญการพิเศษ ๓๑ ม.ีค. ๒๕๖๓

ผอ.รร.วัดปากง่าม

๑๐. น.ส.ณฐมณ  ใจทน ภาษาไทย ช านาญการ ๓๑ ม.ีค. ๒๕๖๓

รร.วัดแก่นจันทน์

๑๑. น.ส.ปิยะธิดา  สุวรรณโรจน์ ภาษาไทย ช านาญการ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม

๑๒. น.ส.ชินรัตน์  กล่ินหวล ภาษาไทย ช านาญการ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓

รร.วัดบางนางล่ีใหญ่

๑๓. น.ส.กมลวรรณ  พงษ์นิรันดร คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.บ้านตะวันจาก

๑๔. น.ส.อัมภาพันธุ ์ สันธนภัทรพงศ์ คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.วัดปากลัด

๑๕. น.ส.ไพรพร  ตันติภัณฑ์รักษ์ คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.บ้านคลองสมบูรณ์

๑๖. น.ส.ศุภวรรณ  นิลศรี วิทยาศาสตร์ ช านาญการ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.บ้านลาดใหญ่สามัคคี



วัน เดอืน ปี

ทีข่อยื่น ก.ค.ศ.

บัญชรีายชื่อผู้ขอมวีิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ ประจ าปี ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว ๑๗/๒๕๕๒

ขอมแีละขอเลื่อนวิทยฐานะกลุ่มสาระวิชา หมายเหตุชื่อ-สกุลที่

๑๗. น.ส.มัชนก  เนียมพูนทอง สุขศึกษา ช านาญการ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.วัดดาวโด่ง

๑๘. นายนันทิช  จันทร์เชยชม สังคมศึกษา ศาสนา ช านาญการ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.วัดคู้สนามจันทร์ และวัฒนธรรม

๑๙. น.ส.ร าพึง  ไกรรักษ์ ภาษาไทย ช านาญการ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓

รร.อนุบาลสมุทรสงคราม

๒๐. นายภาณุมาศ  ทองวารี คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๒ ม.ิย. ๒๕๖๓

รร.วัดดอนมะโนรา

๒๑. นางธารินี  พยัฆศิริ ภาษาไทย ช านาญการ ๒ ม.ิย. ๒๕๖๓

รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐

๒๒. น.ส.ณลาพร  มรรคเจริญ ภาษาไทย ช านาญการ ๒ ม.ิย. ๒๕๖๓

รร.ไทยรัฐวิทยา ๗๐

๒๓. นางธนัมพร  ทองวารี คณิตศาสตร์ ช านาญการ ๒๓ ม.ิย. ๒๕๖๓

รร.วัดเทพประสิทธิค์ณาวาส


