
 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงชั่วครำว 

โรงเรียนวัดสิริมงคล  ต ำบลดอนกอก  อ ำเภอนำโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 4 
..................................................................................... 

ค ำรับรองระหว่ำง  
1. นำยเลื่อน   สีเลำ    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2. นำยอุดม   แสนอยู่    ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำนหนองแวง หมู่ 1  
3. นำยทรัพย์   เพำะไธสง   ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำนหนองแวง หมู่ 2 
4. นำงทองออน   จั้นวันดี    ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำนดอนกอก หมู่ 3 
5. นำยวุฒิชัย   พลไธสง    ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำนดอนกอก หมู่ 4 
6. นำยค ำผุน   สิงหำทุม    ผู้ใหญ่บ้ำน   บ้ำนหนองแวง หมู่ 13 
7. นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล  
 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับค ำรับรอง 
                                                   (นำยเลื่อน   สีเลำ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับค ำรับรอง 
                (นำยอุดม   แสนอยู่) 
          ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนหนองแวง หมู่ 1 

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับค ำรับรอง 
             (นำยทรัพย์   เพำะไธสง) 
       ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนหนองแวง หมู่ 2 

 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับค ำรับรอง 

           (นำงทองออน   จั้นวันดี) 
       ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนดอนกอก หมู่ 3 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับค ำรับรอง 
             (นำยวุฒิชัย   พลไธสง) 
       ผู้ใหญ่บ้ำน บ้ำนดอนกอก หมู่ 4 
 

 



(ลงชื่อ)................................................ผู้รับค ำรับรอง 
                                             (นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์) 
                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสริิมงคล 
                                                         /และ 
 
 

1. นำยธีระศักดิ์   ประตำ               ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
2. นำงอรพินท์  อันช ำนำญ             ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
3. นำยจ ำเริญ  สำยจีน                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
4. นำงรุจิรำ   กฤตเวทิน                ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
5. นำงพิศมัย  แหลมทอง               ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
6. นำงมำลัย  เป็นนวล                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
7. นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ                ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
8. นำยวินัย  จอดนอก                   ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
9. นำงสำวสลักจิต  มนไธสง            ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
10. นำงสำวสุมำลี  รักสมบัติ             ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
11. นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงษ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
12. นำงจิตรำพรรณ  อุ่นศิริวงศ ์         ครูช ำนำญกำรพิเศษ                    อันดับ   ค.ศ.3 
13. นำยอ ำนำจ  ศรีภูวงศ ์                ครูช ำนำญกำร                           อันดับ   ค.ศ.2 
14. นำงวันเพ็ญ   ชรำรัตน์                ครู                                         อันดับ   ค.ศ.1 
15. นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล             ครู                                         อันดับ   ค.ศ.1 
16. นำงอุไร  สีเลำ                          พนักงำนรำชกำร 
17. นำยสุชิน  แสวงชัย                    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 
18. นำยสมบัติ  โกสิลำรัตน์               นักกำรภำรโรง 

 
ผู้ท ำค ำรับรอง 

         1. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำในปีกำรศึกษำ2564 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 31  มีนำคม 2565  
        2. รำยละเอียดของค ำรับรอง ได้แก่ บทบำท หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบ ของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำย ขอบข่ำย ภำรกิจ ค ำสั่งของโรงเรียนวัดสิริมงคล ในปีกำรศึกษำ 2564 ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ประกอบค ำรับรองนี้  



        3. ข้ำพเจ้ำ นำงกฤษณำ  เกลียววงศ์  ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยธีระศักดิ์  ประตำ                
นำงอรพินท์ อันช ำนำญ นำยจ ำเริญ  สำยจีน นำงรุจิรำ กฤตเวทิน นำงพิศมัย  แหลมทอง นำงมำลัย  เป็นนวล 
นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ นำยวินัย  จอดนอก นำงสำวสลักจิต  มนไธสง  นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ           
นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงษ์  นำงจิตรำพรรณ  อุ่นศิริวงศ์  นำยอ ำนำจ  ศรีภูวงศ์  นำงวันเพ็ญ   ชรำรัตน์                                                
 นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล นำงอุไร  สีเลำ นำยสุชิน  แสวงชยั  นำยสมบัติ  โกสิลำรัตน์                                                              
        4. ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของบุคล ำกรในกำรปฏิบัติงำนตำม 
นโยบำยขอบข่ำย ภำรกิจค ำสั่งของโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ประกอบค ำรับรองนี้และข้ำพเจ้ำจะก ำกับและตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำนและยินดีให้ค ำแนะน ำให้ก ำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้ ข้ำพเจ้ำ นำงกฤษณำ  
เกลียววงศ์  ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยธีระศักดิ์  ประตำ  นำงอรพินท์ อันช ำนำญ นำยจ ำเริญ  สำยจีน 
นำงรุจิรำ กฤตเวทิน นำงพิศมัย  แหลมทอง นำงมำลัย  เป็นนวล  นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ นำยวินัย  จอดนอก 
นำงสำวสลักจิต  มนไธสง  นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงษ์  นำงจิตรำพรรณ  อุ่นศิริวงศ์  
นำยอ ำนำจ  ศรีภูวงศ์  นำงวันเพ็ญ   ชรำรัตน์ นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล นำงอุไร  สีเลำ นำยสุชิน  แสวงชัย  
นำยสมบัติ  โกสิลำรัตน์   
       5. ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล ว่ำจะ
มุ่งม่ันปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมเป้ำหมำย ของกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน ให้สูงขึ้น รำยละเอียดดังนี้  
        อนุบำล 1,2 มีควำมพร้อมท งร่ำงกำย ทำงสมอง มีระเบียบวินัย อ่ำนออก เขียน ได้นักเรียนทุกคน  
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
       ป.1 นักเรียนต้องอ่ นออกเขียนได้ทุกคนสื่อสำรภำษำอังกฤษได้มีผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ5  
นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
       ป.2 ,4, 5, ม.1,ม.2 นักเรียนต้องอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง สื่อสำรภำษำอังกฤษได้ ทุกคน มีผลสัมฤทธิ์  
ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของคะแนน ข้อสอบกลำง นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
       ป.3 นักเรียนต้องอ่ำนออกเขียนได้ทุกคน สื่อสำรภำษำอังกฤษได้ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 5 ของคะแนน NT นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
       ป.6 ม.3 นักเรียนต้องอ่ำนคล่องเขียนคล่องทุกคน สื่อสำรภำษำอังกฤษได้ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของคะแนนO-Net นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม ด ำเนินชีวิตตำม
หลักของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถำนศึกษำ นักเรียน และประชำชน 
ตำมที่ให้ค ำรับรองไว้  
      6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร แล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
ส ำคัญ  
 



ผู้ท ำค ำรับรอง 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง 
(นำยธีระศักดิ์  ประตำ ) 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 
            (นำงอรพินท์  อันช ำนำญ )                                         (นำยจ ำเริญ  สำยจีน ) 

 
 (ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำงรุจิรำ กฤตเวทิน)                                         (นำงพิศมัย  แหลมทอง) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำงมำลัย  เป็นนวล )                                         (นำงสำวอรัญ  บุญเฮ้ำ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำยวินัย  จอดนอก)                                          (นำงสำวสุมำลี รักสมบัติ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำงสำวเนำวรัตน์  ชินวงษ์ )                                (นำงจิตรำพรรณ  อุ่นศิริวงศ์ ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำยอ ำนำจ  ศรีภูวงศ์ )                                         (นำงวันเพ็ญ   ชรำรัตน์) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำงสำวขนิษฐำ  สลุบพล)                                         (นำงอุไร  สีเลำ) 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ท ำค ำรับรอง (ลงชื่อ)..............................................ผู้ท ำค ำรับรอง 

            (นำยสุชิน  แสวงชัย )                                         (นำยสมบัติ  โกสิลำรัตน์  ) 
 
 
 


