
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 
ที ่ ๕๙/25๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

         ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน        
ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕  ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ จ านวน ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวทาง การด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้  พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
                      ว่าที่ ร.ต.หญิงกชกร ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ        รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
                           นายศกัรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง      ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
                           นายศภุมงคล  อินทร์สนอง   ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
                           นายปลื้ม  ปรีชา      ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
                           นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล       คร ูช านาญการ                 กรรมการ 
                           นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  ให้ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผน  ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้จัดซื้อหนังสือเรียนให้
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
   

คณะกรรมการด าเนินการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู                              ประธานกรรมการ 
     นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย         ครู ช านาญการ                กรรมการ 

                          นางสาวสุรีย์    ทนคง       คร ูช านาญการ                กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                          นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ     คร ูช านาญการ                ประธานกรรมการ 

     นางพรรณี  เกตุถาวร               ครู ช านาญการ                 กรรมการ 
                          นายสมพร  อมรเวช      ครู           กรรมการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                          นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์    คร ู ช านาญการ       ประธานกรรมการ 
      นางจิตร์สมา  สมงาม                      ครู ช านาญการ             กรรมการ 

                          นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์       คร ูช านาญการ             กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
                          นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่        คร ู                          ประธานกรรมการ 

      นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง       ครู                           กรรมการ 
                          นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล         ครู ช านาญการ             กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                          นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์      คร ู                         ประธานกรรมการ 

      นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี           ครู                            กรรมการ 
                          นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร     ครู                            กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                          นางสาวสมาพร  สมสืบ    ครู ช านาญการ            ประธานกรรมการ 

      นางสุดาพร  ยิ้มสิน                 ครู ช านาญการ             กรรมการ 
                          นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์     ครู ช านาญการ             กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด      ครู ช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

      นางสาวนชุาภา  ส่งสวัสดิ ์        ครู                            กรรมการ 
                          นางสาววิชญาพร  อุ่นม ี     ครู                            กรรมการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                          นางสาวอริยา  กันทะวงค์          คร ู                         ประธานกรรมการ 

     นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์               คร ู                           กรรมการ 
                          นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล    ครผูู้ช่วย                      กรรมการ 
 
หน้าที่    พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเฉพาะในรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6           
ให้ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอน         
โดยให้เลือกจากทุกส านักพิมพ์ ตามรายการในบัญชีหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเลือกหนังสือเรียน  
ทีม่ีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และน าส่งรายการหนังสือ ราคา ส านักพิมพ์ ที่ได้พิจารณาแล้วที่กลุ่มบริหารวิชาการ
ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 25๖๕   
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คณะกรรมการด าเนินการสรปุรวบรวม และรายงาน 

     .         นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
                    นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู                         รองกรรมการ 
  นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ  กรรมการ 
                            นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์  ครู                          กรรมการและเลขานุการ 
  
หน้าที่    ๑. รวบรวมรายการหนังสือทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๒. พิจารณางบประมาณแต่ละคน แต่ละระดับชั้นที่ได้รับงบประมาณตามส านักงานคณะกรรมการ  
               การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด         
  
     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน          

และทางราชการสืบไป 

                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                                                                                                    

                                                              (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  

  


