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ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                        ท่ี  ๑๙๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
           ................................................................ 

  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตร
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์                
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไป               
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับกลุ่มวิชา จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
ดังนี้  

คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                  ครู                                 ประธานอนุกรรมการ 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ                           ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ                     ครู ช านาญการพิเศษ           อนุกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด                            ครู ช านาญการพิเศษ           อนุกรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา                                  ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์                        ครู ช านาญการ                 อนุกรรมการ 
นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย                           ครู                                อนุกรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                              ครู                                 อนุกรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์         ครู                                อนุกรรมการ 

     นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                          ครูผู้ช่วย                          อนุกรรมการ                    
     นางกัญญชัญญ ์ เหมือนเตย         ครู ช านาญการ                 อนุกรรมการและเลขานุการ   

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ                           ครู                                ประธานอนุกรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ                           ครู ช านาญการพิเศษ          อนุกรรมการ 

     นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์                    ครู ช านาญการพิเศษ          อนุกรรมการ 
     นายอัศวิน  ศรีบัว                                 ครู  ช านาญการพิเศษ           อนุกรรมการ 

นางจิดาภา   จูหว้า                                 ครู ช านาญการ                  อนุกรรมการ 
นายรณกร  ไข่นาค                                   ครู                                อนุกรรมการ 

       นายสมพร  อมรเวช                              ครู                                 อนุกรรมการ 

     นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย                       ครู                                        อนกุรรมการ 

       นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                           ครู                                  อนุกรรมการ  
     นางสาวอุมาพร  ขาวแขก          ครูผู้ช่วย                         อนุกรรมการ 
     นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์                        ครูผู้ช่วย                         อนุกรรมการ   
     นางพรรณี  เกตุถาวร                              ครู ช านาญการ                 อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์      ครู ช านาญการ                    ประธานอนุกรรมการ 
นางกษิรา  ละออ                   ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์       ครู ช านาญการ                    อนุกรรมการ 
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์                          ครู ช านาญการ                    อนุกรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม        ครู ช านาญการ                    อนุกรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี        ครู ช านาญการ                    อนุกรรมการ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์                      ครู ช านาญการ                     อนุกรรมการ   
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์       ครู                                   อนุกรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี                   ครู                                   อนุกรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก        ครู                                 อนุกรรมการ 

     นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       ครู                                   อนุกรรมการ 
     นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์       ครู                                   อนุกรรมการ 
     นายศิวกร  กรึงไกร                            ครู                                   อนุกรรมการ 
     นางสาวศิรินภา  มุลาลินท์                    ครู                                   อนุกรรมการ 
     นายเสกสรรค์  สุขมา                          ครู                                   อนุกรรมการ 
     นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล                     ครู                                   อนุกรรมการ 
     นายพีระศิลป์  เอกฐิน        ครู                                   อนุกรรมการ 
     นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม                    ครู                                          อนุกรรมการ 
     นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                    ครู                                   อนุกรรมการ 
     นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน                  ครู                                   อนุกรรมการ 
     นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                  ครูผู้ช่วย                            อนุกรรมการ 
     นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                     ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ 
     นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง                   ครูอัตราจ้าง                         อนุกรรมการ 
     นายชินวัจน์  คณัชธมวัจน์               ครู ช านาญการ                     อนุกรรมการและเลขานุการ   

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                 ครู                                   ประธานอนุกรรมการ      
    นางอารีวรรณ  แน่ประโคน                   ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ  
    นายประสพชัย  แน่ประโคน                 ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ  
    นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์                      ครู ช านาญการพิเศษ             อนุกรรมการ 
     นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล                 ครู ช านาญการ                    อนุกรรมการ 
      ว่าท่ีร.ต.สมรักษ์  แทนลาน              ครู ช านาญการ           อนุกรรมการ 
    นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                     ครู                                   อนุกรรมการ 
    นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                     ครู                                   อนุกรรมการ 
    นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                      ครู                                   อนุกรรมการ 
    นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ                ครู                                   อนุกรรมการ 
    จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง                    ครูผู้ช่วย                            อนุกรรมการ    
    นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ                  ครูผู้ช่วย                            อนุกรรมการ 
    นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย                 ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ 
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   นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย              ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ             
   นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                    ครูอัตราจ้าง                         อนุกรรมการ    
   นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์               ครูอัตราจ้าง                         อนุกรรมการ                        
   นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              ครู                                    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์                   ครู                                    ประธานอนุกรรมการ                   
    นายบัณฑิต  อรุณเสถียร                     ครู ช านาญการพิเศษ              อนุกรรมการ 
     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                  ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ 
    นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น             ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ 

     นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                     ครูอัตราจ้าง                         อนุกรรมการ 
      นายธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วารี                  ครู                         อนุกรรมการและเลขานุการ  

                                    คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  นายสาธิต  แสงปิยะ                          ครู ช านาญการ                     ประธานอนุกรรมการ                   
 นายเกษม  เมาลิทอง                 ครู ช านาญการพิเศษ              อนุกรรมการ 

    นายศุภมงคล  อินทร์สนอง                   ครู ช านาญการพิเศษ                      อนกุรรมการ  
    นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ช านาญการ                      อนุกรรมการ 
    นางสาวสมาพร  สมสืบ      ครู ช านาญการ                       อนุกรรมการ 
    นางสาวภริตา  โอชารส                      ครูผู้ช่วย                               อนุกรรมการ 

  นางสุดาพร  ยิ้มสิน                           ครู ช านาญการ                       อนุกรรมการและเลขานุการ  
                                  

                                คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ                 คร ู                                   ประธานอนุกรรมการ   
    นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์                      ครู ช านาญการพิเศษ               อนุกรรมการ      

    นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์           ครู                                    อนุกรรมการ 
    นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ               ครู                                    อนุกรรมการ 
    นางสาวณัฐพร  ภูวงษ์                       ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ 
    นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                 ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ 
    นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                         ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค์      ครู                                     อนุกรรมการและเลขานุการ   

                             คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด                ครู ช านาญการพิเศษ               ประธานอนุกรรมการ                   
นางปาริชาติ  ยมวรรณ                      ครู ช านาญการพิเศษ               อนุกรรมการ 

     นายฉัตรดาว  ฉันทะ                         ครู                                     อนุกรรมการ 
     นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์               ครู                                    อนุกรรมการ 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร                ครู                                     อนุกรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส     ครู                       อนุกรรมการ 

      นางสาววิชญาพร  อุ่นมี    ครู                       อนุกรรมการ 
      นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน               ครู                       อนุกรรมการ 
      นางสาวพิชามญช์ุ    กุศล                   ครู                       อนุกรรมการ  
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     นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                 ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ 
     นางสาวยุวดี  ศุภาเรือง                     ครูผู้ช่วย                             อนุกรรมการ   
     นายวีรวัฒน์  ลงผิว                           ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ                     
     นางนปภา  ไต่เป็นสุข                       ครูผู้ช่วย             อนุกรรมการ 
     นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง                ครูผู้ช่วย             อนุกรรมการ 
     นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ          ครู                                                อนุกรรมการและเลขานุการ 

                                  

                                คณะอนุกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายปล้ืม  ปรีชา                             ครู ช านาญการพิเศษ              ประธานอนุกรรมการ   
นางสาวพรทิพย์  อุดร                       ครู ช านาญการพิเศษ              อนุกรรมการ  
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ            ครู                                     อนุกรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                         ครู                                    อนุกรรมการ  
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                 ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ 

   นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์                 ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ  
   นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์               ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                ครูผู้ช่วย                              อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

หน้าท่ี  
         ๑. ก าหนด  เกณฑ์การประเมิน  เครื่องมือและแนวการปฏิบัติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๒. ด าเนินการประเมินและพัฒนา การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุดและ
การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย  เพื่อให้เกิดความสามารถ  
         ๔. ส่งเสริมความสามารถในทุกด้าน  และการบริการท่ีจะให้ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติ   
เต็มศักยภาพ  
         ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบ วินัย ตระหนักถึงข้อปฏิบัติ  ใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ          
         ๖. วิเคราะห์ พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม  
         ๗. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียน  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรม และการวัดประเมินผล 
         ๘. นิเทศภายใน แลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน              
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
         ๙. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนตรวจสอบและประเมิน
ความสามารถ  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นรายภาคเรียน และวางแผนการพัฒนาการในภาคเรียน
ถัดไป  
       ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ และผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน โดยเน้นผลท่ีเกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
       ๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



~ ๕ ~ 
 

   ให้คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ 
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 

  ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๒๓   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                                                               
                                       (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ ” 


