คาสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๔๘๒ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาผู้เรียน ในกลุ่มบริหารวิชาการ ดาเนินการไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบั ญ ญัติ การศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, ที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ (๖) และมาตรา ๓๙
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบี ยบข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ.๒๕๔๗ และค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน ในกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชานาญการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชานาญการ
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
งานวัดผลและประเมินผล
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชานาญการ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางสาวสุรีย์ ทนคง ครู
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย

-๒งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายปลื้ม ปรีชา
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นายปลื้ม ปรีชา
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา

ครู ชานาญการพิเศษ
ครู
ครู ชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ
นายสมพร อมรเวช
ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ
นายสมพร อมรเวช
ครู
งานวัดผลและประเมินผล
นายสมพร อมรเวช
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
ครู
นายพิชานนท์ เนาพ็ชร
ครูผู้ช่วย
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครู
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นางสาวอุมาพร ขาวแขก
ครู
งานนิเทศการสอน
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู ชานาญการพิเศษ
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชานาญการ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางพรรณี เกตุถาวร ครู ชานาญการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
นายสมพร อมรเวช
ครู
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายอัศวิน ศรีบัว
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

-๓กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชานาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
นายชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
ครู ชานาญการ
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์ธาดา จานงค์บุญรัตน์ ครู ชานาญการ
นายชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
ครู ชานาญการ
นางชญาภา คาแหงฤทธิ์
ครู ชานาญการ
งานวัดผลและประเมินผล
นายภูวดล สาลี
ครู
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
นางสาวน้าฝน เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตราจ้าง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
นางชญาภา คาแหงฤทธิ์
ครู ชานาญการ
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
งานนิเทศการสอน
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู ชานาญการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด ครู
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น ครู
นางสาวกัญญา อินทร์กอง
ครู
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครู
นายพีระศิลป์ เอกกฐิน
ครู
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรกั ษ์ ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ครู
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครู ชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ชว่ ย

-๔งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นายประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชานาญการพิเศษ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
งานนิเทศการสอน
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางสุกัลยา เสือจาศิลป์ ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง
ครู
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
งานวัดผลและประเมินผล
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจ้าง
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
งานนิเทศการสอน
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี ครู
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจ้าง

-๕งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นายธรรมนูญ ระวังใน
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครู
ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
งานวัดผลและประเมินผล
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชานาญการ
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชานาญการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ ครู ชานาญการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวอริยา กันทะวงค์
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู

-๖งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
งานนิเทศการสอน
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
งานวัดผลและประเมินผล
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
นางปาริชาติ ยมวรรณ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย
งานนิเทศการสอน
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครู
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นายฉัตรดาว ฉันทะ ครู
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
ครู
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นายวีระวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู

-๗งานแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครู ชานาญการพิเศษ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครู ชานาญการพิเศษ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ อุดร
ครู ชานาญการพิเศษ
งานนิเทศการสอน
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุน ส่งเสริม และเกื้อกูลกัน ให้งานดังกล่าว
สาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

