
 
 
 
      

คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ที ่ ๒๕/2563  

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน 
……………………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนวังทองพิทยาคม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการ
ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  1.1  นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล คร ู  ประธานกรรมการ 
  1.2  นางกรเกล้า   มนตรี   คร ู   กรรมการ 
  1.3  นางพัชราภรณ์  วรบุตร  คร ู   กรรมการ 
  1.4  นางทิพย์วรรณ  คงเนตร  คร ู   กรรมการ 
  1.5  นางอุษา   คล้ายลักษณ์  คร ู   กรรมการ 
  ๑.๖  นางสาวเกษฎา  โยธิน  คร ู   กรรมการ 
 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  2.1   นางสาวพัชรี  เกิดด ี  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2.2   นายวลัลภ  มานักฆ้อง  คร ู   กรรมการ 
  2.3   นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่ คร ู   กรรมการ 
  2.4   นางอรอุมา  บุญโปร่ง  คร ู   กรรมการ 
  2.5   นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์   คร ู   กรรมการ 
  2.6   นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ  คร ู   กรรมการ 
  2.7   นางสาวธราภรณ์  ศิร ิ  คร ู   กรรมการ 
 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  3.1   นางวีณา ชิณวงค์   คร ู   ประธานกรรมการ 
  3.2   นางมัณฑนา   ศรีคำภา  คร ู   กรรมการ 
  3.3   นางวรนชุ  ทองเพชร  คร ู   กรรมการ 
  3.4   นางสาวดวงเดือน  ทองจีน  คร ู   กรรมการ 
  3.5   นายอมรพันธุ์  ช่างน้อย  คร ู   กรรมการ 
  3.6   นางประนอม  วิชัยดิษฐ์  คร ู   กรรมการ 
  3.7   นางสอยดาว  สุทธ ิ  คร ู   กรรมการ 
  3.8   นางสาวรัตติกาล  ตันมิง่  คร ู   กรรมการ 
  3.9   นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ  คร ู   กรรมการ 
  3.10 นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์ คร ู   กรรมการ 
  3.11 นายชุติพนธ์  ไชยเวช  คร ู   กรรมการ  
  3.12 นางสาวพนิดา  นิลด ี  คร ู   กรรมการ  
 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  4.1   นางชมนาด  โฆษิตคณิน  คร ู   ประธานกรรมการ 



  4.2   นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว  คร ู   กรรมการ 
  4.3   นางธนภัทร   สร้อยเพ็ช  คร ู   กรรมการ 
  4.4   นางพจมาน  สุปิ   คร ู   กรรมการ 
  4.๕   นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง            ครู                          กรรมการ 
  4.6   นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค ครู                          กรรมการ 
  4.7   นายสุขสรรค์  ทัดทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  5.1  นายพินิจ   วัฒนบุตร  คร ู   ประธานกรรมการ 
  5.2  นางสาวจุฑามณี  คชสาร    คร ู   กรรมการ 
  5.3  นายจีรพันธ์  เนาวโชต ิ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  

5.4  นายอโนทัย  เจริญยิ่ง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6  
  6.1  ว่าที่ ร.ต.สมพล  ศรีผึ้ง  คร ู   ประธานกรรมการ 
  6.2  นางมัณฑนา   นาคยิ้ม  คร ู   กรรมการ 
  6.3  นายพิเชฐ พรมอ้าย   พนักงานราชการ  กรรมการ 

๖.4  นายยศวริศ  มานักฆ้อง  ครูอัตราจ้างวิกฤต กรรมการ 
 7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
  7.1  นายจิรวัฒน ์ บุญโปร่ง  คร ู   ประธานกรรมการ 
  7.2  นางลออ   เตียวตระกูล  คร ู   กรรมการ  

7.3  นายเสนาะ  แก้วคุ้ม   คร ู   กรรมการ 
  7.4  นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 

7.5  นายศักดิศ์รี     กลัดปรี  คร ู   กรรมการ 
7.6  นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์  คร ู   กรรมการ 

 8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  8.1  นางลักษณา  เหล่าอินทร์  คร ู   ประธานกรรมการ 
  8.2  นายอาทิตย์   ตันติวงศ์  คร ู   กรรมการ 
  8.3  นางเสาวนีย์   ปรีชานนท์  คร ู   กรรมการ 
  8.4  นายเอกชัย  สุริเย   คร ู   กรรมการ 
  8.๕  นางเรืองไรสิริ  เศียรสมาน  คร ู   กรรมการ 
  8.6  นางสาวรติการ    ปันทา  คร ู   กรรมการ 
  8.๗  นายปวีร์ปรชัญ์  คชสาร  คร ู   กรรมการ 
  8.8  นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย  คร ู   กรรมการ 
     

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนให้ตรงตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของผู้สอน โดยให้เลือกจาก 
ทุกสำนักพิมพ์ตามรายการในบัญชีหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้คัดเลือกหนังสือเรียนที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่  1๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๓ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. 256๓ 
 
 

(นายอมร  อ่อนสี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 


