คาสั่งโรงเรียนวัดประสาทนิกร
ที่ ๑๘ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน โดย ภาคี ๔ ฝ่าย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………….
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนโดยเฉพาะรายการ
ค่าหนังสือเรียน จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนดังนี้
ฝ่ายครูผู้สอน ประกอบด้วย
๑. นางสาวรัตติยา ทองสุข
อ.๒/๑
๒๓. นางสาวภัทรา นาคสิงห์
ป.๕/๓
๒. นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์ อ.๒/๒
๒๔. นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ
ป.๖/๑
๓. นางสาวธมลวรรณ เหมือนใจ อ.๒/๓
๒๕. นางสาวทองจันทร์ อุลมาร
ป.๖/๒
๔. นางนันทนา แพละออง
อ.๓/๑
๒๖. นางสาวชญช์ชิดา โมระมัต
ป.๖/๓
๕. นางสาวอรพินท์ จีนกิ้ม
อ.๓/๒
๒๗. นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์
ม.๑/๑
๖. นางสาวสุวรรณี แก้วเพ็ชร อ.๓/๓
๒๘. นางสาวอาทิตยา ปิ่นแก้ว
ม.๑/๑
๗. นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยเพชร อ.๓/๔
๒๙. นางพิริยา ทองย้อย
ม.๑/๒
๘. นางราตรี สมบัติ
ป.๑/๑
๓๐. นางสาววิธุดา คงมณี
ม.๑/๒
๙. นางสาวชุตามาส เย็นบ้านควน ป.๑/๒
๓๑. นางชุติมา สังข์ประภัสสร
ม.๑/๓
๑๐. นางสาวธัญลักษณ์ กาลพัฒน์ ป.๑/๓
๓๒. นายศิริศักดิ์ ปิดเมือง
ม.๑/๓
๑๑. นางสาวนันท์นภัส โมระมัต ป.๒/๑
๓๓. นางจันทิมา อินทรมาตย์
ม.๒/๑
๑๒. นางสุจินต์ ทองขาว
ป.๒/๒
๓๔. นางสาววัชราภรณ์ กลิ่นอ่อน ม.๒/๒
๑๓. นางกมเลศ ประสมศรี
ป.๒/๓
๓๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนา ชื่นจันทร์ ม.๒/๒
๑๔. นางสาววิสารัตน์ อินทร์ปาน ป.๒/๔
๓๖. นางสาวกรรณิการ์ นาคะวัจนะ ม.๒/๓
๑๕. นางสาวอรชร วิชัยดิษฐ์
ป.๓/๑
๓๗. นายเจนณรงค์ เกตุนวล
ม.๒/๓
๑๖. นางจารุวรรณ ศิลาวิหก ป.๓/๒
๓๘. นางสาวศิโรรัตน์ กาฬจันโท
ม.๓/๑
๑๗. นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ ป.๓/๓
๓๙. นายวรพงษ์ เพชรสุวรรณ
ม.๓/๑
๑๘. นางโสภา สุขเจริญ
ป.๔/๑
๔๐. นางสาวฉันธิณี รัตนพันธ์
ม.๓/๒
๑๙. นายอรรถพล หลีนิ่ง
ป.๔/๒
๔๑. นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์
ม.๓/๒
๒๐. นางบรรจง สว่างวงศ์
ป.๔/๓
๔๒. นางสาวกาญจนา ไข่คงรอด
ม.๓/๓
๒๑. นางสาวอรอนงค์ อ่องไล่ ป.๕/๑
๔๓. นายจิตตินันท์ แก้วผอม
ม.๓/๓
๒๒. นางสาววาสนา สุมาตรา ป.๕/๒

ครูพิเศษ
๑. นางสาวอัญมณี โอสถ
๒. นางวัลภา พัฒนสมบัติ
๓. นางสุวภรย์ ติลภัทร
๔. นางศรีวิลัย มลอุ่น
๕. นายทรงกลด สุภาวะ
๖. นายเอกพันธ์ เจริญศิริ
๗. นายสกรรจ์ บูรณอารีย์พงษ์
๘. นางสาวสุภาวดี พักกระสา
๙. นายพรภิรมย์ ทองร่วง
๑๐. นางสาวสุลีพร ไชยเอียด
มีหน้าที่
- ครูพิเศษให้คัดเลือกหนังสือเรียนที่ตนรับผิดชอบสอนตามกลุ่มสาระ
- ครูประจาชั้นแต่ละสายชั้นให้ร่วมกันปรึกษาคัดเลือกหนังสือเรียนตามความเหมาะสม
- ให้ประสานงานโดยตรงกับฝ่ายกรรมการวิชาการเพื่อให้การคัดเลือกหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ฝ่ายกรรมการบริหารวิชาการ
๑. นางราตรี สมบัติ
๒. นางนงค์เยาว์ สิทธิโยธี
๓. นางสาวอัญมณี โอสถ
๔. นางศิริวรรณ ศึกวัฒนา
๕. นางจันทิมา อินทรมาตย์
๖. นางโสภา สุขเจริญ
๗. นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ
๘. นางนันทนา แพละออง
๙. นางสาวศิโรรัตน์ กาฬจันโท
๑๐. นางสาวนันท์นภัส โมระมัต
๑๑. นางสาวชญช์ชิดา โมระมัต
๑๒. นางสาวกาญจนา ไข่คงรอด
๑๓. นางสาวทองจันทร์ อุลมาร
๑๔. นางจารุวรรณ ศิลาวิหก
มีหน้าที่ - ให้คาปรึกษา พร้อมทั้งวางแผนการคัดกรองหนังสือ ให้ดูความเหมาะสมของหนังสือเรียนที่ครูผู้สอนคัดเลือก
- ประสานงานกับทุกฝ่ายให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นายคมศิลป์ แย้มมีศรี
๒. นายคานึง กุลมาตย์
๓. นางนงเยาว์ นครพัฒน์
๔. นายกิตติธัช ขาอนันต์
๕. นายพงษ์ชัย รอดยอดสร้อย
๖. นายเฉลิม วิเชียร
๗. นายนรินทร์ จาวยนต์
๘. นายอุทัย ศิลปสุวรรณ
๙. นายเสถียร จันทร์มณี
๑๐. นายกฤช พันธุ์พิพัฒน์
๑๑. นางอนงค์ โปขันเงิน
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความเห็นชอบรับรองผลการคัดเลือกหนังสือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
๑. นางราตรี สมบัติ
๒. นางจันทิมา อินทรมาตย์
๓. นายรณชัย คงประพันธ์
๔. นางสาวอรอุมา เนินตา
๕. นายเสถียร จันทร์มณี
๖. นายคานึง กุลมาตย์
๗. เด็กหญิงกฤตมุข คงประพันธ์
๘. เด็กหญิงอภิชญา คาแป้น
มีหน้าที่ เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ การคัดเลือกหนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกฝ่ายพิจารณารายละเอียด ความเหมาะสมของหนังสือ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายลักษไชย มลอุ่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร

