
 
                

                                                 
 
 
                                               ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                     ที่ 8 /๒๕64 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
                                       ...................................................... 
 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกหนังสือเรียน   
ตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 จ ำนวน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
     อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๔6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และทุกระดับชั้น พิจำรณำคัดเลือกหนังสือเรียน   
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
      ๑. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    
   ๑.๑ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   ประธำนกรรมกำร  

๑.2 นำงสุมิตตำ  ชนะพันธ์  รองประธำนกรรมกำร 
   ๑.3 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 

1.4 นำงสำววิยดำ ขุนพรหม  กรรมกำร 
1.5 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
1.6 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี   กรรมกำร 
1.7 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมกำร   

   ๑.8 นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำร 
๑.9 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน    กรรมกำร 
1.10 นำงศศิธร  ช่ำงสุวรรณ  กรรมกำร 
1.11 นำยเฉลิมพร แสงกล้ำ   กรรมกำร 
1.12 นำงสำวชลลดำ   จันทะอักษร  กรรมกำร 

   ๑.13 นำงอนัญญำ   จันทรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
         ๒.๑ นำงอรวรรณ อำนพรหม  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒ นำงสำวออมทิพย์ ภัสรำงกูร  รองประธำนกรรมกำร 
   2.3 นำงโรจณำ  มำคำน   กรรมกำร 
   ๒.4 นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง   กรรมกำร 
   ๒.5 นำงเพ็ญประภำ นำรำศรี   กรรมกำร    

๒.6 นำงสำวศุภรำ จันทสิงห์  กรรมกำร 
๒.7 นำงดวงจันทร์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
2.8 นำงวีรนุช  ทองน้อย  กรรมกำร    
2.9 นำงสำวจิตรวด ี ภักดีสำร   กรรมกำร 

 2.10 นำงสำวศิริประภำ ชูเชิด   กรรมกำร 
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2.11 นำยนะรงค ์ ทองน้อย  กรรมกำร 

 2.12 นำงสำยชล พลสีดำ   กรรมกำร 
2.13 นำยพิชญุตม์ เทียนเที่ยง  กรรมกำร 
2.14 นำงสำวรุ่งทิวำ รุ่งโรจน์   กรรมกำร 
2.15 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำร 
2.16 นำงสำวสภุำภรณ์ กรณ์แก้ว  กรรมกำร 
2.17 นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ  กรรมกำร 
2.18 นำยรำชัย  แก้วยศ    กรรมกำร 
2.19 นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร  กรรมกำร 
2.20 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
2.21 นำยนนท์ปวิช เที่ยงดีฤทธิ์  กรรมกำร 
2.22 นำยชัยชนะ ทองมำ   กรรมกำร 
2.23 นำงสำวธันพิชชำ สุขสันต์   กรรมกำร 

   ๒.24 นำงสกุลยำ พรมเท้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๓. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    

   ๓.๑ นำงสำวกมลวรรณ   อิงขนร   ประธำนกรรมกำร 
๓.2 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์   รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยสมปอง  ตำลเพชร  กรรมกำร 

   3.4 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล   กรรมกำร 
๓.5 นำงอรสำ  เสำโกมุท  กรรมกำร 
3.6 นำงสำวเจริญ ผลฉัตร   กรรมกำร 

   3.7 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท  กรรมกำร  
   ๓.8 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย   กรรมกำร 
   3.9 นำงเริงฤดี  โสภำไชย  กรรมกำร 
   ๓.10 นำงสำวภำวิไล ไชยโย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๔. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
   ๔.๑ นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน   ประธำนกรรมกำร 
   4.2 นำยวัชรวิชญ ์ ด้วงทำ   รองประธำนกรรมกำร 
   ๔.3 นำงรัชนีกร  ตำลเพชร  กรรมกำร 
   ๔.4 นำงสำวบัวเรียน ฤทธิ์กล้ำ   กรรมกำร 
   ๔.5 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ   กรรมกำร 
   4.6 นำงเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ  กรรมกำร  
   4.7 นำงสำวจีรนันท ์ แก่นเสำ   กรรมกำร 
   4.8 นำยชวุฒ ิ  มำกมิ่ง   กรรมกำร 
   4.9 นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์  กรรมกำร 
   4.10 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ   กรรมกำร 
   4.11 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ   กรรมกำร 

4.12 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์  กรรมกำร 
4.13 นำงสำวดวงกมล ธูปหอม   กรรมกำร 
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4.14 นำงสำวนุชนำฎ พันแนบ   กรรมกำร    

   4.15 นำงอรธีรำ  บุญช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๕. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
   ๕.๑ นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธำนกรรมกำร 

๕.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  รองประธำนกรรมกำร 
   ๕.3 นำงปรำรถนำ บุญนำค   กรรมกำร 

๕.4 นำงกรรณิกำร์ หัสนัย   กรรมกำร 
5.5 นำงพวงรัตน์ จิตอำรี   กรรมกำร 
5.6 นำยรชฎ  แก้วเกิด   กรรมกำร 
๕.7 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
5.8 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 
๕.9 นำงญำตำ  ศรีโคตร   กรรมกำร 

   ๕.10 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
   5.11 นำยศุภชัย  อำนพรหม  กรรมกำร   
   5.12 นำยภัทรพล พิมพำ   กรรมกำร 
   ๕.13 นำยณรงค์ชัย สีสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๖. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ      
   ๖.๑ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๖.๒ นำยมำนะ  บุญเกิด    รองประธำนกรรมกำร 
   ๖.๓ นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  กรรมกำร 
   ๖.๔ นำยชินกร  โสมภำ   กรรมกำร 
   ๖.5 นำยธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๗. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    
   ๗.๑ นำยทรงศักดิ์ ศรีภักดี   ประธำนกรรมกำร 

๗.2 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  รองประธำนกรรมกำร 
   ๗.3 นำยสมนึก  บุญนำค   กรรมกำร 
   ๗.๔ นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  กรรมกำร 
   ๗.๕ นำยณัฏฐนันท ์ ทำชำติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

๘. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   ๘.๑ นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธิ   ประธำนกรรมกำร 

8.2 นำงสุกัญญำ  ตันติวโรดม  รองประธำนกรรมกำร 
   ๘.3 นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว   กรรมกำร 

๘.4 นำยยุทธนำ          นำอุดม   กรรมกำร 
๘.5 นำงสำวรินญภัช มิไพทูล    กรรมกำร 
8.6 นำยณัฐวุฒ ิ  ชัยนอก   กรรมกำร 
8.7 นำงสำวกนกกำญจน์ กำระเกษ  กรรมกำร 
8.8 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 
8.9 นำยจิรำยุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์  กรรมกำร 
๘.10 นำงสำวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้มีหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกหนังสือเรียน มีเนื้อหำสำระ 
ตรงตำมตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด   
โดยให้เลือกจำกทุกส ำนักพิมพ์ตำมรำยกำรในบัญชีหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร และให้เลือกหนังสือเรียน 
ที่มีคุณภำพเหมำะสมกับรำคำ  

       สั่ง  ณ  วันที่  20  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 ลงชื่อ         

       (นำงสำวอำรีรัตน์  ชรูวง) 
 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


