
คำสั่งโรงเรียนวัดสระแก้ว 
ที่ 175   /  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระแก้ว พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

********************************************* 
 

 ตามท่ีโรงเรียนวัดสระแก้วได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระแก้ว ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เมื่อปีการศึกษา 2561  
และได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสระแก้วเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 
มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนถึงการศึกษาต่อจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการอำนวยการ 
   1.นายเสร ี            เจริญกลาง       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว           ประธานกรรมการ 
   2.นางรพีพรรณ ผินกระโทก       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว         รองประธานกรรมการ   
   3.นางศุภกร              ชุ่มขุนทด         รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว         กรรมการ 
   4.นางสาวนิรมล         พงษ์เสดา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการ 
   5.นางธัญพร             ศรตีาแสน         หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
   6.นางนวลตา            จันทุมา  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
   7.นางอ้อยทิพย์ จันทร์ลิ่ม หัวหน้างานงบประมาณ   กรรมการ 
   8.นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์ หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

2.คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
  1.นายเสร ี            เจริญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว            ประธานกรรมการ 
  2.นางรพีพรรณ            ผินกระโทก       รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว         รองประธานกรรมการ 
  3.นายจตุพล  หาญดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
                            และเทคโนโลยี    
  4.นางรัตนาภรณ์         แจง้กรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
  5.นางเพียงศุภรักษ์ ลือสุขศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 



  6.นายพุทธา              สมสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
     ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.นางสาวรัฐพร บัณฑิตย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            กรรมการ 
  8.จ.ส.อ.บุญยสิทธิ ์ นิตะยะโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  กรรมการ 
                                                    และพลศึกษา 
  9.นางเจษฎาพร ภูประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
  10.นางกัญจน์ญาพิม    ดุษฎีนิศากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
  11.นางนุษรา  โกจินอก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและหัวหน้าโครงการเสริม  
     ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับอนุบาล  กรรมการ 
  12.นางอารีรัตน์          พรมโพธิ์          หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาแบบเข้ม    กรรมการ 
  12.นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์ หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
 1.กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.รวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรประจำกลุ ่มสาระ ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานและแนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 6.ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 7.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

3.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

1. นายจตุพล                หาญด ี ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
2.นางสาวพรทพิย ์         แซ่เฮง ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
3.นางสาววรวรรณ          เนคะมานุรกัษ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
4.นางสมหมาย              กศุลวงษ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
5.นางเพญ็จนัทร ์           เสมรบุณย ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
6.นางสุนันทา               สรอ้ยสวสัดิ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
7.นายสุจติร                 ชยัวงษ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
8.นางพรพมิล               จอ้ยอนิทร ์ ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
9.นางสาววรรณพร         ซองธปู คร ู อนุกรรมการ 
10.นางสาวสุกญัญา        สนุทรพุทธศาสน์ ครอูตัราจา้ง อนุกรรมการ 
11.นางสาวพชิญ์ชาภสั     โพธิก์รณ์สกุล 
12.นางปารต ี               จอหน์สนั 

ครอูตัราจา้ง 
คร ู

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 



4.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

๑.นางรตันาภรณ์            แจง้กรณ์ ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 

๒.นางประภกีรณ์            สมงิกลา้ทพั ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นางสาวนภสัวรรณ์       ทศัน์ไพร ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางสาวปิยกาณฑ ์       ปลงิกระโทก ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๕.นางลดัดาวลัย ์            ช่วยฉิมพล ี ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๖.นางองัคนา                สดุใจ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๗.นางลดัดาวลัย ์            แกว้ร่วมเพชร ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๘.นางกาญจนา              ทองม ี ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๙.นายลอง                 พลูเกษม ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๐.นายสงัคม               จนัทรศ์รรีตัน์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๑.นางสรินาฏ              ชกัชวนด ี ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๒.นางวรรณด ี             ดอกบวั ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๓.นางสาวมณีวรรณ      รานอก ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
๑๔.นางสาวสุเบญญา       พานเมอืง คร ู อนุกรรมการ 
๑๕.นายศวิุทธ               กศุลพรสรา้ง คร ู อนุกรรมการ 
๑๖.นางสาวภคมน          มณีเนตร 
๑๗.นางสาวพมิพส์ุภคั      ศรนัยก์ิง่ทอง 

ครผููช้่วย 
คร ู

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
5.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
๑.นางเพยีงศุภรกัษ์         ลอืสุขศร ี
๒.นางณิชชา                 เงยีวชยัภูม ิ            

ครชู านาญการ 
ครชู านาญการพเิศษ              

ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

๓.จ.ส.อ. ปราณีต           เปินสงูเนิน ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางกนกวรรณ            ทวยมฤีทธิ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ  
๕.นางวชริาภรณ์            สวุรชยั ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๖.นางองัคนา                สดุใจ  ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๗.นางยุพลกัษณ์             แสนฉลาด ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๘.นางชนญัญา              นภทัรธรีโชต ิ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๙.นางสาวสาลี ่              แคร่กระโทก ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๐.นางชยาภา              ฉตัรยิากุล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๑.นางรุ่งลาวลัย ์          ฉลาดการณ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๒.นางสาวนภสัวรรณ์     ทศัน์ไพร ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๓.นางสาวปิยกาณฑ ์     ปลงิกระโทก ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 

 



๑๔.นางเยาวลกัษณ์         พมิพพ์สิาร ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๕.นางวรรณด ี             ดอกบวั ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๖.นางจนิตจุ์ฑา            ดมีา คร ู อนุกรรมการ 
๑๗.นางสาวไพรรนิทร ์     จกัรแกว้ คร ู อนุกรรมการ 
๑๘.นางสาววาร ี            ภูมโิคกรกัษ์ คร ู อนุกรรมการ 
๑๙.นางสาวอรณิชชา       เจรญิสุข คร ู อนุกรรมการ 
๒๐.นางสาวภคมน          มณีเนตร 
๒๑.นางสาวพมิลรตัน์       วงัคะฮาต 

ครผููช้่วย 
คร ู

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
๖.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 

๑.นายพุทธา                 สมสนัเทยีะ ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางณฐัพชัร ์              อคัรอรยิฤทธิ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นายกรชิชยั                กิง่กุ่มกลาง ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางจรีพรรณ              พระสุพรรณ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๕.นางทพิยวรรณ            บรรจงปรุ 
๖.นางจดิาภา                 ปิยเฉลมิชยั             

ครชู านาญการพเิศษ 
ครชู านาญการพเิศษ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

๗.นายอนุวฒั ิ                ศรสีระน้อย 
๘.นางสาวณิชชารยี ์        จนัทกล 

ครชู านาญการ 
ครชู านาญการพเิศษ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๗.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
๑.นางสาวรฐัพร           บณัฑติย ์ ครชู านาญการ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางออ้ยทพิย ์          จนัทรล์ิม่ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นายมานพ              ชมกลาง ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางนฏัชร ี              ตัง้ประเสรฐิ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๕.นางธญัพร               ศรตีาแสน ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
๖.นางสาวลกัษณาวด ี   จนัทราศร ี คร ู อนุกรรมการ 
๗.นายอานนท ์            ปัญญาสทิธิ ์
๘.นายสุเทพ               กขินุทด 
๙.นางสาวปณิธาน        น้อยเสนา              

ครอูตัราจา้ง 
ครอูตัราจา้ง 
ครชู านาญการ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



8.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
 

๑.จ.ส.อ.บุญยสทิธิ ์       นิตะยะโส ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 

๒.จ.ส.ต.ชยนัต ์           อธวิาส ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นายพศนิ                ศรสีตัยร์สนา ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นายสุรกจิ               ทอ้งพมิาย 
๕.นายประสาน            รุ่นใหม่ 

ครชู านาญการพเิศษ 
ครชู านาญการพเิศษ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๙.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 

๑.นางเจษฎาพร          ภูประเสรฐิ ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 

๒.นางสาวสุกญัญา       สุนทรพุทธศาสน์ ครอูตัราจา้ง อนุกรรมการ 
๓.นางสาวพชิญ์ชาภสั    โพธิก์รณ์สกุล 
๔.นางนวลตา              จนัทุมา                 

ครอูตัราจา้ง 
ครชู านาญการ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๑.นางกญัจน์ญาพมิ      ดุษฎนีิศากร ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางศรเีวยีง             รกัษ์กุศล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นางสุภาพร             มุ่งชยัภูม ิ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางพชีญา              สารถ ี ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๕.นางจนัทรา             ตะสงูเนิน ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๖.นางสาวนงคราญ      กนัทรพัย ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๗.นายสมาน              ทบวอ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๘.นางอมัพร              บวัทอง ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๙.นางอารรีตัน์           พรมโพธิ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๐.นางสาวพณัทดา     วเิชยีร ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
๑๑.นางสาวอรญา        งามจนัอดั คร ูco teacher อนุกรรมการ 
12.Mr. John Poul Gregorio Robinson ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
13.Mr. Raghuvir  Singh ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
14.Miss Tsai Yi Ju ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
15.Miss Guianne Dawn Estacion Aristorenas ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
16.Mr. Paul Joseph G. Rensonnet  ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
17.Miss Cherrymar Rivera Aplaon ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 

18.Miss Michelle Orines Nazarro 
19.นางสาวสายทอง     รัตนารักษ์ 

ครตู่างชาต ิ
ครชู านาญการ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๑๑.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวยั  ประกอบด้วย 
  1. นางนุษรา              โกจินอก                  ครชูำนาญการพิเศษ              ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางคุณัญญา ฉิมนอก                 ครชูำนาญการพิเศษ                      อนุกรรมการ 
  3. นางธัญวรัทฒ ์ วงษ์วัฒนะ                ครชูำนาญการพิเศษ                      อนุกรรมการ 
  4. นางนิธินันท ์          อนันตศักดิ์ชัย                ครชูำนาญการพิเศษ                        อนุกรรมการ 
  5. นางกันวรัตน ์ นางาม                 ครชูำนาญการพิเศษ                      อนุกรรมการ 
  6. นางปรียากรณ ์ พละมาตย์สกุล                ครชูำนาญการ                      อนุกรรมการ 
  7. นางสาวภัณฑิรา เบิกขุนทด                ครูผู้ชว่ย                                 อนุกรรมการ 
  8. นายมงคล           ดอกพิกุล                ครูผู้ชว่ย                                 อนุกรรมการ 
  9. นางนาตยา           อินดี                 ครชูำนาญการ         อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
๑๒.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต  ประกอบด้วย 
 

๑.นายกรชิชยั             กิง่กุ่มกลาง ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางสาวณิชชารยี ์     จนัทกล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นายอนุวฒั ิ            ศรสีระน้อย 
๔.จ.ส.อ.ปราณีต         เปินสงูเนิน 

ครชู านาญการ 
ครชู านาญการพเิศษ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๑๓.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรศาสตร์พระราชา  ประกอบด้วย 
 

๑.นายกรชิชยั            กิง่กุม่กลาง ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางสาวณิชชารยี ์     จนัทกล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นายอนุวฒั ิ            ศรสีระน้อย ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
๔.นางทพิยวรรณ        บรรจงปรุ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔.คณะอนุกรรมการจดัท าหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๑.นางวชริาภรณ์            สวุรชยั ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ  
๒.นางจนัทรา               ตะสงูเนิน ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ  
๓.จ.ส.ต.ชยนัต ์            อธวิาส ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ  
๔.นางสาวณิชชารยี ์       จนัทกล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการและเลขานุการ  

15.คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษ E.I.P 
1.นางนุษรา          โกจินอก   ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
2.นางกันวรัตน์       นางาม  ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
3.นางนิธินันท์        อนันตศักดิ์ชัย ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
4.นางคุณัญญา       ฉิมนอก ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
5.นางธัญวรัฑฒ์     วงษ์วัฒนะ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
6.นางปรียากรณ์     พละมาตย์สกุล ครชู านาญการ อนุกรรมการ 



7.นางสาวภัณทิรา       เบิกขุนทด ครผููช้่วย อนุกรรมการ 
8.นางสาวปติยดา    ปัญจบุรี   อนุกรรมการ 
9.นางสาวภาคินี     แสวงนอก  อนุกรรมการ 
10.Miss  Avi Ollie V. Guerrero      อนุกรรมการ 
11.Miss Frevi Faith V. Guerrer      อนุกรรมการ 
12.นางนาตยา         อินดี      ครชู านาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
16. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ I.E.P 
๑.นางกญัจน์ญาพมิ      ดุษฎนีิศากร ครชู านาญการพเิศษ ประธานอนุกรรมการ 
๒.นางศรเีวยีง             รกัษ์กุศล ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๓.นางสุภาพร             มุ่งชยัภูม ิ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๔.นางพชีญา              สารถ ี ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๕.นางจนัทรา             ตะสงูเนิน ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๖.นางสาวนงคราญ       กนัทรพัย ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๗7.นายสมาน              ทบวอ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๘.นางอมัพร              บวัทอง ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๘.นางอารรีตัน์           พรมโพธิ ์ ครชู านาญการพเิศษ อนุกรรมการ 
๑๐.นางสาวพณัทดา     วเิชยีร ครชู านาญการ อนุกรรมการ 
๑๑.นางสาวอรญา        งามจนัอดั คร ูco teacher อนุกรรมการ 
12.Mr. John Poul Gregorio Robinson ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
13.Mr. Raghuvir  Singh ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
14.Miss Tsai Yi Ju ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
15.Miss Guianne Dawn Estacion Aristorenas ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
16.Mr. Paul Joseph G. Rensonnet  ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 
17.Miss Cherrymar Rivera Aplaon ครตู่างชาต ิ อนุกรรมการ 

18.Miss Michelle Orines Nazarro 
19.นางสาวสายทอง     รัตนารักษ์ 

ครตู่างชาต ิ
ครชู านาญการ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

17. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ S.M.E 
1.นายสังคม      จันทร์ศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางกาญจนา   ทองมี ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.นางอังคนา      สุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
4.นางชยาภา      ฉัตริยากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
5.นางสาวนิตยา   อามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
6.นายจตุพล       หาญด ี ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
7.นางพีชญา       สารถ ี ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 



8.นางกัญจนญาพิมพ์  ดุษฎีนิศากร ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
9.นางอารีรัตน์          พรมโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
10.นางเพ็ญจันทร์     เสมรบุณย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
11.นางสาวมณีวรรณ  รานอก            ครูชำนาญการ อนุกรรมการ 
12.นางรัตนาภรณ์     แจ้งกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
13.นางเยาวลักษณ์    พิมพ์พิสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 
 1.ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพ่ือนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 2.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรนาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
 3.นัดหมาย จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลเป็นไฟล์และพิมพ์เอกสาร
ประกอบหลักสูตร 1 ชุด และนำส่งทีป่ระธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
โรงเรียน ส่วนรวม และทางราชการต่อไป 
 

 
สั่ง ณ วันที่  6 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

(นายเสรี  เจริญกลาง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 


