
  

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี ๒๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป  ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

……………………………….. 

 ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสุขภาพ       
ประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงของโรคตาง ๆ 
อีกทั ้งเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปะอิน         
“ราชานุเคราะห ๑” ใหมีแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจสุขภาพ     
ในว ันท่ี ๑ - ๒ ก ุมภาพันธ  พ .ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘ .๐๐ - ๑๖ .๐๐ น. ณ หอประช ุมอเนกประสงค                  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผูอำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท รองผูอำนวยการ  กรรมการ 

  วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอำนวยการ  กรรมการ  

  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผูอำนวยการ  กรรมการ 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหา อุปสรรค ใหการปฏิบัติงานใหบรรลุ       

     วัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมการ  



  

 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  ครู    กรรมการ  

  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู   กรรมการ   

 นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ สรุปผล ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของ    

      คณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

   ๒. สนับสนุนและชวยแกไขปญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะกรรมการฝายสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  วาท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว    กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

 หนาท่ี ๑. จัดเตรียมสถานท่ี โตะ เกาอ้ี ใหเพียงพอเหมาะสม 

 ๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอ้ี  สำหรับตั้งตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด 

 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  ครู    ประธานกรรมการ 

 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ครูชวยสอน  กรรมการ 

 นายภาณุพันธ  จันทรหอม ครู                     กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. จัดอุปกรณโสตทัศนวัสดุ ระบบเสยีงในการจัดดำเนินการ  บริเวณหอประชมุอเนกประสงค 

           ๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธานกรรมการ   

 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู   กรรมการ   

 นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครผููชวย   กรรมการ                                        

 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู                    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดการจัดกิจกรรม      

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู   ประธานกรรมการ   

  นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ  

- ๒ - 



  

 

  นางนปภา  ไตเปนสุข  คร ู   กรรมการ 

  นายสุทธิพงษ มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสายแจงนักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพตามคาบเรียนท่ีกำหนด 

           ๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 

 นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   

 นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู   รองประธานกรรมการ   

 นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   กรรมการ   

 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   กรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นายธรรมนูญ ระวังใน  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

 นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมกับอธิบาย  

     ข้ันตอนในการเขาตรวจสุขภาพ  

 ๒. ประสานงานตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาหนาท่ี  

วันอังคาร ท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคี่) ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗ 

ครชูุลีกร  เพชรทองบุญ, ครศิูรินภา  มุลาลินน, ครพีูระศิลป  เอกฐิน, 

ครนูปภา  ไตเปนสุข, ครธูรรมนูญ  ระวงัใน, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน,  

ครรูวีพรรณ  โชคสมบัติ 

๒ 
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ , 

 ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓ 

ครอุูมาพร  ขาวแขก, ครพีูระศิลป  เอกฐิน, ครกัูนตฤทัย  พันธุสวัสดิ,์ 

ครนูปภา  ไตเปนสุข, ครอูาภรณ  สายจันดี, ครพัูชรินทร  โพธิ์ทอง, 

ครธูรรมนูญ  ระวงัใน 

๓ ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐ 

ครนูภัสวรรณ ชนชนะชัย, ครวูรรณวรางค ทนงสุทธิ,์ ครธูนพล  สูงกลาง, 

ครโูสภิต สุจิตตกุล, ครวูันเฉลมิ อุลิต, ครพัูชญมณฑ ทิพยสง, 

ครกัูญญชัญญ  เหมือนเตย 

๔ 
ม. ๒/๑๑ , 

 ม. ๔/๑ - ม. ๔/๖ 

ครธูนพล  สูงกลาง, ครฉัูตรดาว  ฉันทะ, ครจูันทนา  ก่ิงพุฒ,ิ             

ครวูิจิตรา  ออนสกุล, ครปูราณรณ  กาญจนากร, ครสูุทธิพงษ  มูลอาษา, 

ครเูจียมจิตร  บัวประเสริฐ 

 

 

 

- ๓ - 



  

 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคี่) ครูผูควบคุมดูแล 

๕ 
ม. ๔/๗ - ม. ๔/๘ ,  

ม. ๓/๑ - ม. ๓/๕ 

ครอัูจฉรา  พรรณสุชล, ครกิูตติกา  โชคสัมฤทธิ์, ครกัูลยพัตร เสรีชัย, 

ครสูมาพร  สมสืบ, ครอูาทิตญา  นาคกลั่น, ครทูรรศนันท  อุดมฤทธิ์, 

ครูธนกฤต วองธัญญากรณ  

๖ 
ม. ๓/๖ - ม. ๓/๑๑ , 

ม. ๕/๑  

ครนูัฐวุฒิ สายันต, ครศุูภสิริ สอนสิทธิ์, ครชูุลีกร  เพชรทองบุญ, 

ครศิูริวรรณ  โอริส, ครปูระสพชัย แนประโคน, ครศัูกรินทร  วงษแหยม, 

ครปูาริชาติ  ยมวรรณ  

๗ 
ม. ๕/๒ - ม. ๕/๗ , 

ม. ๖/๑  

ครปูาริชาติ  ยมวรรณ, ครพูรรณี  เกตุถาวร, ครภูาณุพันธ จันทรหอม, 

ครธูวัช  วงศสุวัฒน, ครเูสกสรรค  สุขมา, ครวูันเฉลิม อุลิต,  

ครกัูญญารัตน  ศิลาแยง 

๘ ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗ ครท่ีูปรึกษา ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗ 

วันพุธท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคู) ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗ 

ครปูรียารัตน  สนิทไชย, ครศิูรินภา มุลาลินน, 

ครเูทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน, ครเูจียมจิตร บัวประเสริฐ,  

ครนูปภา  ไตเปนสุข, ครกิูตติกา  โชคสัมฤทธิ์, ครนูงพงา อิสสอาด 

๒ 
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ , 

 ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓ 

ครสูกุลทิพย  ชูพงษ, ครพิูมพสุภา  ทรัพยอยู, ครกัูนตฤทัย พันธุสวัสดิ์, 

ครอุูมาพร ขาวแขก, ครจูุฑาทิพ ดีละมาย, ครโูสภิต สุจิตตกุล, 

ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ์ 

๓ ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐ 

ครนูาฏศิลป   คชประเสริฐ, ครกัูญญา อินทรกอง, ครธูนพล สูงกลาง, 

ครภูาณุพันธ จันทรหอม, ครปูทมา  กีถาวร, ครทิูพยสุดา ทองมี,  

ครภูริตา  โอชารส 

๔ 
ม. ๒/๑๑ , 

 ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖ 

ครวูรรณสิริ นาคเรือง, ครทูรรศนันท อุดมฤทธิ,์ 

ครปูระสพชัย แนประโคน, ครพูรทิพย อุดร, ครกัูลยพัตร เสรีชัย, 

ครสูุวรรณา  สุดปรึก, ครสูะอาด   ทองสัมฤทธิ์ 

๕ 
ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๑ ,  

ม. ๔/๑ - ม. ๔/๒ 

ครสูุวรรณา  สุดปรึก, ครูธนกฤต วองธัญญากรณ, ครเูมธาวี จันทรประภา 

ครวูีรวัฒน  ลงผิว, ครนูัฐวุฒิ สายันต, ครอูริยา  กันทะวงค, 

ครสูุกัลยา  เสือจำศีลป 

๖ 
ม. ๔/๓ - ม. ๔/๘ , 

ม. ๕/๑  

ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกัูญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์, ครูบุญเรือง สังฆศุข, ครธูรรมนูญ  ระวังใน    

 

 

 

- ๔ - 



  

 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคู) ครูผูควบคุมดูแล 

๗ 
ม. ๕/๒ - ม. ๕/๗ , 

ม. ๖/๑  

ครนูัฐพร  ภูวงษ, ครศุูภสิริ สอนสิทธิ์, ครพิูชามญชุ กุศล, 

ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกัูญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์ 

๘ ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗ ครท่ีูปรึกษา ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗ 

หนาท่ี ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพในแตละคาบเรียน 

 ๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 

 ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิด

ผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป 

สั่ง    ณ   วันท่ี  ๒๐  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

 

 

             (นายประจวบโชค  สรอยสม) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

- ๕ - 


