
  

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี ๒๒๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

……………………………….. 

 ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสุขภาพ       

ประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงของโรคตาง ๆ 

อีกท้ังเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีแนวทางในการวางแผนการดูแล

ส ุขภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจส ุขภาพในว ันท ี ่  ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม พ .ศ . ๒๕๖๓                   

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  

  นายบัณฑิต อรุณเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสยุมพร นาคเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  วาท่ีรอยตรีสมรักษ  แทนลาน ครู ชำนาญการ  กรรมการ  

  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหาอุปสรรค 

              ใหกับฝายตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 นายชินวัทน คณัชธมวัจน  ครู ชำนาญการ  กรรมการ  

 นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู   กรรมการ   

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   กรรมการ    



  

 

 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ   

 นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ  

 นายธรรมนูญ ระวังใน  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ  

  ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะกรรมการฝายสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ  

  ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว    กรรมการ 

  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

 หนาท่ี ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด   

 ๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอ้ี  สำหรับตั้งตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด 

 ๓. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

 นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ   

 นายภาณุพันธ  จันทรหอม ครู                     รองประธานกรรมการ  

 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 

 นายธวัช  วงศสุวัฒน   ครูผูชวย                     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดอุปกรณโสตทัศนวัสดุในการจัดดำเนินการ  บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  

           ๒. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายชินวัทน คณัชธมวัจน  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ   

 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู   รองประธานกรรมการ   

 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู   กรรมการ                                        

 นายพีระศิลป  เอกฐิน  ครู                     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน       
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คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู   ประธานกรรมการ   

  นายสุทธิพงษ มูลอาษา  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ   

  นางนปภา ไตเปนสุข  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

           ๒. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 

 นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   

 นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ   

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   กรรมการ   

 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นายธรรมนูญ ระวังใน  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 

 นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมกับอธิบาย  

     ข้ันตอนในการเขาตรวจสุขภาพ  

 ๒. ประสานงานตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาหนาท่ี  

วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคี่) ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๔/๑ - ม. ๔/๗ 

ครกิูตติกา โชคสัมฤทธิ์, ครวูิจิตรา ออนสกุล, ครนูุชาภา สงสวัสดิ์,  

ครมัูณฑนา สถิตวิบูรณ, ครธูนพล สูงกลาง, ครอูริยา กันทะวงค,  

ครสูุทธิพงษ มูลอาษา 

๒ ม. ๕/๑ - ม. ๕/๗ 

ครปูระดับภรณ กันหาจันทร, ครพูรรณี เกตุถาวร,  

ครปูาริชาติ ยมวรรณ, ครพิูชามญชุ กุศล, ครรูัชชุพงษ แกวจันทร,  

ครมูนตทิพา สันติตรานนท, ครูสมรักษ แทนลาน 

๓ ม. ๖/๑ - ม. ๖/๗ 

ครพูรเพ็ญ พุมสะอาด, ครสูยุมพร นาคจรูญ,  

ครรูัตนาภรณ กาญจนพัฒน, ครสูมพร อมรเวช, ครกัูญญารัตน ศิลาแยง, 

ครนูุชาภา สงสวัสดิ์, ครชูญาภา คำแหงฤทธิ์ 

๔ ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗ 

ครศิูรินภา มุลาลินน, นายวัชราสน ไชยสัจ, ครปูรียาภัทร ดสีวัสดิ,์  

ครธูวัช วงศสุวัฒน, ครเูทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, 

ครทุูเรียน ไวยบุรี 
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คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคู) ครูผูควบคุมดูแล 

๕ 
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ , 

 ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓ 

ครศุูภมงคล อินทรสนอง, ครูศิรินภา มุลาลินน, นายวัชราสน ไชยสัจ, 

ครพีูระศิลป เอกฐิน, ครวูิชญาพร อุนมี, ครูอาภรณ สายจันดี,  

ครภูาณุพันธ จันทรหอม 

๖ ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐ 
ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกัูญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ,์ ครูบุญเรือง  สังฆศุข  

๗ 
ม. ๒/๑๑ , 

 ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖  

ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกัูญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์, ครูบุญเรือง  สังฆศุข 

๘ ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๐ ครูประจำชัน้ ม.๓/๗ - ม.๓/๑๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคู) ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๒/๑ - ม. ๒/๗ 

ครพิูชามญชุ กุศล, ครอูาภรณ สายจันด,ี ครวูิชญาพร อุนมี, 

ครกัูญญา อินทรกอง, ครสูุดาพร ยิ้มสิน, ครรูณกร ไขนาค, 

ครธูนพล สูงกลาง 

๒ 
ม. ๒/๘ - ม. ๒/๑๑ , 

ม. ๑/๑ - ม. ๑/๓ 

ครรูณกร ไขนาค, ครสูาธิต แสงปยะ, ครกัูญญชัญญ เหมือนเตย, 

ครสูุดาพร ยิ้มสิน, นายวัชราสน ไชยสัจ, ครพีูระศิลป เอกฐิน, 

ครอุูมาพร ขาวแขก 

๓ ม. ๑/๔ - ม. ๑/๑๐ 

ครวูีรวัฒน ลงผิว, ครกัูญญาณัฐ สมภาร, ครกิูตติกา โชคสัมฤทธิ,์ 

ครนูงพงา อิสสอาด, ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครูเทิดศักดิ์ เปาลิวัฒน,  

ครอุูมาพร ขาวแขก 

๔ 
ม.๑/๑๑ , 

ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖ 

ครณัูษฐพร ฮีมวาต, ครสูะอาด ทองสัมฤทธิ,์ ครอูาทิตญา นาคกลั่น, 

ครปูราณรณ กาญจนากร, ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดา,  

ครปูระสพชัย แนประโคน, ครอูารีวรรณ แนประโคน 

๕ 
ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๐ , 

ม. ๔/๑ - ม. ๔/๓ 

ครอูาทิตญา นาคกลั่น, ครเูกษม เมาลิทอง, ครปูระสพชัย แนประโคน, 

ครธูีระวัฒน เพ็ชรวารี, ครเูสกสรรค สุขมา, ครวูิชญาพร อุนมี,  

ครรูัตนาภรณ กาญจนพัฒน 

๖ 
ม. ๔/๔ - ม. ๔/๗ , 

ม. ๕/๑ - ม. ๕/๓ 

ครูมัณฑนา สถิตวิบูรณ, ครสูุทธิพงษ  มูลอาษา, ครูฉัตรดาว ฉันทะ, 

ครลูักขณา ภาคโภคี , ครปูาริชาติ ยมวรรณ, ครสูาธิต  แสงปยะ 

ครสูกุลทิพย  ชูพงษ 

๗ 
ม. ๕/๔ - ม. ๕/๗ 

ม. ๖/๑ - ม. ๖/๓ 

ครจูุฑามาส จันทรมณี, ครศิูริวรรณ โอรสิ, ครจูิดาภา จูหวา,  

ครญูดา แกวพาณิชย, ครจูิตรสมา สมงาม, ครพูรเพ็ญ พุมสะอาด, 

ครสูุดาพร ยิ้มสิน   
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คาบเรียนท่ี ช้ัน (เลขท่ีคู) ครูผูควบคุมดูแล 

๘ ม. ๖/๔ - ม. ๖/๗ 
ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกัูญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ,์ ครูบุญเรือง สังฆศุข 

หนาท่ี ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพในแตละคาบเรียน 

 ๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 

 ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิด

ผลดีแกทางราชการ 

สั่ง    ณ   วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

- ๕ - 


