คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑”
ที่ ๒๒๐ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๓
………………………………..
ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสุขภาพ
ประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงของโรคตาง ๆ
อีกทั้งเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ใหมีแนวทางในการวางแผนการดูแล
สุ ข ภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจสุ ข ภาพในวั น ที ่ ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”
ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 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
วาที่รอยตรีสมรักษ แทนลาน ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นายศุภมงคล อินทรสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหาอุปสรรค
ใหกับฝายตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการดำเนินงาน
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทรสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชินวัทน คณัชธมวัจน
ครู ชำนาญการ
นายสาธิต แสงปยะ
ครู ชำนาญการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผูชวย
กรรมการ
นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์
ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข
ครูอัตราจาง
กรรมการ
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
นายธรรมนูญ ระวังใน
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ
๒. เปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ
คณะกรรมการฝายสถานที่
นายประสพชัย แนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรวัฒน เพ็ชรวารี
ครู
นายรัชชุพงษ แกวจันทร
ครู
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู
หนาที่ ๑. จัดชุดรับแขก ๑ ชุด
๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอี้ สำหรับตั้งตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด
๓. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา
นายสาธิต แสงปยะ
ครู ชำนาญการ
ประธานกรรมการ
นายภาณุพันธ จันทรหอม
ครู
รองประธานกรรมการ
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
นายธวัช วงศสุวัฒน
ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดอุปกรณโสตทัศนวัสดุในการจัดดำเนินการ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๒. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ
นายชินวัทน คณัชธมวัจน
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัญญา อินทรกอง
ครู
นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน
ครู
นายพีระศิลป เอกฐิน
ครู
หนาที่ บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๓คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย
ครู
นายสุทธิพงษ มูลอาษา
ครูผูชวย
นางนปภา ไตเปนสุข
ครูผูชวย
หนาที่ ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสาย
๒. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน
นายศุภมงคล อินทรสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย
รองประธานกรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครูผูชวย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข
ครูอัตราจาง
กรรมการ
นายธรรมนูญ ระวังใน
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์
ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมกับอธิบาย
ขั้นตอนในการเขาตรวจสุขภาพ
๒. ประสานงานตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คาบเรียนที่

ชั้น (เลขที่คี่)

๑

ม. ๔/๑ - ม. ๔/๗

๒

ม. ๕/๑ - ม. ๕/๗

๓

ม. ๖/๑ - ม. ๖/๗

๔

ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗

ครูผูควบคุมดูแล
ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ์, ครูวิจิตรา ออนสกุล, ครูนุชาภา สงสวัสดิ์,
ครูมัณฑนา สถิตวิบูรณ, ครูธนพล สูงกลาง, ครูอริยา กันทะวงค,
ครูสุทธิพงษ มูลอาษา
ครูประดับภรณ กันหาจันทร, ครูพรรณี เกตุถาวร,
ครูปาริชาติ ยมวรรณ, ครูพิชามญชุ กุศล, ครูรัชชุพงษ แกวจันทร,
ครูมนตทิพา สันติตรานนท, ครูสมรักษ แทนลาน
ครูพรเพ็ญ พุมสะอาด, ครูสยุมพร นาคจรูญ,
ครูรัตนาภรณ กาญจนพัฒน, ครูสมพร อมรเวช, ครูกัญญารัตน ศิลาแยง,
ครูนุชาภา สงสวัสดิ์, ครูชญาภา คำแหงฤทธิ์
ครูศิรินภา มุลาลินน, นายวัชราสน ไชยสัจ, ครูปรียาภัทร ดีสวัสดิ,์
ครูธวัช วงศสุวัฒน, ครูเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน,
ครูทุเรียน ไวยบุรี

-๔คาบเรียนที่
๕
๖
๗
๘

ชั้น (เลขที่คู)

ครูผูควบคุมดูแล
ครูศุภมงคล อินทรสนอง, ครูศิรินภา มุลาลินน, นายวัชราสน ไชยสัจ,
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ ,
ครูพีระศิลป เอกฐิน, ครูวิชญาพร อุนมี, ครูอาภรณ สายจันดี,
ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓
ครูภาณุพันธ จันทรหอม
ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,
ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐
ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ,์ ครูบุญเรือง สังฆศุข
ม. ๒/๑๑ ,
ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,
ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖ ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์, ครูบุญเรือง สังฆศุข
ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๐ ครูประจำชัน้ ม.๓/๗ - ม.๓/๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คาบเรียนที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ชั้น (เลขที่คู)

ครูผูควบคุมดูแล
ครูพิชามญชุ กุศล, ครูอาภรณ สายจันดี, ครูวิชญาพร อุนมี,
ม. ๒/๑ - ม. ๒/๗ ครูกัญญา อินทรกอง, ครูสุดาพร ยิ้มสิน, ครูรณกร ไขนาค,
ครูธนพล สูงกลาง
ครูรณกร ไขนาค, ครูสาธิต แสงปยะ, ครูกัญญชัญญ เหมือนเตย,
ม. ๒/๘ - ม. ๒/๑๑ ,
ครูสุดาพร ยิ้มสิน, นายวัชราสน ไชยสัจ, ครูพีระศิลป เอกฐิน,
ม. ๑/๑ - ม. ๑/๓
ครูอุมาพร ขาวแขก
ครูวีรวัฒน ลงผิว, ครูกัญญาณัฐ สมภาร, ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ,์
ม. ๑/๔ - ม. ๑/๑๐ ครูนงพงา อิสสอาด, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูเทิดศักดิ์ เปาลิวัฒน,
ครูอุมาพร ขาวแขก
ครูณัษฐพร ฮีมวาต, ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ,์ ครูอาทิตญา นาคกลั่น,
ม.๑/๑๑ ,
ครูปราณรณ กาญจนากร, ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดา,
ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖
ครูประสพชัย แนประโคน, ครูอารีวรรณ แนประโคน
ครูอาทิตญา นาคกลั่น, ครูเกษม เมาลิทอง, ครูประสพชัย แนประโคน,
ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๐ ,
ครูธีระวัฒน เพ็ชรวารี, ครูเสกสรรค สุขมา, ครูวิชญาพร อุนมี,
ม. ๔/๑ - ม. ๔/๓
ครูรัตนาภรณ กาญจนพัฒน
ครูมัณฑนา สถิตวิบูรณ, ครูสุทธิพงษ มูลอาษา, ครูฉัตรดาว ฉันทะ,
ม. ๔/๔ - ม. ๔/๗ ,
ครูลักขณา ภาคโภคี , ครูปาริชาติ ยมวรรณ, ครูสาธิต แสงปยะ
ม. ๕/๑ - ม. ๕/๓
ครูสกุลทิพย ชูพงษ
ครูจุฑามาส จันทรมณี, ครูศิริวรรณ โอริส, ครูจิดาภา จูหวา,
ม. ๕/๔ - ม. ๕/๗
ครูญดา แกวพาณิชย, ครูจิตรสมา สมงาม, ครูพรเพ็ญ พุมสะอาด,
ม. ๖/๑ - ม. ๖/๓
ครูสุดาพร ยิ้มสิน

-๕คาบเรียนที่

ชั้น (เลขที่คู)

๘

ม. ๖/๔ - ม. ๖/๗

ครูผูควบคุมดูแล
ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,
ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ,์ ครูบุญเรือง สังฆศุข

หนาที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพในแตละคาบเรียน
๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจวบโชค สรอยสม)
ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

