
  

 

 

 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี ๓๖๔  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป  ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

……………………………….. 

 ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสุขภาพ       
ประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเส่ียงของโรคตาง ๆ 
อีกทั ้งเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปะอิน         
“ราชานุเคราะห ๑” ใหมีแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจสุขภาพ     
ในวันท่ี ๒ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการดังนี ้

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

  นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนนัท 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 

  นายปล้ืม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

  นางสาวอจัฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหา อุปสรรค ใหการปฏิบัติงานใหบรรลุ       

     วัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ 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 

  นายธีระวฒัน  เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 

  วาท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาววรางคณา พิณสามสาย     ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  ลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว    กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

 หนาท่ี ๑. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอี้  สำหรับต้ังตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ        

              ๘๔ พรรษา   

 ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  ครู    ประธานกรรมการ 

 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ครูชวยสอน  กรรมการ 

 นางสาวพัชรี บัวอาจ  ครผููชวย                     กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. จัดอุปกรณโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงในการจัดดำเนินการ  บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ        

              ๘๔ พรรษา   

           ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธานกรรมการ   

 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู   กรรมการ   

 นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครผููชวย   กรรมการ                                        

 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู                    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดการจัดกิจกรรม      

 

- ๒ - 



  

 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู   ประธานกรรมการ   

  นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ  

  นางนปภา  ไตเปนสุข  คร ู   กรรมการ 

  นายสุทธิพงษ มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสายแจงนักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพตามคาบเรียนท่ีกำหนด 

           ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 

 นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   

 นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู   รองประธานกรรมการ   

 นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   กรรมการ   

 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   กรรมการ 

 วาท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นายธรรมนญู ระวงัใน  ครอูัตราจาง  กรรมการ 

 นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมกับอธิบาย  

     ข้ันตอนในการเขาตรวจสุขภาพ  

 ๒. ประสานงานตรวจเช็ครายช่ือนักเรียน และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาหนาท่ี  

วันอังคาร ท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน  ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๑/๑ - ม. ๑/๔ 
ครกูันตฤทัย  พันธุสวัสด์ิ, ครกูิตติกา  โชคสัมฤทธิ์,  

ครูพรพิชิต พนัธบัวหลวง, ครูทุเรียน  ไวยบุรี 

๒ ม. ๑/๕ - ม. ๑/๘ 
ครูพัชรี  บัวอาจ, ครูเจียมจิตร  บัวประเสริฐ,  

ครอูุมาพร  ขาวแขก, ครพูีระศิลป  เอกฐิน 

๓ 
ม. ๑/๙ - ม. ๑/๑๑, 

ม. ๕/๑ 

ครูนงพงา  อิสสอาด, ครูเจียมจิตร  บัวประเสริฐ,  

ครปูล้ืม ปรีชา, ครปูาริชาติ  ยมวรรณ,  

๔ ม. ๕/๒ - ม. ๕/๕ 
ครูวิชญาพร  อุนมี, ครูพรรณี  เกตุถาวร, ครูฉัตรดาว  ฉันทะ,            

ครูจุฑามาส  จันทรมณี 

๕ 
ม. ๕/๖ - ม. ๕/๘ ,  

ม. ๖/๑ 

ครูกัญญารัตน  ศิลาแยง, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน,  

ครูวิชญาพร  อุนมี, ครกูญัญาณัฐ สมภาร, 

- ๓ - 



  

 

คาบเรียนท่ี ช้ัน  ครูผูควบคุมดูแล 

๖ ม. ๖/๒ - ม. ๖/๕  
ครพูรเพ็ญ  พุมสะอาด, ครจิูตรีย   รุงวัฒนาวุฒริักษ,  

ครเูกียรติศักด์ิ  กันนิดาบุญ, ครูกัญญาณัฐ สมภาร 

๗ 
ม. ๖/๖ - ม. ๖/๗ , 

ม. ๔/๑ - ม. ๔/๒   

ครูอัศวิน   ศรีบัว, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,  

ครนูัฏฐาภรณ  ใหญยอด, ครศิูวกร  กรึงไกร 

วันพุธท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คาบเรียนท่ี ช้ัน  ครูผูควบคุมดูแล 

๑ ม. ๔/๓ - ม. ๔/๖ 
ครูกิตติกา  โชคสัมฤทธิ,์ ครูวีรวัฒน  ลงผิว, 

ครจัูนทนา  กิ่งพุฒิ, ครสุูทธิพงษ  มูลอาษา 

๒ 
ม. ๔/๗ - ม. ๔/๘ , 

 ม. ๒/๑ - ม. ๒/๒ 

ครูสุทธิพงษ  มูลอาษา, ครูศุภมงคล  อินทรสนอง,  

ครูพิชามญชุ กุศล, ครูจุฑาทิพ ดีละมาย 

๓ ม. ๒/๓ - ม. ๒/๖ 
ครูปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ, ครูกัญญา อินทรกอง,  

ครสุูดาพร  ยิ้มสิน, ครวูิชญาพร  อุนมี 

๔ ม. ๒/๗ - ม. ๒/๑๐ 
ครเูศรษฐลักษณ  สุขสงวน, ครธูนกฤต  วองธัญญากรณ, 

ครูศุภสิริ สอนสิทธิ์, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน 

๕ 
ม. ๒/๑๑ ,  

ม. ๓/๑ - ม. ๓/๓ 

ครูพิชานนท เนาเพ็ชร, ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ์,   

ครวูีรวัฒน  ลงผิว, ครปูราณรณ  กาญจนากร 

๖ ม. ๓/๔ - ม. ๓/๗  
ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ์, ครบุูญเรือง สังฆศุข  

๗ ม. ๓/๘ - ม. ๓/๑๑  
ครภูิรมยพร ใจหนักแนน, ครกูัญญาณัฐ สมภาร,  

ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ์, ครูสุธิตา สุขสมรัมภ 

หนาท่ี ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพในแตละคาบเรียน 

 ๒. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 

 ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิด

ผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป 

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

             (นายประจวบโชค  สรอยสม) 

              ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 

   

- ๔ - 


