คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑”
ที่ ๒๒ / ๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๔
………………………………..
ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการตรวจสุขภาพ
ประจำป ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงของโรคตาง ๆ
อี กทั ้ งเป น การส ง เสริ มสุ ขภาพอนามั ย ของนัก เรี ย น ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นบางปะอิ น
“ราชานุเคราะห ๑” ใหมีแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจสุขภาพ
ในวั น ที่ ๑ - ๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุ ม อเนกประสงค
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สรอยสม
ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
วาที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์ รองผูอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท รองผูอำนวยการ
กรรมการ
วาที่ 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
หนาที่ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาชวยแกไขปญหา อุปสรรค ใหการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการดำเนินงาน
วาที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกั ดิ์ รองผูอำนวยการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทรสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสพชัย แนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒นายพีระศิลป เอกฐิน
ครู
กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย
ครู
กรรมการ
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ สรุปผล ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. สนับสนุนและชวยแกไขปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ
คณะกรรมการฝายสถานที่
นายประสพชัย แนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรวัฒน เพ็ชรวารี
ครู
วาที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร
ครูผูชวย
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข
ครูอัตราจาง
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว
นายรัชชุพงษ แกวจันทร
ครู
หนาที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ โตะ เกาอี้ ใหเพียงพอเหมาะสม
๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอี้ สำหรับตั้งตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา
นายพีระศิลป เอกฐิน
ครู
ประธานกรรมการ
นายอดิศวร ขจรโชติพงศ
ครูชวยสอน
กรรมการ
นายภาณุพันธ จันทรหอม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดอุปกรณโสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงในการจัดดำเนินการ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน
ครู
นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผูชวย
นางสาวกัญญา อินทรกอง
ครู
หนาที่ บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดการจัดกิจกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน

ครู
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ

-๓นางนปภา ไตเปนสุข
ครู
กรรมการ
นายสุทธิพงษ มูลอาษา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสายแจงนักเรียนเขารับการตรวจสุขภาพตามคาบเรียนที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน
นายศุภมงคล อินทรสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครู
รองประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน
ครู
กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย
ครู
กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข
ครูอัตราจาง
กรรมการ
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจาง
กรรมการ
นางวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมกับอธิบาย
ขั้นตอนในการเขาตรวจสุขภาพ
๒. ประสานงานตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่
วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
คาบเรียนที่
๑

๒

๓

๔

ชั้น (เลขที่คี่)

ครูผูควบคุมดูแล
ครูชุลีกร เพชรทองบุญ, ครูศิรินภา มุลาลินน, ครูพีระศิลป เอกฐิน,
ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗ ครูนปภา ไตเปนสุข, ครูธรรมนูญ ระวังใน, ครูภิรมยพร ใจหนักแนน,
ครูรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูอุมาพร ขาวแขก, ครูพีระศิลป เอกฐิน, ครูกันตฤทัย พันธุสวัสดิ,์
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ ,
ครูนปภา ไตเปนสุข, ครูอาภรณ สายจันดี, ครูพัชรินทร โพธิ์ทอง,
ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓
ครูธรรมนูญ ระวังใน
ครูนภัสวรรณ ชนชนะชัย, ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ,์ ครูธนพล สูงกลาง,
ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐ ครูโสภิต สุจิตตกุล, ครูวันเฉลิม อุลิต, ครูพัชญมณฑ ทิพยสง,
ครูกัญญชัญญ เหมือนเตย
ครูธนพล สูงกลาง, ครูฉัตรดาว ฉันทะ, ครูจันทนา กิ่งพุฒ,ิ
ม. ๒/๑๑ ,
ครูวิจิตรา ออนสกุล, ครูปราณรณ กาญจนากร, ครูสุทธิพงษ มูลอาษา,
ม. ๔/๑ - ม. ๔/๖
ครูเจียมจิตร บัวประเสริฐ

-๔คาบเรียนที่
๕

๖

๗
๘

ชั้น (เลขที่คี่)

ครูผูควบคุมดูแล
ครูอัจฉรา พรรณสุชล, ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ์, ครูกัลยพัตร เสรีชัย,
ม. ๔/๗ - ม. ๔/๘ ,
ครูสมาพร สมสืบ, ครูอาทิตญา นาคกลั่น, ครูทรรศนันท อุดมฤทธิ์,
ม. ๓/๑ - ม. ๓/๕
ครูธนกฤต วองธัญญากรณ
ครูนัฐวุฒิ สายันต, ครูศุภสิริ สอนสิทธิ์, ครูชุลีกร เพชรทองบุญ,
ม. ๓/๖ - ม. ๓/๑๑ ,
ครูศิริวรรณ โอริส, ครูประสพชัย แนประโคน, ครูศักรินทร วงษแหยม,
ม. ๕/๑
ครูปาริชาติ ยมวรรณ
ครูปาริชาติ ยมวรรณ, ครูพรรณี เกตุถาวร, ครูภาณุพันธ จันทรหอม,
ม. ๕/๒ - ม. ๕/๗ ,
ครูธวัช วงศสุวัฒน, ครูเสกสรรค สุขมา, ครูวันเฉลิม อุลิต,
ม. ๖/๑
ครูกัญญารัตน ศิลาแยง
ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗ ครูที่ปรึกษา ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
คาบเรียนที่
๑

๒

๓

๔

๕
๖

ชั้น (เลขที่คู)

ครูผูควบคุมดูแล
ครูปรียารัตน สนิทไชย, ครูศิรินภา มุลาลินน,
ม. ๑/๑ - ม. ๑/๗ ครูเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน, ครูเจียมจิตร บัวประเสริฐ,
ครูนปภา ไตเปนสุข, ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ์, ครูนงพงา อิสสอาด
ครูสกุลทิพย ชูพงษ, ครูพิมพสุภา ทรัพยอยู, ครูกันตฤทัย พันธุสวัสดิ์,
ม. ๑/๘ - ม. ๑/๑๑ ,
ครูอุมาพร ขาวแขก, ครูจุฑาทิพ ดีละมาย, ครูโสภิต สุจิตตกุล,
ม. ๒/๑ - ม. ๒/๓
ครูวรรณวรางค ทนงสุทธิ์
ครูนาฏศิลป คชประเสริฐ, ครูกัญญา อินทรกอง, ครูธนพล สูงกลาง,
ม. ๒/๔ - ม. ๒/๑๐ ครูภาณุพันธ จันทรหอม, ครูปทมา กีถาวร, ครูทิพยสุดา ทองมี,
ครูภริตา โอชารส
ครูวรรณสิริ นาคเรือง, ครูทรรศนันท อุดมฤทธิ,์
ม. ๒/๑๑ ,
ครูประสพชัย แนประโคน, ครูพรทิพย อุดร, ครูกัลยพัตร เสรีชัย,
ม. ๓/๑ - ม. ๓/๖
ครูสุวรรณา สุดปรึก, ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ์
ครูสุวรรณา สุดปรึก, ครูธนกฤต วองธัญญากรณ, ครูเมธาวี จันทรประภา
ม. ๓/๗ - ม. ๓/๑๑ ,
ครูวีรวัฒน ลงผิว, ครูนัฐวุฒิ สายันต, ครูอริยา กันทะวงค,
ม. ๔/๑ - ม. ๔/๒
ครูสุกัลยา เสือจำศีลป
ม. ๔/๓ - ม. ๔/๘ , ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,
ม. ๕/๑
ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์, ครูบุญเรือง สังฆศุข, ครูธรรมนูญ ระวังใน

-๕คาบเรียนที่

ชั้น (เลขที่คู)

๗

ม. ๕/๒ - ม. ๕/๗ ,
ม. ๖/๑

๘

ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗

ครูผูควบคุมดูแล
ครูนัฐพร ภูวงษ, ครูศุภสิริ สอนสิทธิ์, ครูพิชามญชุ กุศล,
ครูภิรมยพร ใจหนักแนน, ครูกัญญาณัฐ สมภาร,
ครูวรรณวรางค ทนงทสุทธิ์
ครูที่ปรึกษา ม. ๖/๒ - ม. ๖/๗

หนาที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพในแตละคาบเรียน
๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เขารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิด
ผลดีแกโรงเรียนและราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สรอยสม)
ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”

