
  

 

 
คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี ๓ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลนอย   

ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

……………………………….. 

 ดวยงานสงเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุมบริหารทั่วไป กำหนดจัดโครงการสรางเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลนอย 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนกิจกรรมชุมนุมพยาบาลนอย เพื่อใหนักเรียนที่เขารับการอบรม มี
ความรู ความเขาใจ หลักการพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดขึ้นในวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี ้

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอำนวยการ  กรรมการ  
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผูอำนวยการ  กรรมการ 
  นายสาธิต แสงปยะ  รองผูอำนวยการ  กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายปล้ืม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางนงพงา อิสสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
หนาท่ี  ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนในการดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ
 เปาหมาย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมการ  



  

 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
 นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   กรรมการ 
 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู   กรรมการ  
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ  

 นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝาย     
               ตาง ๆ  
           ๒. เปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 
  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายธีรวัฒน  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 ูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี   ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  โตะหนาขาวพรอมเกาอี้ สำหรับวิทยากร ๑ ชุด  และเกาอี้สำหรับ        
               นักเรียน จำนวน  ๕๐  ตัว 

๒. จัดโตะหนาขาวพรอมเกาอี้  สำหรับรายงานตัวบนหอประชุมเพชรราชา จำนวน ๒ ชุด 
๓. จัดต้ังโตะหมูบูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
    พรอมดอกไมธูปเทียน และประดับตกแตงเวทีใหสวยงาม 
๔. ติดปายไวนิลขอความการอบรมท่ีเวทีหอประชุมเพชรราชา “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ                    

     การพยาบาลนอย” ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และใหคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 
 วาท่ี ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
 นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย   กรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอยจนเสร็จส้ินกิจกรรม   

              ในการควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จส้ินพิธีเปด   

           ๒. เปนท่ีปรึกษาคอยชวยเหลือ แนะนำแกไขปญหานักเรียนในกลุมท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม   

     สุขภาพและอื่น ๆ ใหความรวมมือกับฝายอาหารในการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมนักเรียน 

คณะกรรมการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรมัภ  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ควบคุมดูแลการแจกอาหาร  อาหารวาง  เครื่องด่ืมตลอดการอบรม  

คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 
 นายพีระศิลป  เอกฐิน  ครู                     ประธานกรรมการ 
 นายภาณุพันธ  จันทรหอม ครู                     รองประธานกรรมการ 
 นายธนกฤต วองธัญญากรณ ครูผูชวย   กรรมการ  
 นางสาวพัชรี บัวอาจ   ครูผูชวย                     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ ณ หอประชุมเพชรราชา 
           ๒. อำนวยความสะดวกใหแกฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 
 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 นายสุทธิพงษ มูลอาษา  คร ู   รองประธานกรรมการ    

หนาท่ี  จัดกำหนดการและดำเนินพิธีประจำงาน ช้ีแจงวัตถุประสงค ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธานกรรมการ   
 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู   รองประธานกรรมการ                                          
 นายพทิยา ขุนนอย  ครผููชวย                     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการอบรม 
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คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู    ประธานกรรมการ                        
 นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   จัดเตรียมแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ดำเนินการประเมินผล สรุปจัดทำรายงาน  

    ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ 

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๕  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 
ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 
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