
 
 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ท่ี  ๑๕๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------------- 
ด้วยงำนอนำมัยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ตำมโครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
เพื่อเสริมสร้ำงให้นักเรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตท่ีดี โดยก ำหนดกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ระหว่ำงวันท่ี 
๕ – ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ และจัดให้เฉพำะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔    
ได้รับกำรเอ็กซเรย์ปอด ในวันท่ี ๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  
ท่ี ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมำตรำ  
๒๗ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นำยชวิศ   จิตปุณยพงศ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนิติกร  ระดม   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
๕. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม 
เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปิยะ   พันชนะ    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์  กรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมกำร 
๕. นำงสำววำสนำ  ศรีวิริยำนุภำพ  กรรมกำร 
๖. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. วำงแผนและด ำเนินกำรโครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒. ให้กำรต้อนรับคณะแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมำด ำเนินกำรตรวจสุขภำพ 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



๒ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอนุรุธ  เจือจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเสน่ห์  ธิอำจำรย์  กรรมกำร 
๔. นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมกำร 
๕. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 
๖. นำยธีรณ์  จันทิภำนุวัฒน ์  กรรมกำร 
๗. นำยพีรยุทธ  บรรเทำวงษ์  กรรมกำร 
๘. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ  กรรมกำร 
๙. นำงศิริพร  เวชภูติ   กรรมกำร 
๑๐. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
๑๑. นำงนิลวรรณ  กองเงิน   กรรมกำร 
๑๒. นำงสังวำลย์  ยรรยงค์   กรรมกำร 
๑๓. นำงภำวนำ  จึงตระกูล  กรรมกำร    
๑๔. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. จัดสถำนท่ีบริเวณห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ ในวันท่ี ๕ – ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
๒. จัดท ำป้ำยช่ืองำนบนเวทีห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ 

 
 
 
 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 
๓. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
๒. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เครื่องมือและสถำนท่ีในกำรตรวจสุขภำพ 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 

 

โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
สัปดำห์ตรวจสุขภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๕ – ๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ 



๓ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร   
๓. นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์  กรรมกำร 
๔. นำยพงศ์นที  คงถำวร   กรรมกำร 

       ๕.  นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   กรรมกำร 
       ๖.  นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนและแจ้งก ำหนดกำรให้ครูและนักเรียนทรำบถึงขั้นตอนในกำรตรวจ 
    สุขภำพและให้กำรตรวจเป็นไปตำมตำรำงท่ีก ำหนด 
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๑. นำงวรญัญำ  ยอดกระโหม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   กรรมกำร 
๔. นำงปนัดดำ  บุญตำนนท์  กรรมกำร 
๕. นำงจิรฐำ  แก้วทรงพล  กรรมกำร 
๖. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
๗. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องด่ืม-อำหำรว่ำง ส ำหรับคณะแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีด ำเนินกำรตรวจ 
     สุขภำพ 

 ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเกศกนก โพธิ์สวัสด์ิ กรรมกำร 
๔. นำงสำวรัตนำ   วันทำแก้ว กรรมกำร 
๕. นำงสำวพัชรำภรณ์ อุทรักษ์  กรรมกำร 
๖. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลกำรรับ – จ่ำยเงิน 
 ๒. สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
 ๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   



๔ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปิยะ   พันชนะ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำววำสนำ  ศรีวิริยำนุภำพ กรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. ออกแบบและจัดท ำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๒. รวบรวมข้อมูลและจัดท ำสรุปผลกำรประเมิน 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย                                 

 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

 

                                                                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๓  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
                                               ( นำยชวิศ   จิตปุณยพงศ์ ) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 



คาบเรียน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา ครูผู้รับผิดชอบ
ม.1/1 ส21103 ครูกานต์ธีรา
ม.1/2 ค21101 ครูนิลวรรณ
ม.1/3 ส21101 ครูฝนทิพ
ม.1/4 ว21101 ครูประภาภรณ์
ม.1/5 พ21103 ครูจตุรพร
ม.1/6 อ21101 ครูสุรชัย
ม.1/7 ส21101 ครูเทวิกา
ม.1/8 ว21101 ครูพงษ์นที
ม.4/1 ว30121 ครูมารศรี
ม.4/2 ค31206 ครูทศรัตน์
ม.4/3 ส31103 ครูเกศกนก
ม.4/4 อ33101 ครูศรัญญา
ม.4/5 วิชาเลือกเฉพาะ ครูประจ าวิชา
ม.4/6 วิชาเลือกเฉพาะ ครูประจ าวิชา
ม.4/7 วิชาเลือกเฉพาะ ครูประจ าวิชา
ม.4/8 อ31101 ครูศรัญญา
ม.4/9 ท31101 ครูจารุพงศ์

5 11.50 – 12.50 น.
ม.2/1 ส22101 ครูเกศกนก
ม.2/2 ว22103 ครูสภาวดี
ม.2/3 ค22101 ครูสกุณา
ม.2/4 ค22206 ครูสุโชติ
ม.2/5 ส22101 ครูสมใจ
ม.2/6 ท22101 ครูจุติพร
ม.2/7 ว22101 ครูอภิญญา
ม.2/8 ค22206 ครูสุโชติ
ม.5/1 ว32202 ครูวิริสา
ม.5/2 ว32247 ครูพงษ์นที
ม.5/3 คุณธรรม ครูท่ีปรึกษา
ม.5/4 คุณธรรม ครูท่ีปรึกษา
ม.5/5 คุณธรรม ครูท่ีปรึกษา
ม.5/6 คุณธรรม ครูท่ีปรึกษา
ม.5/7 คุณธรรม ครูท่ีปรึกษา

ตารางตรวจสุขภาพ
วันจันทร์ ท่ี 5 สิงหาคม 2562

ณ โสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

8 14.30 – 15.20 น.

4 11.00 – 11.50 น.

พักกลางวัน

12.50 – 13.40 น.6

1 08.30 – 09.20 น.

2 09.20 – 10.10 น.

3 10.10 – 11.00 น.

7 13.40 – 14.30 น.



คาบเรียน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา ครูผู้รับผิดชอบ
ม.5/8 ศ32101 ครูสืบตระกูล
ม.3/1 ว23101 ครูรัถญา
ม.3/2 ท32101 ครูสุธาดา
ม.3/3 ส23103 ครูภัทรสุดา
ม.3/4 อ23101 ครูดวงดาว
ม.3/5 พ23101 ครูนคร
ม.3/6 ค23101 ครูวรรณธิวา
ม.3/7 ว23101 ครูศุภกร
ม.3/8 อ23211 ครูศรัญญา
ม.6/1 ค33101 ครูกิตติพล
ม.6/2 ก33901 ครูจุติกาญจน์
ม.6/3 ค33101 ครูสุกรานต์
ม.6/4 ท33101 ครูอมรรัตน์
ม.6/5 ง33101 ครูปนัดดา
ม.6/6 ส33101 ครูพนิดา
ม.6/7 ค33101 ครูนพดล
ม.6/8 ศ33101 ครูลวิตรา
ม.6/9 อ33101 ครูภาวนา

ตารางตรวจสุขภาพ
วันอังคาร ท่ี 6 สิงหาคม 2562

ณ โสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

4 11.00 – 11.50 น.

1 08.30 – 09.20 น.

09.20 – 10.10 น.2

10.10 – 11.00 น.3
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