
             
   
 

ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ 
ที่  ๑๔๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมปฏบิัติหน้ำที่ดแูลกำรตรวจสุขภำพนักเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------ 

  ด้วยงานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีการด าเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง  ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ในวันที่ ๒๖-๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้การด าเนินงานภายในโรงเรียน   
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่ องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                         
อาศัยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตราที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ และสอดคล้อง
กับโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสนุทรียภาพ ตามมาตรฐานประกันคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ มีสุนทรียภาพ   
จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรของในโรงเรียน  เป็นคณะกรรมปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน                      
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมอ ำนวยกำร   
     ๑.๑ นายเลิศศิลป์   รัตนมสุิก           ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นายโกวิท   มาตย์สาล ี           กรรมการ 

      ๑.๓ นายสนัทัศน์  น้อยเพ็ง           กรรมการ 
  ๑.๔ นางสมคิด  ลอยฟา้    กรรมการ 
      ๑.๕ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส   กรรมการและเลขานุการ    

     หน้ำที ่  ๑. อ านวยการพิจารณาสั่งการและใหค้ าปรึกษากับคณะกรรมการด้านต่างๆ 
     ๒. ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และช่วยเหลือให้การ  
     ด าเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 

  ๒. คณะกรรมด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารสั  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายเลอพงศ์  จันสีนาก                กรรมการ 

      ๒.๓ นายสวุิทวสั  หิรัญสนิสนุทร          กรรมการ    
      ๒.๔ จสอ.ธนวทิย์  วิกระยิน           กรรมการ 

    ๒.๕ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการ 
๒.๖ นายภูมินทร ์ เกิดศร ี          กรรมการ 

    ๒.๗ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   กรรมการ 
      ๒.๘ นายจาตุรนต์    มหากนก           กรรมการ 
      ๒.๙ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 

     ๒.๑๐ นางสาวชณัฐกานต์  จิตหมั่น         กรรมการ 
 ๒.๑๑ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กรรมการ 
 ๒.๑๒ ครทูี่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น  กรรมการ 

      ๒.๑๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง        กรรมการและเลขานุการ 
     หน้ำที ่   ๑. ประสานงานเตรียมการด าเนินกจิกรรม 

      ๒. หัวหนา้ระดับช่วยประสานกับครทูี่ปรึกษาในการก าชับนักเรียนให้มารับการตรวจสุขภาพ 
     ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

 
 



-๒- 
 

๓. คณะกรรมฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
        ๓.๑ นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก       ประธานกรรมการ 
        ๓.๒ นายภทัรพงศ์  นาสะอา้น   กรรมการ 

         ๓.๓ นักการภารโรงทุกคน           กรรมการ   
         ๓.๔ นายประชาธิป  ใจกลา้    กรรมการและเลขานุการ 

     หน้ำที ่  ๑. อ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรวม อาคาร ๒        
     ๒. ดูแลความสะอาด จัดโต๊ะ เกา้อี้ให้เพียงพอส าหรับบริการคณะแพทย์ และเจา้หน้าที่                
     จากโรงพยาบาลนวมินทร์ ๙ 
     ๓. ดูแลความสะอาดห้องน้ าเพื่อใช้เป็นสถานทีค่ดักรองสารเสพติด 
 

๔. คณะกรรมฝ่ำยเครือ่งเสียงและบันทึกภำพ ประกอบดว้ย 
        ๔.๑ นายอุดม  จิรกิตตยากร               ประธานกรรมการ  

         ๔.๒ นายสมพร  ชัยวงษ ์            กรรมการ 
         ๔.๓ นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศร ี   กรรมการ 
         ๔.๔ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ  

     หน้ำที ่  ๑. จัดเตรียมชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นวนัตรวจสุขภาพ        
           ๒. บันทึกภาพเป็นหลักฐานในการตรวจสุขภาพ และจัดส่งให้คณะกรรมการฝา่ยประเมินผล  
                           เพื่อท ารูปเล่มในการสรุปประเมินผล  

 

๕. คณะกรรมฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
       ๕.๑ นายเกตุ  โพธิน์้อย    ประธานกรรมการ     

        ๕.๒ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   กรรมการ 
        ๕.๓ นายสุวทิวสั  หิรัญสนิสนุทร          กรรมการ 
          ๕.๔ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี   กรรมการ     
        ๕.๕ นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ    
                  ๕.๖ นายมาโนชญ์  มลูทรพัย ์    กรรมการ    
        ๕.๗ นายจาตุรนต์   มหากนก    กรรมการและเลขานุการ 

     หน้ำที ่  ๑. แจ้งก าหนดการวันเวลาในการตรวจสุขภาพช่วงการท ากจิกรรมหนา้เสาธงและช่วยประกาศ
ห้องเรียนต่างๆให้มาตรวจสุขภาพตามตารางตรวจสขุภาพ วันที่ 26 – 28 เดือนมิถุนายน 2560 

 

๖.  คณะกรรมฝ่ำยครูประจ ำวิชำ ประกอบด้วย 
           ๖.๑ ตำรำงตรวจสุขภำพในวันที ่๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรดงัรำยช่ือต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับช้ัน คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 

ม.4 1 ท31101 4/1 นางสาวกฤษณา      ศรีบุญเพ็ง 
ม.5 1 ท32101 5/1 นางสาวนาตยา       นะวะมะวัฒน ์
ม.4 2 ว31101 4/2 นางสาววันทนา       กิติทรัพย์กาญจนา 
ม.5 2 อ32101 5/2 ครูภาษาต่างประเทศ 
ม.4 3 ศ31101 4/3 นายทรงพรต           เช้ือภักดี 
ม.5 3 ว32201 5/3 นางสาวกิฒยาภรณ์   กองโฮม 
ม.4 4 อ31101 4/4 นายนวเรศ             เสนคุ้ม 
ม.5 4 ศ32101 5/4 นายปรมินทร์          เสมอภพ 

 5   คาบพัก ม. ปลาย 



-๓- 
 

๖.๑ ตำรำงตรวจสุขภำพในวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรดังรำยช่ือต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 หมำยเหตุ    สรุปในวันท่ี ๒๖ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับช้ัน ม .4/1 -4/11                  
           และ ม.5/1-5/11 เน่ืองจากมีการลดเวลาเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในช่วงเช้า                           
                               จึงให้ระดับช้ันม.4 และ ม.5 ตรวจสุขภาพในวันเวลาในตาราง  

 
 
 

 ๖.๒ กำรตรวจสุขภำพในวันที ่๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรดังรำยช่ือต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 
ม.4 6 อ31101 4/5 นายนวเรศ       เสนคุ้ม 
ม.5 6 อ32201 5/5 Mr.Jerramy 
ม.4 7 ฝ31201 4/6 Mr.Sebastian 
ม.5 7 ก32901 5/6 นายมิติ             โอชสานนท์ 
ม.4 8 อ31201 4/7 นางสาวสุภาลัย    สายค าภา   
ม.5 8 จ32201 5/7 นางสาวภาพิมล    ฐานะ 
ม.4 9 ท31101 4/8 นางสาวธารทิพย์  เขินค า 
ม.5 9 ก32901 5/8 นายมิติ              โอชสานนท์ 
ม.4 9 คาบว่าง 4/9 นางสาวตวงศรณ์   องอาจ / 

นางสาวปาวรีย์     ขาวสมบูรณ์ 
ม.5 10 คาบว่าง 5/9 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา 
ม.4 10 คาบว่าง 4/10 นางสาวชมพูนุช    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
ม.5 10 คาบว่าง 5/10 นายปิยพฤฒ ิ       จิธานนท์ / 

จ.ส.อ.ธนวิทย ์      วิกระยิน 
ม.4 10 คาบว่าง 4/11 นางสาวทารินทร์   นาคสร้อย/ 

นางสาวกฤษณา    ศรีบุญเพ็ง 
ม.5 10 คาบว่าง 5/11 นางสาววิชุดา       บุญเทียม/ 

นางสาวจันทมาศ   บัวจันทร์ 

ระดับชั้น คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 
ม.1 1 ว21101 1/1 นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก 
ม.1 1 ค21101 1/2 นางสาวปราณี     พรมต๊ิบ 
ม.1 1 ท21101 1/4 นางสาวธารทิพย์  เขินค า 
ม.1 2 ว21101 1/3 นางสาวจิดาภา    เซียนจันทึก 
ม.1 2 ง21101 1/5 นางวันทนา        แดงประเสริฐกุล 
ม.1 2 ท21101 1/6 นางสาววิจิตรา    รอดหยู 
ม.1 3 ศ21101 1/7 นางอมรรัตน์       มาฬมงคล 
ม.1 3 ท21101 1/8 นางสาววิจิตรา    รอดหยู 
ม.1 3 ส21101 1/9 นายทองฉัตร       ไรนุ่น 

 4 คาบพัก ม.ต้น 



 
-๔- 

๖.๒ กำรตรวจสุขภำพในวันที ่๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรดังรำยช่ือต่อไปนี้(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมำยเหตุ    สรุปในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับช้ัน ม.1/1-1/10 ,                        
          ม.2/1,2/2,2/4,2/6,2/7,2/8,2/9  และ ม.6/1-6/6                           

 
๖.๓ กำรตรวจสุขภำพในวันที ่๒๘ มถุินำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรดงัรำยช่ือในตำรำง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 
ม.1 5 จ20201 1/10 Mr.Rourrour 
ม.2 5 ค22101 2/1 นายเจนภพ        มณีพงษ์ 
ม.2 5 ศ22101 2/2 นายสุภวัชร        ชาติการุณ 
ม.2 6 พ22101 2/4 นายพีรพงษ์        ดาระกะมาศ 
ม.2 6 ศ22101 2/6 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร 
ม.2 6 ท22101 2/10 นางสาวอนุสรา     เย็นวัฒนา 
ม.2 7 ว22101 2/8 นางสาวชญานี     วจนะศิริ 
ม.2 7 ส22101 2/9 นายอัครวัฒน์      ยอแสง 
ม.2 7 พ22101 2/7 จ.ส.อ.ธนวิทย ์     วิกระยิน 
ม.6 8 ง30211 6/1 นางสาวพรทิพย์   กองจินดา 
ม.6 8 ส30233 6/2 นางสาวศิริรัตน์    รักพงษ์   
ม.6 8 ท33101 6/3 นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์ 
ม.6 9 ง30211 6/4 นายอนันต์         สุโพธิ์ 
ม.6 

9 
คาบว่าง 

6/5 
นางมัณฑนา       เลิศเสรีพัฒนกุล/ 
นายสัญชัย         วัชรพรหม 

ม.6 9 คาบว่าง 6/6 นางสาวศากุน     เทียนทอง 

ระดับชั้น คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 

ม.3 1 ส23231 3/1 นางสาวอาภาภรณ์     ก้อนสี 
ม.3 1 ส23101 3/2 นางสาวนิตติยา         แก้วนก 
ม.3 1 ท23101 3/3 นางสาวฉวีวรรณ       แสงสุรีย์กุลกจิ 
ม.6 2 ว33101 6/7 นางสาวอุบล            บุญชู 
ม.6 2 อ33101 6/8 นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ 
ม.6 2 อ33101 6/9 นางสาววิชุตา            อินไผ่ 
ม.6 3 ศ33101 6/10 นายสุภวัชร              ชาติการุณ 
ม.6 3 ค33101 6/11 นางสาวนัดธิดา          นวลศรี 

 4 คาบพัก ม.ต้น 



-๕- 

 
๖.๓ กำรตรวจสุขภำพในวันที ่๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรดงัรำยช่ือในตำรำง(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ  สรุปในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับช้ัน ม.2/3,2/5 , ม.3/1-3/10 ,                           
               ม.6/7-6/11  และนักเรียนท่ีตกค้างจากการตรวจสุขภาพในวันท่ี 26-27 มิถุนายน 2560  และมีการ 
      บริการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมตามข้อตกลงในสัญญาที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  ให้ไว้กับโรงเรียน               
      โดยจะมีการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนฟรีในวันเวลาเดียวกัน 
 
 หน้ำท่ี    ๑. แจ้งก าหนดการวันเวลาในการตรวจสขุภาพให้นักเรียนทราบ        

        ๒. เช็ครายชื่อและควบคุมนักเรียนให้มาตรวจสุขภาพตามวันเวลาที่ก าหนด  
                        บริเวณศูนย์เรียนรวม อาคาร๒ 
 

๗.  คณะกรรมฝ่ำยพัสดุและกำรเงนิ ประกอบดว้ย มีหน้ำที่ จดัเตรียมพัสดุเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เบิก-จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสุขภำพ ประกอบดว้ย 

       ๗.๑ นายนาตยา    นะวะมะวัฒน์       ประธานกรรมการ     
        ๗.๒ นางสาวสุจิตรา  อยู่เยน็    กรรมการ 
          ๗.๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
        ๗.๔ นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี    ๑. จัดเตรียมพัสดุเพื่ออ านวยความสะดวกในการเบิก-จ่ายในการด าเนนิโครงการตรวจสุขภาพ 
  

๘.  คณะกรรมฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้ำท่ี ประสำนงำนจัดเตรียมเครื่องดื่มอำหำรว่ำงแก่
คณะแพทย์และเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลเอกชัย ประกอบด้วย  

       ๘.๑ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา    ประธานกรรมการ     
        ๘.๒ นายภมูินทร์  เกิดศร ี           กรรมการ         
          ๘.๓ นางสาวชนฐักานต์  จิตหมั่น   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำท่ี     ๑. ประสานงานจัดเตรียมเครื่องด่ืมอาหารว่างแก่คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ 
             จากโรงพยาบาลเอกชน 
 

ระดับชั้น คำบที่ วิชำ ห้อง ครูประจ ำวิชำ 

ม.3 5 ว23101 3/4 นายคมสัณห์            จันสอน 
ม.3 5 ค23101 3/5 นางสาวอารีรัตน์        แคล่วคล่อง 
ม.3 5 ส23101 3/6 นายภัทรพงศ์            นาสะอ้าน 
ม.3 6 ค23101 3/7 นางมัณฑนา             เลิศเสรีพัฒนกุล 
ม.3 6 พ23101 3/8 นายภูมินทร์            เกิดศรี 
ม.3 6 ว23101 3/9 นางสาวพัชรา          ภู่สวัสด์ิ 
ม.3 7 ก23901 3/10 นางสิริยา                โกศลนิยม 
ม.2 7 I20201 2/3 นางสาวกฤษณา        ศรีบุญเพ็ง 
ม.2 7 ส22231 2/5 นายกิตติคุณ            จันทะโมคา 

 8-9   นักเรียนท่ีตกค้าง 
 8-9   นักเรียนท่ีตกค้าง 
 8-9   นักเรียนท่ีตกค้าง 



-๖- 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


