คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๒๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
........................................................................
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงสำธำรณสุข
เพื่อฉีดวัคซีน ให้ กับ นั กเรี ย น และเพื่อเป็ น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิด ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
โดยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ร่วมกับสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ มหำรำชินี เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมจักรรินทร์สิ รินธร ชั้น ๔ เพื่อให้
กำรดำเนิ นกำรเป็น ไปด้วยควำมเรียบร้ อย อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวงแบ่งส่ ว นรำชกำรและมำตรำ ๒๗ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศศิพิมพ์
วรรณกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมกำร
๔. นำยชัชวำล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัศมี
วงวิลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของครูที่ปรึกษำให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำงสำวรัศมี
๒. นำงขนิษฐำ
๓. นำงจิตติญำ
๔. นำงสำวดวงดำว
๕. นำยจำรุพงศ์
๖. นำงสำวบุณฑริกำ
๗. นำงสำวศรัญญำ

วงวิลัย
แปงมูล
กล่อมเจ๊ก
คุ้มภัย
กวำงษี
จุลวำทิน
โฮ่คุณ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๒-

๘. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี
สร้ำงนำนอก
กรรมกำร
๙. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
กรรมกำร
๑๐. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
๑๑. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๑๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวสุภสั สร
จันทร์กระจ่ำง
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
กรรมกำร
๑๕. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
กรรมกำร
๑๖. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
กรรมกำร
๑๗. นำงญำณิศำ
จันทะแจ่ม
กรรมกำร
๑๘. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๑๙. นำยนพดล
เชิงศิริ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. วำงแผน กำหนดขั้นตอน วิธีกำร และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆในกำรดำเนินกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. กำกับ ดูแลและปล่อยแถวนักเรียนขึ้นหอประชุมจักรรินทร์สิรินธร ชั้น ๔
๓. สรุ ป ข้ อ มู ล ส่ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำกรุ ง เทพมหำนคร เขต ๒ และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรโรงเรียน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการประจาจุดที่ ๑ จุดเตรียมความพร้อม ณ ลานโดมอเนกประสงค์สามัคคีภิรมย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.3๐ – ๐๙.๓๐ น.
ระดับชั้น

กรรมการคนที่ ๑

กรรมการคนที่ ๒

ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๓
ม. ๑/๔
ม. ๑/๕
ม. ๑/๖
ม. ๑/๗
ม. ๑/๘

นำยพงศ์นที คงถำวร
นำงสุธำดำ ศิริกุล
นำยพงศธร อำรีพันธุ์
นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก
นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
นำยรชฏ เจริญวิริยะภำพ

นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
นำงสำวรวิพร พรมไชย
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ

-๓-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ระดับชั้น

กรรมการคนที่ ๑

กรรมการคนที่ ๒

ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๒/๕
ม. ๒/๖
ม. ๒/๗

นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์
นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
นำงสำวนูรีดำ มะลี
นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย
นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
นำงศิริรัตน์ บุญสนอง

นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
นำงสำวกนกวรรณ ทองดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลงทะเบียนเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ระดับชั้น
ม. ๓/๑
ม. ๓/๒
ม. ๓/๓
ม. ๓/๔
ม. ๓/๕
ม. ๓/๖
ม. ๓/๗
ม. ๓/๘

กรรมการคนที่ ๑
นำงมัณฑนำ ฟักขำว
นำงรัถญำ คำแพง
ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล
นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
นำยนพดล เชิงศิริ
นำงญำณิศำ จันทะแจ่ม
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
นำงขนิษฐำ แปงมูล

กรรมการคนที่ ๒
นำงสำวบุศรัตน์ รูย้ ืนยง
นำงศิโรรัตน์ เรืองคง
นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก
นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
นำยไตรภพ สุทธกุล
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ลงทะเบียนเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ระดับชั้น

กรรมการคนที่ ๑

กรรมการคนที่ ๒

ม. ๔/๑
ม. ๔/๒
ม. ๔/๓
ม. ๔/๔
ม. ๔/๕
ม. ๔/๖
ม. ๔/๗
ม. ๔/๘
ม. ๔/๙

นำงสำวดวงพร ปรำบคช
นำยอนุรักษ์ สวัสดี
นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
นำยสมชำย กรุณำพิทักษ์
นำยจำรุพงศ์ กวำงษี

นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำยอนันต์ เชื้อชีลอง
นำงสำวกมลชนก กัลยำ
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ
นำยณัฐพล วงศ์ฟู
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์

-๔-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ระดับชั้น
ม. ๕/๑
ม. ๕/๒
ม. ๕/๓
ม. ๕/๔
ม. ๕/๕
ม. ๕/๖
ม. ๕/๗
ม. ๕/๘
ม. ๕/๙

กรรมการคนที่ ๑
นำยนิติกร ระดม
นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
นำงนิตยำ ปัญจำกุล
นำงจุติพร เมฆบุตร
นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
นำยนคร ชูสอนสำย
ว่ำที่ร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก

กรรมการคนที่ ๒
นำงวิริสำ ปัญญะโส
นำงสำวกมลชนก กัลยำ
นำยอนันต์ เชื้อชีลอง
นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง
นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
นำยธีรณ์ จันทิภำนุวัฒน์
นำงสำวเปรมจิต จันนุช

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลงทะเบียนเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ระดับชั้น
ม. ๖/๑
ม. ๖/๒
ม. ๖/๓
ม. ๖/๔
ม. ๖/๕
ม. ๖/๖
ม. ๖/๗
ม. ๖/๘
ม. ๖/๙

กรรมการคนที่ ๑
นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
นำงพนิดำ สำระรักษ์
นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี
นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง
นำยณฐภณ สิริอิสรำ
นำยธีรณ์ จันทิภำนุวัฒน์

กรรมการคนที่ ๒
นำงสำวเปรมจิต จันนุช
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
นำยณัฐพล วงศ์ฟู
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นำงสำวอำภำศิริ อุ่นเกิด
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
นำงสำวอรพินทร์ สอนแสง

หน้าที่ ๑. ประชำสั ม พัน ธ์เ พื่อ ให้ ข้อ มูล และควำมรู้ เรื่ องกำรฉี ดวั คซี นป้ องกัน โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
๒. ตรวจเอกสำรก่อนเข้ำรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒.๑ กรรมกำรคนที่ ๑ ตรวจเอกสำร ซึง่ ประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวประชำชนนักเรียน (ถ้ำนักเรียนไม่ได้เตรียมมำ อนุโลมให้ใช้ สำเนำบัตรประชำชน
หรือบัตรนักเรียนแทนได้)
- ตรวจเอกสำรแสดงควำมประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ภำคผนวก ๔)
และแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด ๑๙ สำหรับนักเรียน (ภำคผนวก ๕) โดยเอกสำรจะต้องมีลำยเซ็นผู้ปกครอง
ลงนำมให้ครบเรียบร้อย

-๕-

๒.๒ กรรมกำรคนที่ ๒
- แจกบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ สำหรับนักเรียนโรงเรียนรำชวินิต
บำงเขน
- แจกเอกสำรแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กำรรั บ วั ค ซี น ของสถำบั น สุ ข ภำพเด็ ก แห่ ง ชำติ ม หำรำชิ นี
และตรวจสอบควำมถูก ต้องของเลขประจ ำตั ว ประชำชนนัก เรีย น รวมถึ ง กำรบัน ทึกข้ อมูล น้ำหนักและส่ ว นสู ง
(ข้อ ๑ Screening)
- เรียงเอกสำรตำมลำดับพร้อมเย็บรวมเป็น ๑ ชุด (บัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด ๑๙, แบบบันทึกข้อมูลกำรรับวัคซีนของสถำบันสุขภำพเด็ก แห่งชำติมหำรำชินี, เอกสำรแสดงควำมประสงค์ของ
ผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์, เอกสำรแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด ๑๙ สำหรับนักเรียน )
- แจ้งนักเรียนให้ไปยังจุดรอเรียกขึ้นฉีดวัคซีนและจุดสังเกตอำกำร
๓. คณะกรรมกำรสรุปรำยงำนจำนวนนักเรียนที่มำรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) พร้อมทั้งลงชื่อในใบรำยชื่อนักเรียนที่จัดเตรียมไว้
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการประจาจุดที่ ๒ จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ โรงอาหารบนอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๑. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
กรรมกำร
๔. นำยกิติศักดิ์
บุญสุข
กรรมกำร
๕. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในแพลตฟอร์มของสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินีลงคอมพิวเตอร์
๒. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในเอกสำรแบบบันทึกข้อมูลกำรเข้ำรับวัคซีนของสถำบันสุขภำพเด็ก แห่งชำติ
มหำรำชินีและตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขประจำตัวประชำชนนักเรียน รวมถึงกำรบันทึกข้อมูล น้ำหนักและ
ส่วนสูง (ข้อ ๑ Screening)
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการประจาจุดที่ ๓ จุดฉีดวัคซีน ณ หอประชุมจักรรินทร์สิรินธร ชั้น ๔
๑. นำงศศิพิมพ์
วรรณกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนพดล
เชิงศิริ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุนันทำ
ศิริสุมทุม
กรรมกำร
๔. นำงสำวอัญชิสำ
มงคลำงกูร
กรรมกำร
๕. นำยภำนุพงษ์
บุญเกื้อ
กรรมกำร
๖. นำงสำวบุณยอร
กรุดเงิน
กรรมกำร
๗. นำงสำวปำริฉัตร
พัฒนกิจ
กรรมกำร
๘. นำยชัยวุฒิ
พลับเที่ยง
กรรมกำร
๙. นำงสำวบุญยกร
แพทย์เจริญ
กรรมกำร

-๖-

๑๐. นำงสำวพิกุลแก้ว อรรคดี
กรรมกำร
๑๑. นำยอภินันท์
พงค์สุภำ
กรรมกำร
1๒. นำงสำวอริสำ
มะโนธรรม
กรรมกำร
1๓. นำงสำวอรจิรำ
เทียนประภำ
กรรมกำร
1๔. นำงสำววรนุช
ผลสิริ
กรรมกำร
1๕. นำงสำวจุฬำลักษณ์ กิ่งจันทร์
กรรมกำร
16. นำงสำวอรพินทร์ สอนแสง
กรรมกำร
17. นำงสำววรนุช
ผลสิริ
กรรมกำร
๑8. นำงสำวสุภสั สร
จันทร์กระจ่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เวลำและรำยละเอี ย ดของวั ค ซี น (ข้ อ ๓) ในแบบบั น ทึ ก กำรรั บ วั ค ซี น COVID-19
ของสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
๒. ดูแลและอำนวยควำมสะดวกในกำรฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการประจาจุดที่ ๔ จุดพักสังเกตอาการและจุดที่ ๕ จุดส่งเอกสาร
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๓. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
๔. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๕. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
กรรมกำร
๖. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี
สร้ำงนำนอก
กรรมกำร
๗. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
กรรมกำร
๘. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
๙. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๑๐. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
๑๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดู แ ลนั ก เรี ย นจำกจุ ด ฉี ด วั ค ซี น ให้ ม ำนั่ ง พั ก ที่ จุ ด พั ก สั ง เกตอำกำร โดยแบ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ช่ ว งแถว
เว้นระยะห่ำง
๒. สังเกตอำกำร เป็นเวลำ ๓๐ นำที หำกพบว่ำมีอำกำรผิดปกติ ให้แจ้งทีมงำนพยำบำลเพื่อปฐมพยำบำล
เบื้องต้น หำกพบว่ำมีอำกำรรุนแรง รีบแจ้งแพทย์โดยด่วน
๓. เมื่อนั กเรี ย นนั่ งพักครบเวลำให้ นักเรียนบันทึก ข้อ มูล ลงในเอกสำรของสถำบันสุ ขภำพเด็กแห่ งชำติ
มหำรำชินี (ข้อที่ ๔)
๔. ให้นักเรียน สแกน QR Code เพื่อลงข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน
๕. นั ก เรี ย นยื่ น เอกสำรทั้ ง หมดในจุ ด ที่ ๕ และจะมี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ถำบั น สุ ข ภำพเด็ ก แห่ ง ชำติ ม หำรำชิ นี
ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลส่งเข้ำ MOPH Immunization Center
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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๗. งานโภชนาการโรงเรียน
๑. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมกำร
๔. นำงรัถญำ
คำแพง
กรรมกำร
๕. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
กรรมกำร
๖. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ
กรรมกำร
๗. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่มและอำหำรกลำงวันสำหรับเจ้ำหน้ำที่ ครูและบุคลำกรที่มำปฏิบัติหน้ำที่
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการจัดสถานที่และดูแลความสะอาด
๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. แม่บ้ำนและนักกำรภำรโรงทุกคน
กรรมกำร
๔. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรฉีดวัคซีนตำมจุดต่ำงๆ
๒. จัดเตรียมเก้ำอี้ สำหรับให้นักเรียนนั่งที่จุดพักสังเกตอำกำรให้เพียงพอ
๓. ทำควำมสะอำดหอประชุม โรงอำหำร โต๊ะ เก้ำอี้ และห้องน้ำตำมจุดต่ำง ๆ ให้สะอำดเรียบร้อย
๔. ประสำนงำนพยำบำลในกำรจัดเตรียมเตียงและอุปกรณ์สำหรับปฐมพยำบำลเบื้องตัน
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำร
๔. นำงสำวกมลชนก
กัลยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดหำโสตทัศนูปกรณ์สำหรับแจ้งเวลำให้นักเรียนที่จุดสังเกตอำกำร
๒. จัดเตรียมสื่อต่ำงๆ เช่น เพลง ดนตรี เพื่อให้ควำมบันเทิงและผ่อนคลำยสำหรับนักเรียนระหว่ำงนั่งพัก
สังเกตอำกำร
๓. บันทึกภำพและนำเสนอผ่ำนสื่อเพื่อประชำสัมพันธ์
๔. จัดทำ Banner แนวทำงปฏิบัติในกำรรับวัคซีนของนักเรียน และลงสื่อเพื่อประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
ประธำนกรรมกำร
๒ นำงสุธำดำ
ศิริกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
กรรมกำร
๔. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
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๕. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมการยานพาหนะ
๑. นำงสำววนำภรณ์
มีโถ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยณัฐพร
จันทร์ประนต
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดบริกำรรถตู้ จำนวน ๑ คัน ในกำรรับ-ส่งบุคลำกรและอุปกรณ์ต่ำงๆ จำกสถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติ
มหำรำชินี ในเวลำ ๐๖.๓๐ น และเมื่อดำเนินกำรฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. คณะกรรมการงานพยาบาล
๑. นำงญำณิศำ
จันทะแจ่ม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววำสนำ
ศรีวิริยำนุภำพ
กรรมกำร
๓. นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
กรรมกำร
๔. นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประสำนและอำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่พยำบำลและบุคลำกร
๒. ดูแลนักเรียนหลังจำกฉีดวัคซีน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำยชัชวำล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวศิริพร
ชำวนำวัง
กรรมกำร
๔. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำร
๖. นำงสำวทัศนีย์
ฝอยทอง
กรรมกำร
๗. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. อำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินงำน
๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน เสนอฝ่ำยบริหำร
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นักกำรภำรโรง
กรรมกำร
๔. นำยวิชิตพล
จันทร์จงปรำณี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๙-

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำงสำวสุภสั สร
จันทร์กระจ่ำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๔. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่ง
๒. สรุปผลกำรประเมินเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้ ง นี้ ขอให้ ค รู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

-๑๐-

กำหนดกำรฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ หอประชุมจักรรินทร์สิรินธร ชั้น ๔ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
**************************************************************************************
เวลำ 08.30 – 09.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
เวลำ 09.30 – 10.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
เวลำ 10.30 – 11.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
เวลำ 11.30 – 12.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
เวลำ 12.30 – 13.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
เวลำ 13.30 – 14.30 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

หมายเหตุ : คณะกรรมการดาเนินงานสวมเสื้อโปโลสีเหลืองของโรงเรียน และกางเกงขายาว สุภาพ

ผังสถานที่ตรวจเอกสารจุดที่ 1 จุดเตรียมความพร้อม
ณ ลานโดมอเนกประสงค์สามัคคีภิรมย์
เวทีหน้าเสาธง
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จุดรอเรียก

ห้อง 5





























ห้อง 6
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ห้อง 9





หมายเหตุ
 ที่นั่งครู
 ที่นั่งนักเรียน






ผังสถานที่การฉีดวัคซีน ณ หอประชุมจักรรินทร์สิรินธร
จุดที่ 3 จุดฉีดวัคซีน





ขึ้นบันได

โต๊ะฉีดวัคซีน 1

 

 









 

 







โต๊ะฉีดวัคซีน 2

 

 







 

 







โต๊ะฉีดวัคซีน 3

 

 







 

 







โต๊ะฉีดวัคซีน 4

 

 






 

 





ประตูทางออก












เดินลงที่อาคาร 2


จุดที่ 5
จุดส่ง
เอกสาร



  





















กรมสุขภาพจิต



เวทีกลาง

ประตูทางเข้า


ฉากกั้นทางเดิน
จุดที่ 4 จุดพักสังเกตอาการ


  
 















































หมายเหตุ
 ที่นั่งพยาบาล
 ที่นั่งครู
 ที่นั่งนักเรียน
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