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คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่   ๑๒๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
       วันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบ Onsite) 
........................................................................ 

   เพื่อให้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การเฝ้าระวังและป้องกัน       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง การมอบอำนาจบังคับ
บัญชาลูกจ้างประจำ  จึงแต่งตั ้งครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที ่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที ่ ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ทั้งนี้  โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
รูปแบบ Onsite ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีนโยบายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค       
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียม
ความพร้อมการจัดการเร ียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019               
(Covid-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
   ๑. นายธัญวิชญ์   ไตรรัตน์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางศศิพิมพ์   วรรณกูล   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป   กรรมการ 
   ๔. นายชัชวาล   พฤกษ์พงศ์พันธ์   กรรมการ 
   ๕. นางสาวรัศมี   วงวิลัย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด       
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน  

๒. คณะกรรมการฝ่ายกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (Covid-19)   
  ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ   รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจนัทร์   กรรมการ 
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 ๔. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ   กรรมการ 
 ๕. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่   กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียน 
จัดทำประกาศ  แจ้งครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        

๓. คณะกรรมการฝ่ายกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๑. นางศศิพิมพ์   วรรณกูล   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิติกร  ระดม    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวดวงพร   ปราบคช   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว   กรรมการ 
 ๖. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   กรรมการ 
 ๗. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการ 
 ๘. นางสุธาดา  ศิริกุล    กรรมการ 
 ๙. นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวรวิพร  พรมไชย   กรรมการ 
 ๑๑. นางวิริสา  ปัญญะโส    กรรมการ 
 1๒. นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ   กรรมการ 
 1๓. นางมัณฑนา  ฟักขาว    กรรมการ 
 1๔. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ ์   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 
 ๑๖. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
 ๑๗. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 
 ๑๘. นางขนิษฐา   แปงมูล    กรรมการ 
 ๑๙. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน   กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 
 ๒๑. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ   กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย์   กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
๒๕. นางสาวนูรีดา มะลี    กรรมการ 
๒๖. นายอนันต์   เชื้อชีลอง   กรรมการ 
๒๗. นายกิตติศักดิ์ บุญสุข    กรรมการ 
๒๘. นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติที่โรงเรียนได้ จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) กรณีมาเรียนที่โรงเรียนห้องเรียนไม่สามารถจัดระยะห่างตามที่กำหนด 
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ให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียน จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน 
 ๒. เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 ๓. จัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนกรณีนักเรียนป่วย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียน 
 ๔. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท การเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

๔. คณะกรรมการอาคารสถานที่   
 ๑. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   กรรมการ  
 ๔. นายจารุพงศ์  กวางษี    กรรมการ  
 ๕. นางสาวภัทรสุดา   หนองกก   กรรมการ  
 ๖. นางสาวสุภสัสร  จันทร์กระจ่าง   กรรมการ  
 ๗. นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจนัทร์   กรรมการ 
 ๘. แม่บ้าน นักการภารโรง    กรรมการ 
๙. นายอนุรักษ์ สวัสด ี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั ่งเรียน ที่นั ่งในโรงอาหาร ที่นั ่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย        
1 - 2 เมตร มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งอย่างชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 ๒. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา บริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได กลอน
ประตู ลูกบิด  
 ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้           
ปิด - เปิด ให้อากาศถ่ายเทสะดวก และทำฉากกั้นบริเวณโรงอาหาร 
 ๔. จัดอ่างล้างมือด้วยสบู่ จุดวางเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณประตูหน้าโรงเรยีน 
ทางข้ึนอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ๑. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ   รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจนัทร์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก   กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย   กรรมการ 
๖. นางสาวกมลชนก กัลยา   กรรมการ 
๗. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณี   กรรมการ 
๘. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ   กรรมการและเลขานุการ  
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หน้าที ่ 1. จัดวางอุปกรณ์จุดล้างมือด้วยสบู่ จัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้า
อาคาร หน้าห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ 
 ๒. กำหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม  
 ๓. จัดเตรียมห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ และหน้ากาก
อนามัยสำรอง 
 ๔. กำหนดมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 ๕. จัดหานักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพ ในการดูแลเพื่อนๆ 
 ๖. เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ็ก     ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสุธาดา ศิริกุล    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์   กรรมการ 
 ๔. นายพงศ์นที คงถาวร    กรรมการ 
 ๕. นายจารุพงศ์ กวางษี    กรรมการ 
 ๖. นางสาวกนกวรรณ   เชื้อวงษ์   กรรมการ 
 ๗. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ 
 ๘. นางสาวเฉลิมสิริ   หนูด ี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ให้ความรู้ และจัดทำไวนิลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(Covid-19) ระลอกใหม่ ทั้งเสียงตามสาย เว็บไซต์โรงเรียน สื่อสังคมออนไลน์ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองระดับโรงเรียน 
๑. นางสาวรัศมี   วงวิลัย     ประธานกรรมการ  
 ๒. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   กรรมการ   

  ๔. นายนพดล เชิงศิร ิ    กรรมการ   
 ๕. นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ 
 ๖. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน   กรรมการ   
 ๗. นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ   กรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีวันดี   สร้างนานอก   กรรมการ  
๙. นายรชฏ  เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ  
๑๐. นายพงศธร  อารีพันธุ์   กรรมการ    
๑๑. นายอนุรักษ์   สวัสด ี    กรรมการ   
1๒. นายไตรภพ   สุทธกุล    กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุภสัสร  จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 
๑๔. นางสาวภัทรสุดา  หนองกก   กรรมการ 



 
-5- 

 

๑๕. นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์   กรรมการ 
๑๖. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ   กรรมการ 
๑๘. นายชัยวัฒน ์  ทองสะอาด   กรรมการ 
๑๙. นางญาณิศา   จันทะแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    1. ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตู โดยครูเวรประจำวัน นักเรียนจิตอาสา หากพบว่ามีไข้สูงให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 กรณี   วัดอุณหภูมิร่างกายได้ 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการทางเดินหายใจ  อาทิ ไอ  มีน้ำมูก    
เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง    
14 วัน ก่อนมีอาการ  ถือว่าผ่านการคัดกรอง  ให้เข้าเรียนหรือปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
 กรณี   วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.๕  องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือ มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้แยกนักเรียนไปไว้       
ที่ห้องแยกซึ่งจัดเตรียมไว้ และบันทึกรายชื่อและอาการป่วย 
 ๒. คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการเบื้องต้น หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ 
พร้อมติดสติ๊กเกอร์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง 
 ๓. คัดกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือ
แอลกอฮอล์ และให้ลงชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 

๘. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองระดับชั้นเรียน 
 8.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง   รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว   กรรมการ 
4. นายพงศ์นที  คงถาวร    กรรมการ 
5. นางสาวรวิพร  พรมไชย   กรรมการ 
๖. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 
๗. นางนภาเพ็ญ  ภูหาด    กรรมการ 
๘. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์    กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน์   ทองสอาด   กรรมการ 
๑๐. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
๑๑. นายรชฎ  เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ  
๑๒. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
1๓. นางสุธาดา  ศิริกุล    กรรมการและเลขานุการ 

 8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ๑. นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววนาภรณ์  มีโถ    รองประธานกรรมการ 
3. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ ์   กรรมการ 
4. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง   กรรมการ 
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5. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   กรรมการ  
 6. นางสาวนูรีดา  มะลี    กรรมการ 
7. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
๘. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์   กรรมการ 
๙. นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์   กรรมการ 
๑0. นางศิริรัตน์ บุญสนอง    กรรมการ 
๑1. นางสาวกนกวรรณ  ทองด ี   กรรมการ 
12. นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑. นายนพดล  เชิงศิริ               ประธานกรรมการ  
 2. นายไตรภพ  สุทธกุล    รองประธานกรรมการ 
3. นางมัณฑนา  ฟักขาว         กรรมการ       
4. นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   กรรมการ 
5. นางรัถญา  คำแพง    กรรมการ                  
6. นางศิโรรัตน์  เรืองคง    กรรมการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  พรสว่างกุล   กรรมการ 
8. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช   กรรมการ            
9. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก    กรรมการ      
๑๐. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   กรรมการ               
 ๑1. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์   กรรมการ 
๑2. นางขนิษฐา  แปงมูล               กรรมการ 
๑3. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชต ิ   กรรมการ 
14. นางสาวภัทรสุดา  หนองกก   กรรมการและเลขานุการ 

 8.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี         ประธานกรรมการ     
2. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ      
3. นางสาวดวงพร  ปราบคช   กรรมการ                           
4. นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   กรรมการ 
5. นายอนุรักษ์  สวัสดี      กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   กรรมการ            
7. นายณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมการ 
 8. นายอนันต์  เชื้อชีลอง    กรรมการ 
9. นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง       กรรมการ     
10. นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น        กรรมการ     
๑1. นางสาวกมลชนก กัลยา   กรรมการ 
๑2. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์        กรรมการ           
๑3. นายณัฐพล  วงศ์ฟู    กรรมการ 
14. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูด ี   กรรมการและเลขานุการ 
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        8.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ๑. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน   ประธานกรรมการ     
2. นางวิริสา  ปัญญะโส    รองประธานกรรมการ 
3. นายนิติกร  ระดม             กรรมการ                                  
4. นางอุไรวรรณ    คงเกินทุน    กรรมการ                         
5. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ      กรรมการ                       
6. นางนิตยา  ปัญจากุล           กรรมการ   
7. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง   กรรมการ 
8. นางสาวจุติพร  เมฆบุตร       กรรมการ      
9. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี   กรรมการ 
10. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์        กรรมการ   
๑1. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย   กรรมการ 
๑2. นายนคร  ชูสอนสาย                กรรมการ            
๑3. ว่าที่ร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก             กรรมการ               
๑4. นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 

 8.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
๑. นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ      ประธานกรรมการ      
2. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย์   รองประธานกรรมการ     
3. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ ์        กรรมการ                                                      
 4. นางสาวเปรมจิต  จันนุช   กรรมการ 
5. นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ    กรรมการ                         
 6. นางพนิดา   สาระรักษ์    กรรมการ 
7. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮ ี        กรรมการ         
8. นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ         กรรมการ      
๙. นายณฐภณ   สิริอิสรา    กรรมการ 
1๐. นางสาวกนกวรรณ   เชื้อวงษ์   กรรมการ 
๑๑. นายธีรณ์  จันทิภานุวัฒน์    กรรมการ 
1๒. นางสาวกรรณิกา   ใยมะเริง           กรรมการและเลขานุการ               

หน้าที่  1. คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงโฮมรูมภาคเช้า และคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน      
ภาคบ่าย ได้แก่ การล้างมือ สังเกตความผิดปกติของนักเรียน เช่น มีอาการไอ จาม อุณหภูมิ สูง รวมถึง            
อาการเจ็บป่วยอื่นๆ หากพบว่ามีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้แยกนักเรียนส่งไปห้องพยาบาลเพื่อสังเกต
อาการหรือติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน 
 ๒. ดูแล กำกับนักเรียนประจำชั้นให้ทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน 3 เวลา ได้แก่ ช่วงเช้า   
ก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เมื่อทำความสะอาดแล้วต้องปิดห้องเรียนและไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
อีก 
 ๓. ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการสื่อสารเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
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๔. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและการกักตัวให้
ครบ ๑๔ วัน 

๙. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและพัสดุ 
 ๑. นายชัชวาล   พฤกษ์พงศ์พันธ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง   กรรมการ 
 ๔. นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสดิ์   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุภสัสร  จันทร์กระจ่าง    กรรมการ  
 ๘. นางสาวภัทรสุดา  หนองกก   กรรมการ 
 ๙. นางสาววนาภรณ์  มีโถ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. กำหนดแผนการใช้งบประมาณ จัดทำโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 2. จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) สำหรับนักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ อย่างพอเพียง 
 3. ประสาน แสวงหาแหแหล่ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน 
NGO เป็นต้น เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจิตวิทยา   
 ๑. นางสาวจันทรัตน์   เนืองนิตย์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ   กรรมการ 
๔. นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจนัทร์   กรรมการ 
๕. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ   กรรมการ 
๖. นางญาณิศา จันทะแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน
ที่มีปัญหา 
 ๒. ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัว     
ให้ครบ 14  วัน ก่อนการมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน 
 ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วย       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 
 ๔. จัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
 ๕. จัดเตรียมมาตรการและดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม
อารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
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๑๑. คณะกรรมการเฝ้าระวังและรายงานผล E-C0VID-19 Report  
 ๑. นายนพดล เชิงศิร ิ    ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย   กรรมการ    
 ๔. นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ  
 ๕. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน   กรรมการ    
 ๖. นางสาวศรัญญา   โฮ่คุณ   กรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีวันดี   สร้างนานอก   กรรมการ   
๘. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ  
๙. นายพงศธร   อารีพันธุ์    กรรมการ    
๑๐. นายอนุรักษ์   สวัสด ี    กรรมการ   
 ๑๑. นายไตรภพ   สุทธกุล    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวทัศนีย์   ฝอยทอง   กรรมการ 
 ๑๓. นายนคร  ชูสอนสาย    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวกนกวรรณ  เชื้อวงศ์   กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวรวิพร  พรมไชย   กรรมการ 
 1๖. นายณัฐพร  จันทร์ประณต   กรรมการ 
 ๑๗. นางศิโรรัตน์  เรืองคง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1. ดำเนินการรายงานสรุปผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ต่อผู้บริหารและสำนักงานเขต
พ้ืนการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทุกวัน 
 2. ดำเนินการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid+( TSC+) เพื ่อยกระดับมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และได้รับใบประกาศรับรองประเภท
สถานศึกษาประกอบการสถานศึกษา สะอาด  ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 
 ๓. รายงานสรุปผลผ่านเว็บไซต์ศูนย์เฉพาะกิจ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ 
 ๑. นางวรัญญา ยอดกระโหม   ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัถญา  คำแพง    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   กรรมการ 
 ๕. นางสาวรมย์รวินท์   อินทโชติ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวจันทรัตน์   เนืองนิตย์   กรรมการ 
7. นางสาวกานต์ธีรา   บางเขียว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. เน้นย้ำให้แม่ค้าผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย ถุงมือ และมีการ
ปฏิบัติตนตามสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
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  ๒. ควบคุมดูแลการปกปิดอาหารด้วยภาชนะท่ีสะอาด ใช้ถุงมือและที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบ
จับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนและ          
ทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคอันใด ขอให้รายงานผู้บริหารให้ทราบตามลำดับขั้นต่อไป 

 สั่ง  ณ   วันที่   ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564    
 
 
 
 

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 
 

 
 
 


