
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี   ๓๙๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรยีน 

------------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จะเปิดภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (Onsite) ในวันพุธ

ท่ี ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ แบบสลับกันมำเรียนวันคู่วันค่ี เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียน เป็นไปตำม

แนวปฏิบัติมำตรกำร“Sandbox Safety zone in School” ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง

สำธำรณสุข โรงเรียนด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen 

Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันท่ี ๑-๒ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลือวัฒนนนัท์  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี      วางแผนและก าหนดการด าเนินงาน  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
             ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 



-๒- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยปล้ืม ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู   กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำร ี  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร   
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ  ครู    กรรมกำร  
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว     กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดโต๊ะหน้ำขำว จ ำนวน ๑๑ โต๊ะ และเก้ำอี้เรียงประจ ำโต๊ะ ๑๐ ตัว เว้นระยะห่ำง ๑-๒ เมตร  
    ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
 
 



-๓- 
๒. จัดวำงป้ำยห้องเรียนสีเหลืองหน้ำแถวเพื่อนั่งตำมห้อง โดย ม.๑/๑-๑/๑๑ บริเวณหอประชุม         
    อเนกประสงค์ ม.๒/๑-ม.๖/๗ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ เว้นระยะห่ำง ๑ เมตร 
๓. ปฏิบัติงำนงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
  นำยเกษม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ครูเวรประจ ำวันพุธ     กรรมกำร 
  ครูเวรประจ ำวันพฤหัสบดี     กรรมกำร 

นำยภูวดล ส ำลี    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน คณะครูและบุคลำกรฯ ท่ีเข้ำโรงเรียน บริเวณ 
     ด้ำนหน้ำโรงเรียน โดยครูเวรประจ ำวันพุธ คัดกรองในวันพุธที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ และครูเวรประจ ำ 
     วันพฤหัสบดี คัดกรองในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ ช่วงเวลำ ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
 ๒.แจ้งนักเรียนท่ีเข้ำมำในโรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 
  - นักเรียน ม.๑ เข้ำรับกำรลงทะเบียนกำรตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
  - นักเรียน ม.๒-ม.๖ เข้ำรับลงท ำเบียนกำรตรวจ ATK ณ โดมรำชำวดีภิรมย์  

๓. เน้นย้ ำให้นักเรียนปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 
    ๒๐๑๙ (COVID-19)  

คณะกรรมการฝ่ายจัดและควบคุมนักเรียน 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงนงพงำ อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำร  
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู   กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์ สุขมำ  ครู   กรรมกำร 
นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู   กรรมกำร 
ครูท่ีปรึกษำ      กรรมกำร 
นำยเสกสรรค์ สุขมำ  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ครูท่ีปรึกษำ ม.๑ รับลงทะเบียนกำรตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เวลำ ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป 
 ๒. ครูท่ีปรึกษำ ม.๒–ม.๖ รับลงท ำเบียนกำรตรวจ ATK ณ โดมรำชำวดีภิรมย์ และน ำนักเรียนมำรับกำร 

    ตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
๓. แจกใบผลตรวจ ATK ให้นักเรียนเขียนช่ือ-สกุล 
๔. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
    (COVID-19) เว้นระยะห่ำง ๑–๒ เมตร สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ ล้ำงมือด้วยสบู่หรือ 
    เจลแอลกอฮอล์ ลดกำรแออัด 



-๔- 
๕.ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK 
กรรมการชุดที่ ๑ 

นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ ์ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์    ครู  กรรมกำร 
นำยวันเฉลิม อุลิต  ครู  กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู  กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข    ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร                                                        
นำยธรรมนญู ระวงัใน     ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมการชุดที่ ๒ 

นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  ครู  กรรมกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครู  กรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ  ครู  กรรมกำร 

  นำงสำวปัทมำ กรีถำวร  ครู  กรรมกำร 
  นำงสำวชุลีกร เพชรทองบุญ ครู  กรรมกำร 

นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  ครู  กรรมกำร 
นำวสำวยุวดี สุภำเรือง  ครู  กรรมกำร 
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว  ครู  กรรมกำร 
นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครู  กรรมกำร 
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

หน้าท่ี  คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตรวจ Swab ATK ให้กับนักเรียน  
 คณะกรรมการชุดท่ี ๒ เตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ให้พร้อม และเขียนผลการตรวจของนักเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู   ประธำนกรรมกำร  
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสวน ครู   กรรมกำร  



-๕- 

  นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู     กรรมกำร 
หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอในกำรตรวจหำเช้ือโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียน  

๒. ปฏิบติัติหน้ำท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู   ประธำนกรรมกำร  
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู    กรรมกำร  
นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบ เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์และโดมรำชำวดีภิรมย์ 
๒. ปฏิบติัติหน้ำท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   ครู                      ประธำนกรรมกำร                        
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี    ๑. จัดท ำ แจกแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ    
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

 

 

 


