คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๓๙๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน
-----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จะเปิดภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (Onsite) ในวันพุธ
ที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ แบบสลับกันมำเรียนวันคู่วันคี่ เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียน เป็นไปตำม
แนวปฏิบัติมำตรกำร“Sandbox Safety zone in School” ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
สำธำรณสุข โรงเรียนดำเนินกำรตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen
Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนทุกคน ในวันที่ ๑-๒ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดัง นั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
นางกาญจนี เหลือวัฒนนันท์
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
นางสาวสมาพร สมสืบ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
นายปลื้ม ปรีชา
นายเกษม เมาลิทอง
หน้าที่

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วางแผนและกาหนดการดาเนินงาน ควบคุม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

-๒คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
กรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. กำหนดแนวทำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. เป็นผู้ ประสำนงำนกับฝ่ ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนในฝ่ำยที่ รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำร
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะหน้ำขำว จำนวน ๑๑ โต๊ะ และเก้ำอี้เรียงประจำโต๊ะ ๑๐ ตัว เว้นระยะห่ำง ๑-๒ เมตร
ณ หอประชุมอเนกประสงค์

-๓๒. จัดวำงป้ำยห้องเรียนสีเหลืองหน้ำแถวเพื่อนั่งตำมห้อง โดย ม.๑/๑-๑/๑๑ บริเวณหอประชุม
อเนกประสงค์ ม.๒/๑-ม.๖/๗ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ เว้นระยะห่ำง ๑ เมตร
๓. ปฏิบัติงำนงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการจุดคัดกรอง
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
ครูเวรประจำวันพุธ
กรรมกำร
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
กรรมกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน คณะครูและบุคลำกรฯ ที่เข้ำโรงเรียน บริเวณ
ด้ำนหน้ำโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันพุธ คัดกรองในวันพุธที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ และครูเวรประจำ
วันพฤหัสบดี คัดกรองในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๔ ช่วงเวลำ ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๒.แจ้งนักเรียนที่เข้ำมำในโรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
- นักเรียน ม.๑ เข้ำรับกำรลงทะเบียนกำรตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์
- นักเรียน ม.๒-ม.๖ เข้ำรับลงทำเบียนกำรตรวจ ATK ณ โดมรำชำวดีภิรมย์
๓. เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
๒๐๑๙ (COVID-19)
คณะกรรมการฝ่ายจัดและควบคุมนักเรียน
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครู
กรรมกำร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู
กรรมกำร
ครูที่ปรึกษำ
กรรมกำร
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ครูที่ปรึกษำ ม.๑ รับลงทะเบียนกำรตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เวลำ ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป
๒. ครูที่ปรึกษำ ม.๒–ม.๖ รับลงทำเบียนกำรตรวจ ATK ณ โดมรำชำวดีภิรมย์ และนำนักเรียนมำรับกำร
ตรวจ ATK ณ หอประชุมอเนกประสงค์
๓. แจกใบผลตรวจ ATK ให้นักเรียนเขียนชื่อ-สกุล
๔. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) เว้นระยะห่ำง ๑–๒ เมตร สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ ล้ำงมือด้วยสบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ลดกำรแออัด

-๔๕.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK
กรรมการชุดที่ ๑
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
นำยวันเฉลิม อุลิต
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นำยธรรมนูญ ระวังใน
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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
หน้าที่ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ตรวจ Swab ATK ให้กับนักเรียน
คณะกรรมการชุดที่ ๒ เตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ให้พร้อม และเขียนผลการตรวจของนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสวน
ครู
กรรมกำร

-๕นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอในกำรตรวจหำเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียน
๒. ปฏิบตั ิติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมระบบ เสียง โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุมอเนกประสงค์และโดมรำชำวดีภิรมย์
๒. ปฏิบตั ิติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำ แจกแบบประเมินกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

