
 
คําส่ังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ท่ี  2/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

……………....................................... 
          ดวยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  มีนโยบายเฝาระวังการแพรระบาดและปองกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  ซ่ึงเปนอันตรายตอนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีเขามาในโรงเรียนในชวงการเปดเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ในวันท่ี  18  มกราคม  2564  
         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษา  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ี  กํากับ  ติดตาม สั่งการ อํานวยการท่ัวไป และประสานงานให        
การดําเนินการจัดงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย  กรรมการประกอบดวย 
 1.1 นางอฑิภา  วรากรเจริญ รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวมารินทร  กลิ่นเชตุ รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.3 นายปราช  เชื้อประดิษฐ รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ  
1.4 นายเฉลิมพล  ทองจุย          รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

 1.3 นายฐิตินันท  เหรียญทอง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.5 นางชนกานต  กฤติธัญกช  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.6 นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.7 นายเสกสรร  เทียนทอง  ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
1.8 ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี  มูลด ี  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.9 นางดวงพร  มากล้ํา   ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.10 นางสาวกาญจนา  มณีวัลย  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.11 นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  ครู ค.ศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นางสาวนิพพิชฌาน  นาคทรัพย ครู ค.ศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาท่ี  ดําเนินการคัดกรองนักเรียน ผูปกครอง ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  กอนเขาสูภายในโรงเรียนรวมถึงประสานผูเก่ียวของในการรับ-สงนักเรียนกลุมเสี่ยง  จัดใหมีจุด
ตรวจสอบกอนเขาโรงเรียนอยางนอย  1-2  เมตร  หากมีนักเรียนคนไหนมีไขสูงกวา  37.5  องศาเซลเซียส   
หรือหากพบวามีอาการ จาม ไอ น้ํามูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก  ใหนักเรียนคนนั้นหยุดเรียน
และไปพบแพทยโดยทันที  หากพบวามีนักเรียนมีอาการดังท่ีกลาวมาขางตนมากกวา  3  คนข้ันไป  ใหรีบแจง
ศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยทันที  โดยใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19  ตามคูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรค   
โควิด 19  กรรมการประกอบดวย 
 

/2.1 นางสาวมา... 
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 2.1 นางสาวมารินทร  กลิ่นเชตุ    รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2.2 นางทวีรัตน  เหรียญทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
 2.3 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  ครู คศ.3  กรรมการ 
 2.4 นางปกายดาว  ปานอยู  ครู คศ.3  กรรมการ 
 2.5 นางสาวอนุธิดา  แกวสีมวง  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.6 นายปฏิฬ  นาคทอง   ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.7 นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม ครู คศ.3  กรรมการ 
 2.8 นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.9 นายวิษณุ  อนบางเขน  คร ูคศ.3  กรรมการ 
 2.10 นายวีรพล  ปานดํา   ครู คศ.3  กรรมการ 
 2.11 นายสมชาย  จินะ   ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.12 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.13 นางสาวนุศรา  รอดสิน  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.14 นางสาวศุภรัตน  ชํานาญผา  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.15 นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.16 นางสุมาลี  นักเรียน  ครู คศ.1  กรรมการ 
 2.17 นายนิทัศน  ศรีเจริญ  ครูข้ันวิกฤต  กรรมการ 
 2.18 ทันตแพทยสมชาย  กิจสนาโยธิน กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 2.19 นายวัฒนินทร  เรืองวิชยัวัฒน    กรรมการเครือขาย   กรรมการ 
       ผูปกครอง 
 2.18 แพทยหญิงรตินันทน  เตชะสืบ หัวหนากลุมงานเวชกรรม กรรมการ 
       สังคม โรงพยาบาลสุโขทัย 
 2.19 นายสมโภชน  รื่นรส  ผูอํานวยการโรงพยาบาล กรรมการ 
       สงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวย 
 2.20 นางสาววภิาภรณ  ผาสขุ  ผูประกอบการรานอาหาร กรรมการ 
 2.21 นายชยังกูร  แกวทุง  นักเรียน   กรรมการ 
 2.22 นางสาวเบญจวรรณ  ทองดี  นักเรียน   กรรมการ 
 2.23 ครูประจําชั้นทุกชั้นเรียน     กรรมการ 
 2.24 หัวหนาระดับทุกระดับ        กรรมการ      
 2.25 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬา กรรมการ 
    แหงชาติวิทยาเขตสุโขทัย    
 2.26 นักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด    กรรมการ 

2.27 นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  ครู ค.ศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 2.28 นางสาวนิพพิชฌาน  นาคทรัพย ครู ค.ศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 2.29 นางสาววิจิตรา  สุริยวงศ  ครู คศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 3.  คณะกรรมการจัดระเบียบสถานท่ีและบริเวณท่ัวไป  มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดภายใน
อาคารและบริเวณโดยรอบ  จัดท่ีนั่งสําหรับรับประทานอาหาร  ตองเวนระยะหางอยางนอย  1  เมตร  สําหรับ
การนั่งฝงตรงขามควรจัดใหเปนการนั่งแบบเฉียงกัน  มีฉากก้ันใหเรียบรอย  เตรียมจุดบริการลางมือท่ีเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน  จัดหองสําหรับรองรับกรณีพบผูเรียน  ครู  หรือบุคลากรของสถานศึกษา มีไข  ไอ มีน้ํามูก  
เจ็บคอ  ไมไดกลิ่น  หายใจเร็ว  หายใจลําบาก  กรรมการประกอบดวย 

/3.1 นายเสกสรร... 
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 3.1 นายเสกสรร  เทียนทอง  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ  
 3.2 นายณัฐพงศ  บุญจันทร  ครู คศ.3  กรรมการ 
 3.3 นายวิทยา  อินอยู   ครู คศ.2  กรรมการ 
 3.4 พนักงานบริการทุกคน     กรรมการ 
     3.5 นายสมชาย  ดวงเนตร  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ และเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

            (นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
       รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

             ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 


	เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

