
   

 
 

                                 ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
                                                    ที่ 89/2564  
            เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนควบคุมดูแลกำรฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน 

....................................................................................................................... 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการป้องกนั การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน คณะครูบุคลากร และผู้ปกครอง 
ก่อนท่ีจะเปิดเรียน (Onsite) ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 (รอบท่ี 3) และ เข็มท่ี 2 (รอบท่ี 1)  ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 ณ หอประชุมอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่เวลา 07.00 น.  
  เพื่อให้การด าเนินการควบคุมดูแล ประสานงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน สามารถด าเนินการไปตาม
วัตถุประสงค์ตามแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27(1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา พ.ศ. 2547 และ มาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา พ.ศ. 2564  แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการการควบคุม ดูแล ประสานงานการ
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน ดังนี ้

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 
  1. นางพนอ  เกษประสิทธ์  ประธาน 
  2. นายกิตติภูมิฐ์  สุขเทศ   รองประธาน 
  3. นายดนัย  ปานศรี   กรรมการ 
  4. นางศลิษา  ช านาญช่าง  กรรมการ 
  5. นางสาวน้ าผ้ึง  สงสัย   กรรมการ 
  6. นางแพรวนภา  เมฆตานี  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางถนอมศรี  จ่ันแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน มีหน้าท่ี  วางแผนประสานงาน ด าเนินงานตามกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. นางแพรวนภา  เมฆตานี  ประธาน 
  2. นางสาวสุธา  มั่นค า   กรรมการ 
  3. นางถนอมศรี  จ่ันแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าท่ี นัดหมาย ติดต่อประสานงานนักเรียนและผู้ปกครอง 
ควบคุมดูแลติดตามนักเรียน และสรุปรายงานการรับวัคซีนห้องท่ีรับผิดชอบต่องานอนามัยโรงเรียน 
     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   3.1 นายวิเชียร รามจักร ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  
   3.2 นางสาวสุทัตตา บวบม ี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  
   3.3 นายเคียง ช าน ิ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
   3.4 นายณรงค์ศักด์ิ อนิสอน ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
   3.5 นางประดับพร บุตรสุวรรณ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
   3.6 นางสาวมัสริน ชุ่มอินจักร ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
 
 



  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   3.7 นางสาววาริณี หอมหวล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  
   3.8 นางสุรีวรรณ ภู่ระหงส ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  
   3.9 นางแพรวนภา เมฆตาน ี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  
   3.10 นายพิสิษฐ เพง็ประดิษฐ ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  
   3.11 นางสาวสุธา มั่นค า ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  
   3.12 นางสชุารัตน์ เข็มแก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  
  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
         3.13 นางศลิษา ช านาญช่าง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
   3.14 นายสุทธพิร จันทร์ฝอย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
   3.15 นายเอกราช เกตุทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
   3.16 นางสาวพธู ทองดี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 
   3.17 นางสาวสุภาวดี ยอดย่ิง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 
  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   3.18 นางเกษร  ฟักรักษา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
   3.19 นางสาวพรไพรนิทร์ จันมา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
   3.20 นางถนอมศร ีจัน่แก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
   3.21 นายชวกร นากศิร ิ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
   3.22 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
   3.23 นางวิภา เจริญกลุ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
   3.24 นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
   3.25 นายวรวทิย์ ไกรกิจราษฎร ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
   3.26 นายดนัย ปานศร ี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
   3.27 นางสาววิวรรธนี ยอดโปร่ง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
   3.28 นางพิกุล เจก็อยู่ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 
  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   3.29 นางสุภาวดี พุฒจาด ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
   3.30 นางสาวสายชล สุกร ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
   3.31 นายบุญทนั แก้วม ี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
  3.32 นางสาววชิรญาณ์ สั่งสอน        ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  
 
  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานส าเร็จบรรลุตาม 

เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
                                                                            (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 


