
  
        
 
      

 
 

คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่  ๑๑๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียน  
เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

........................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลชินเขต 
เพื ่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ ้น ให้กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในวันเสาร์ที ่ ๒ กรกฎาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายธัญวิชญ ์  ไตรรัตน์    ประธานกรรมการ 

      ๒. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล   รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป   กรรมการ 
      ๔. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ์   กรรมการ 
      ๕. นางสาวรัศม ี  วงวิลัย    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส             
  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒. ให้คำปรึกษาแนะนำดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ      
 อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของครูที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๑. นางสาวรัศมี    วงวิลัย    ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย    กรรมการ  
  ๔. นายจารุพงศ์    กวางษี    กรรมการ 
  ๕. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน   กรรมการ   
  ๖. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ    กรรมการ 
  ๗. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   กรรมการ 
  ๘. นายพงศธร    อารีพันธุ์    กรรมการ 
  ๙. นายวรพันธ ์  สิทธิเสรี    กรรมการ 



-๒- 

 

  ๑๐. นายไตรภพ   สุทธกุล    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสุภสัสร   จันทร์กระจ่าง   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการ 
  ๑๓. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล   กรรมการ 
  ๑๔. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาววิลาวรรณ   พรรณาภพ   กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวศิริรัตน์   ดีนอก    กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย   กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวอรัญญา  จันทร์จำเรือน   กรรมการ 
  ๑๙. นายชัยวัฒน ์ ทองสะอาด   กรรมการ 
  ๒๐. นางจุติพร  เมฆบุตร    กรรมการ 
  ๒๑. นายอนุรักษ์  สวัสด ี    กรรมการ 
  ๒๒. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช    กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล   กรรมการ 
  ๒๔. นางสาวพรปรีญา  เที่ยงพูนวงศ์   กรรมการ 
  ๒๕. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมการ 
  ๒๖. นายนพดล  เชิงศิร ิ    กรรมการ 
  ๒๗. นางสาวอุบลวรรณ   กาทุ่ง    กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการ และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการ        
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 ๒. จัดระเบียบนักเรียนในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ตามจุดต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย 

๓. สรุปข้อมูลส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และรายงานผล    
การดำเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 
     ๑. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
     ๒. นายพงศธร    อารีพันธุ์    รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายชัยวัฒน ์  ทองสะอาด   กรรมการ 
     ๔. นักการภารโรง     กรรมการ 
     ๕. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี   กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยในการจอดรถ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ปกครองนักเรียน                                   
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง                                                                                      
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
     ๑. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย    กรรมการ 
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     ๔. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
     ๕. นายอนุรักษ์  สวัสด ี    กรรมการ 
    ๖. นายวรพันธ์  สิทธิเสรี    กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่โต๊ะ เก้าอ้ี ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชินเขต คณะครูรับลงทะเบียน รวมทั้ง  
 นักเรียนที่รับวัคซีนบริเวณลานโดมอเนกประสงค์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

           ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
           ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑. นายจารุพงษ์  กวางษี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชาญณรงค์ โสภางาม   กรรมการ 
 ๓. นายไตรภพ   สุทธกุล    กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชินเขต                     
๒. บันทึกภาพ หรือวีดีโอตามความเหมาะสม สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน 

          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
     ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมการ 
     ๓. นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ   กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีน          
เข็มกระตุ้นของนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ 

          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สาธารณสุขและเฝ้าระวัง 
     ๑. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน   กรรมการ 

๔. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย   กรรมการ 
 ๕. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก    กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชินเขต 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



-๔- 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ 
     ๑. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล   กรรมการ 
 ๔. นางสาวพรปรีญา  เที่ยงพูนวงศ ์   กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงานในการฉีด 
วัคซีน 

          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
 ๑. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวขวัญเรือน   มุ่งผลกลาง   รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมการ 
 ๓. นางสาววนาภรณ ์ มีโถ    กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ดำเนินการเบิก -  จ่าย  ตามระเบียบของทางราชการ 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
     ๑. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง    ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ   รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสาวอรัญญา  จันทร์จำเรือน   กรรมการ 
     ๔. นางสาวศิริรัตน์   ดีนอก    กรรมการ 
     ๕. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย   กรรมการเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงาน 
          ๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
          ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ  

   สั่ง   ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

 
 
 

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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แผนผังการรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม ๓ 

 
วันเสาร์ ที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียมมาในวันรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๒. แบบคัดกรอง พร้อมลายมือชื่อผู้ปกครองในการยินยอม ให้นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม ๓ 
   โดยนักเรียนสามารถรับเอกสารแบบคัดกรอง ได้ที่บริเวณหน้าห้องบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อควรปฏิบัติ 
๑. นักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม ๓ ต้องได้รับวัคซีนเข็ม ๒ มาแล้วเว้นระยะห่าง ๔-๖ เดือน 
๒. กรณีที่นักเรียนได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องได้รับการพักรักษาตัวให้หายมาแล้วมากกว่า ๓ เดือน 
๓. กรณีท่ีนักเรียนมีโรคประจำตัว สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ได้ที่ โรงพยาบาลชินเขต                  
    ในเวลาราชการ 


