
     
 

 
  

 
ค าสั่งโรงเรียนเบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่  ๑๓๕  / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

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

                 ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับส านักการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประสานส านักอนามัยกรุงเทพระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมายให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่บังคับบัญชา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงได้แต่งตั้งมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 นายวุฒิชัย วรชิน     ประธานกรรมการ 
 นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ     กรรมการ 
 นางสาวสุชาดา สวัสด ี     กรรมการ 
 นายพลวิทย์ กุมภา     กรรมการ 
 นายศุภนัชญ์ บุญปลอด     กรรมการและเลขานุการ 
          หน้าที่ ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
 ๒. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 ๓. ก ากับติดตามผลการท างาน 
๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดท าข้อมูลการฉีดวัคซีนกับหน่วยงานภายนอก และส ารวจข้อมูลการ    
    เข้ารับวัคซีนของนักเรียน 
  ๑. นายศุภนัชญ ์  บุญปลอด  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชณชนก  นามโสม   กรรมการ 
  ๓. นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล  กรรมการ 
  ๔. นายอาชวิน            สร้อยจิต   กรรมการ 
  ๕. นายวสันต ์  การะเกตุ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิตยา       อาจเดช   กรรมการ 
  ๗. นางสาวศิริรัตน์      สงวนศรี   กรรมการ 

  ๘. นางสาวผกาแก้ว ชัยยะ   กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที ่ ๑. ประสานกับครูที่ปรึกษาในการขอข้อมูลนักเรียน 
 ๒. ประสานผู้ปกครองในการขอข้อมูลในระดับชั้น 
 ๓. ส่งข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๓. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ม.ต้น  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 07.๓0 - 1๒.00 น  
 

จุดท่ี ๑ 

คณะกรรมการพยาบาลคดักรอง
นกัเรียน 

จุดท่ี ๒ 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
บตัรประชาชนและใบยนิยอม 

จุดท่ี ๓ 

คณะกรรมการจดัล าดบัเขา้ฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๔ 

คณะกรรมการน านกัเรียนข้ึนฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๕ 

คณะกรรมการแจกน ้ าด่ืมหลงัฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๖ 

คณะกรรมการดูแลนกัเรียนหลงั
ฉีดวคัซีน 

นางสาวกฤตยิา      โสภิณ 
นางสาวสุดารัตน์   พลโภชน ์
นางสาวธันยวีร์      แสนค าทุม 
นางสาวมินตรา     กระเปา๋ทอง 

นายอาชวิน     สร้อยจิต 
นายงสาวชณชนก   นามโสม 
นางสาวโชติรัตน์       แป้นไทย 
นางสาววภิาวี    กุศลวงศ์ 

นายพีระพงษ์      ปะมาคะโม 
นางสาวสุพรรณวดี  ขวัญชุม 
นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล 
นางสาวยวุรัตน์    สมบัติคีรีไพบูลย์ 
ว่าที่ ร.ต.มัฆวัตว์  แสนบุญศิริ 

นายเอกชยั       แตบสวัสดิ ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพิมล   ยางเยี่ยม 
นายธิตพิงษ์           จุรุฑา 
นายวิญญ ู           ชดช้อย 
นายรุ่งโรจน์         ติดมา 

นางสาวปนิตา       ยืนยาว 
นางกาญจนา     สินธบัญฑิต 
นายรุ่งโรจน์         ศรีสังข์ 
นางอินทร์วินันท์   ภูดิทเดชวัฒน ์
นางสาวจิรพร     เข็มเพ็ชร ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาต ิ ธรรมสุวรรณ 

นางสาวยวุดี   วอ่งสกุลกฤษฎา 
นางสาวจันทร์พิมพ ์ มา้รุ่งเรือง 
นายวรพัทธ์         ฟูเช้ือ 
นางสาวจุฑารัตน์    สมงาม 
นางสาวพิมพพ์รรณ  มโนมยันฤนาท 

หน้าที ่
๑.ตรวจคัดกรองนักเรียน 
ใต้อาคารเทพรัตน์ 
๒.เตรียมเจลล้างมือ 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.ตรวจบัตรประชาชน 
๒.ตรวจใบยินยอม 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.น านักเรียนนั่งตามล าดับที่สนาม 
๒.ให้ข้อมูลนักเรียนทั่วไป 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.น านักเรียนแต่ละคนเข้ารับ 
การสแกนบัตรประชาชน 
๒.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.แจกน าดื่มหลังฉีดวัคคซีน 
๒.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที ่
๑.ดูแลนักเรียนให้นั่งตามล าดับ 
๒.ให้ค าปรึกษานักเรียน 
๓.สร้างQR Code ให้นักเรียนลงชื่อ 
๔.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ม.ปลาย  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕ - 1๖.๓0 น  
จุดท่ี ๑ 

คณะกรรมการพยาบาลคดักรอง
นกัเรียน 

จุดท่ี ๒ 

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
บตัรประชาชนและใบยนิยอม 

จุดท่ี ๓ 

คณะกรรมการจดัล าดบัเขา้ฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๔ 

คณะกรรมการน านกัเรียนข้ึนฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๕ 

คณะกรรมการแจกน ้ าด่ืมหลงัฉีด
วคัซีน 

จุดท่ี ๖ 

คณะกรรมการดูแลนกัเรียนหลงั
ฉีดวคัซีน 

นางสาววภิาวี    อนุจาผัด 
นางมะลิวัลย์     ประทุมทอง  
นางสาวกรรณิกา   ชินวิวัฒนผล 
นางสาวปิยะดา     หวดขุนทด 
 

นายวสันต ์        การะเกตุ 
นางสาวนิตยา      อาจเดช  
นางสาวศิริรัตน์    สงวนศรี 
นางสาวจุฑามาศ   ทิพยกระมล 

นายอภิวุฒิ         วงศ์นคร 
นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง 
นายพรพงศ์         ทองค า 
นางสาวธนัญชนก  บุญเป็ง 
นายวิทยา          ศรีสร้อย 

นายชาล ี            ครองศักดิ์ศิรนิ 
นางสาวสุพัตรา      ไทยกุล 
นายพศิน             คงภัคพูน 
นายสุริยพงษ ์        บุญโกมล 
นางสาวกานต์ชนก   สมภกัด ี

นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย 
นางสาวเสาวลกัษณ์  แสงแก้ว 
นายพลางกูล      สงวนรัตน์ 
นางสาวกาญจนา   คตน่วม 

นายกานต์ชนก   ผลจันทร ์
นายธิตพิงษ์           จุรุฑา 
นางสาวสลิลดา     พิชยกัลป์ 
นางสาวหทยัภัทร   บุญสิงห ์
นายไพรัตน์          ลิ้มปองทรัพย ์
 

หน้าที ่
๑.ตรวจคัดกรองนักเรียนเข้า รร. 
หน้าประต ู
๒.เตรียมเจลล้างมือ 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.ตรวจบัตรประชาชน 
๒.ตรวจใบยินยอม 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.น านักเรียนนั่งตามล าดับที่สนาม 
๒.ให้ข้อมูลนักเรียนทั่วไป 
๓.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.น านักเรียนแต่ละคนเข้ารับ 
การสแกนบัตรประชาชน 
๒.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน้าที ่
๑.แจกน าดื่มหลังฉีดวัคคซีน 
๒.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที ่
๑.ดูแลนักเรียนให้นั่งตามล าดับ 
๒.ให้ค าปรึกษานักเรียน 
๓.สร้างQR Code ให้นักเรียนลงชื่อ 
๔.ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

https://qrcode.in.th/
https://qrcode.in.th/
https://qrcode.in.th/
https://qrcode.in.th/


๕. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวีดิทัศน์ 
  ๑. นายวิวัฒน ์  ศิริด ารง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวลินดา          เนียมเพราะ  กรรมการ 

๓. นางสาวดารากันย์      เจรญิจิตต์  กรรมการ 
๔. นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์  กรรมการ 
๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญช่วย   กรรมการ  

  ๖. ว่าที่ ร.ต. ปรเมธ เทพขวัญ  กรรมการและเลขานุการ 
          หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 ๔. บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวีดิทัศน์ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
๑. นายศุภนัชญ ์  บุญปลอด  ประธานกรรมการ   

  ๒. นายวสันต ์  การะเกตุ  กรรมการ 
  ๓. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ   กรรมการ 
  ๔. นายวิญญู  ชดช้อย   กรรมการ 
  ๕. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ  กรรมการ 

๖.  นายธิติพงษ์            จุรฑุา   กรรมการ 
  ๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญช่วย   กรรมการ 
  ๘. เจ้าหน้าที่นักการ    กรรมการ 
  ๙. นายกุศล  ค าบุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ บริเวณสนามและโรงอาหาร 
 ๒. จัดเก้าอ้ีที่บริเวณสนามและโรงอาหาร 
 ๓. ติดตั้งทีวีบนเวที 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  ๑. นางสาวผกาแก้ว ชัยยะ                        ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัญญดา  รัตนโสภิตกุล                กรรมการ 
  ๓. นางสาวศุภารัตน์ จันทนะ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวชนานันท์   ยวงเดชกล้า                 กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที ่ ๑. ดูแลนักเรียนที่มีอาการฉุกเฉินหลังฉีดวัคซีน 
  ๒. ดูแลนักเรียนที่ห้องพยาบาล 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๘. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 
  ๑. นางสาวเพชรรัตน์    มหรรชกุล                    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธนวิน             จันทร                     กรรมการ 
  ๓. นายยุภดล         ปุณตุง           กรรมการและเลขานุการ 
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