
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
เรื่อง การปฏิบัติตามคำส่ังการเฝ้าระวังและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------------------------ 
     ตามที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเช้ือ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเกิดการติดต่อและแพร่ระบาด ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงให้
คณะกรรมการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำส่ัง
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ 60/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจึงขอให้บุคคลท่ีมีรายช่ือในคำส่ังรับทราบและปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าวข้างต้น 
  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  29 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพือ่ชาติ” 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ท่ี  60/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
…………………………………………………… 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  มีการแพร่ 
ระบาดในหลายประเทศ  รวมถึงประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร
และนักเรียนในสังกัดจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ถือปฏิบัติ  เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมงานดำเนินงาน ดังนี ้

 
1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 

1. นายบดินทร์  นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ        
3. นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ   
4. นายเวชวิชย์  บุญหนุน  ครู  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ        
5. นางฐปนีย์  นารี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ       
 
หน้าที่  ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการดำเนินการของคณะกรรมการ ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 

1. นายบดินทร์  นารถโคษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ        
3. นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ   
4. นายเวชวิชย์  บุญหนุน ครู  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
5. นางวนิดา คณะพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
6. นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
8. นางประภากร  พรหมโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
9. นายสมคิด  กองจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
10. นางสาวอมรรัตน์  พจนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
11. นางขนิษฐา  สุวรรณะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
12. นางวรัตดา  ศรีนครินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
13. นางจินตนา  สาระนันท์ หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรรมการ 
14. นายสารัช  บุญเมืองแสน หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรรมการ 



15. นางสกลรัตน์  นามเหลา หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรรมการ 
16. นายสัญชัย  คำสงค์ หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กรรมการ 
17. นางสาวศิริธร  อ่างแก้ว หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กรรมการ 
18. นางวาสนา  ตันมูล หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กรรมการ 
19. นายสุพล  วงษ์สุวรรณ  พนักงานธุรการ กรรมการ 
20. นายสัญชัย  จันตะแสง  ช่างปูน 4  กรรมการ 
21. นางสาวศิริลักษณ์  อุบลรัตนานนท์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
22. นางสาวอรอุมา  ยตะโคตร  ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
23. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร  ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
24. นางสมศิริ  วงษ์สุวรรณ  หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
25. ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาการณ์สถานท่ีราชการ(ประจำวัน) กรรมการ 
26. นางฐปนีย์  นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
27. นางกัลยา  เพชรพรรณ หัวหน้างาน อย.น้อย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
28. นางสมชิต  เท่ียงตรง หัวหน้างานอนามัย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ    
29. นางนัฎฐกานต์  เหลาแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ    
 
หน้าที่  1.  จัดตั้งจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย  ในทุกทางเข้า – ออก  ของอาคาร  โดยทำการ
ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคนที่มาติดต่อราชการ  ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร  หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า   
37.5  องศาเซลเซียส  ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง  เป็นเวลา  14  วัน  และปฏิบัติตนตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถือเป็นวันลา  พร้อมรายงาน
อาการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 2.  จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล  ทำความสะอาดล้างมือทุกจุดเข้า-ออกอาคาร  และจุดคัดกรอง 
 3.  จัดทำบันทึกข้อมูลประวัติบุคคลท่ีมาติดต่อราชการในแต่ละวันไว้เป็นขอ้มูล  
 4.  ให้ผู้ท่ีมาติดต่อราชการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง       
 
  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดเต็มความสามารถ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                
(COVID-19) 
   
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
      
 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


