
 

  
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่๔๐๘/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดให้มีการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 

 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวิรัชกุล กรรมการ 
 นางจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการ 
 นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
 นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 เหมาะสม 

๒.  คณะกรรมการดำเนินการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
   นายปวิช  เรืองวิรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา แซ่เล้า  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  กรรมการ นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์ ผ่องสังข์  กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางอรอนงค์ ชาญรอบ กรรมการ นางสาวพรวลี สุขสอาด  กรรมการ 
นางปัทมา รัตนจำนงค์ กรรมการ นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  กรรมการ 
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 

นางจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ   
   นางสาวนฤมล  รับส่ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ รับนโยบาย หารือวางแผนดำเนินการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แก้ไขปัญหา และติดตามการ
ดำเนินการใหส้ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 



๓. คณะกรรมการอาคารและสถานที่ 
   นายปวิช  เรืองวิรัชกุล ประธานกรรมการ 
   นักพัฒนา    กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่บนเวที และบริเวณลานโดมอเนกประสงค์ 
 2. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายกำพล จางจะ  กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ แสง สี เสียง และอุปกรณ์เครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการพิธีการและประชาสัมพันธ์ 
   นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  
   นางสาวเมทิตา  ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในครั้งนี้ตลอดงาน 
 2. ดำเนินการในหน้าที่พิธีกร 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการสวัสดิการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
   นายนิธิภัทร  สร้อยเชื้อดี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ดำเนินการจัดเตรียมและแจกจ่ายอาหารว่างช่วงเช้าและน้ำดื่มแก่คณะคณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤตฉุกเฉิน 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบปฏิบัติงาน ภาระงานและ
มาตรฐานของงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๓  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔     

 
  สั่ง ณ วันที่    ๓  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

                                       
 (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 
 



 

  

กำหนดการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

07.30 น. คุณครูทุกท่านพร้อมกันบริเวณหน้าโรงเรียน ณ จุดคัดกรอง (Screening Zone) 

08.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤตฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดยท่านประธาน คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายก
สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมด้วยคณะฯ และคุณครูทุกท่าน       
ร่วมเดินตรวจสอบความพร้อมสถานที่ ดังนี้ 

   1. Screening Zone รับชมวิธีการปฏิบัติเมื่อนักเรียน และคุณครูเข้าสู่โรงเรียน 
   2. Quarantine Zone และ Isolation Room (กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยง) 
   3. Safety Zone บริเวณอาคาร 1 ดูระบบ Small Bubble Classroom ระบบ  

การจัดการเรียนสอนแบบ Hybrid Learning หรือการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้ในห้องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ 

08.30 น. เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เผชิญปัญหาวิกฤตฉุกเฉิน และคุณครูทุกท่านเข้าสู่
บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ เพื่อร่วมเสวนา ถามตอบประเด็นข้อสงสัยในการเตรียมการ
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

   

 

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. คณะครูแต่งกายด้วยชุดข้าราชการ 
 

 

 

 


