
 
ค ำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 

ที่ 198 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรควบคุมดูแลและป้องกันกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
--------------------------------------------  

  ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ตามข้อก าหนดออกตามมาตราในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น 
 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ได้ออกข้อก าหนดออกตามมาตราใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 34) ก าหนดให้
ส่ วนราชการถือปฏิ บั ติ  โดย ในส่ วนขอ งโรงเรียน ให้ ส ามารถด า เนิ นกิจกรรมได้ ตามหลัก เกณ ฑ์ ที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 และ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 และความในมาตรา 27 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.1 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
1.2 นายสัญญา สระสงคราม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายรองรัตน์ แก้วบุปผา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
1.4 นางนิพาภรณ์ กัลปดี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      กรรมการ 
1.6 นายสมพร จันทร์แก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.7 นางสาวมะลิณี บุตรโท  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
1.8 นางประทานพร สงวนดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
1.9 นางสาวจันทิมาพร ไชยด า  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
1.10 นางสุกัลยา โพธาราม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
1.11 เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม     กรรมการ 
1.12 นายณัฐพล นาคสุข   นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  กรรมการ 
1.13 นายวิเชียร สมวงศ์    นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดยโสธร  กรรมการ 
1.14 นายสุบัน พรหมจารีย์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
1.15 ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  สุรศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.16 นางลักขณา พรมสุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.17 นายไพฑูรย์ เหรียญทอง  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
           .../1.18. นายอ านวย เวชกามา 
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1.18 นายอ านวย เวชกามา  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.19 นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.20 ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.21 นายสุขนิรันดร์ พันสาย   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.22 นางจิรภา สมหวัง   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.23 นางวนิสา  อุตรา    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.24 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม    กรรมการ 
1.25 นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
1.26 นางเกษิณีย์ ราณีเวชช  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  อ านวยการให้มีการด าเนินงานตามแผนงานการป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน วางแผน 
ก าหนดมาตราการ และกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานของคณะท างานด าเนินงาน ติดตามนิเทศงานและให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
  

 2. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม  ประกอบด้วย 
 

2.1 นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2 นายสง่า  พันพิพัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/6 รองประธานกรรมการ 

2.3 นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1 กรรมการ 

2.4 นางสาววิลาวัลย์  ชินนะแสง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1 กรรมการ 

2.5 นายยศนันท์  เทพมณี ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/2 กรรมการ 

2.6 นางดวงตา  เวชกามา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/3 กรรมการ 

2.7 นางธนพร  วงศ์กมลาไสย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/3 กรรมการ 

2.8 นายปฐวี  ธนาคุณ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/4 กรรมการ 

2.9 นายวายุระ  สู้ณรงค์ พนักงานราชการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/4 กรรมการ 

2.10 นายศุภชัย   อุดรกิจ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/5 กรรมการ 

2.11 นางวรวีร์   อุดรกิจ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/5 กรรมการ 

2.12 นายสมสมัย   อินทะมน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/6 กรรมการ 

2.13 นางสาวเสาวณีย์   จันทะคุบ พนักงานราชการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/6 กรรมการ 

2.14 นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/7 กรรมการ 

2.15 นางปิยะนุช  ธิมาชัย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/7 กรรมการ 

2.16 นางสาวพิกุลทอง  บุญค า ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/8 กรรมการ 

2.17 นางณัฏฐกานต์ วัฒนานุสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/8 กรรมการ 

2.18 นางงามจิต   แก้วพรม ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/9 กรรมการ 

2.19 นางวัลยา  ชยันตรดิลก คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/9 กรรมการ 

2.20 นางอาทิตยา  แสนโยธา พนักงานราชการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1๐ กรรมการ 

2.21 นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1๐ กรรมการ 

2.22 นางสุรีมาศ    สุขทาษ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/11 กรรมการ 

2.23 นายกิจเมธี    บุญมา ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/11 กรรมการ 

2.24 นางจิรภา  สมหวัง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/12 กรรมการ 

2.25 นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/12 กรรมการ 

.../2.26 นายสุพจน ์ 
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2.26 นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/13 กรรมการ 

2.27 นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/13 กรรมการ 

2.28 นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/14 กรรมการ 

2.29 นางสาวสิริรัตน์  งามสาย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/14 กรรมการ 

2.30 นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน ครู  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/15 กรรมการ 

2.31 นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/16 กรรมการ 

2.32 นางสาวธมลวรรณ โคตรพันธ ์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/16 กรรมการ 

2.33 นางภิรพา   สุวรรณเพชร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/17 กรรมการ 

2.34 นางสาวสุภาพร   สุดบนิด ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/17 กรรมการ 

2.35 นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1 กรรมการ 

2.36 นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2 กรรมการ 

2.37 นางสาวภัทรสุดา  เอกบุญ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2 กรรมการ 

2.38 นายไพฑูรย์  เหรียญทอง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/3 กรรมการ 

2.39 นางสาวกิตติกุล    พรมชาติ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/4 กรรมการ 

2.40 นางสาวโยษิตา   ดวงมาลย์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/4 กรรมการ 

2.41 นางสาวสุปราณี  หัวดอน คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/5 กรรมการ 

2.42 นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/5 กรรมการ 

2.43 นางสาววราภรณ์  ไวพจน์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/6 กรรมการ 

2.44 นางสาวพรรณี  บุญหนุน คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/6 กรรมการ 

2.45 นางนุชรี โสภณ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/7 กรรมการ 

2.46 นางสุกัญญา  สัมปันโณ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/7 กรรมการ 

2.47 นายธนชน กุดหอม ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/8 กรรมการ 

2.48 นางวนิสา อุตรา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/9 กรรมการ 

2.49 นายนรินทร์ อุดมนิวิ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/9 กรรมการ 

2.50 นางแก่นจันทร์  ทอนศรี ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/10 กรรมการ 

2.51 นายวงศ์หิรัณย์  สัมปันโณ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/10 กรรมการ 

2.52 นางสาววิภาพร   ศรีค าเวียง คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/11 กรรมการ 

2.53 นางสาวนิตยา   รักบุญ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/11 กรรมการ 

2.54 นายณัฐวุฒิ   อ่อนค า ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/12 กรรมการ 

2.55 นางสาวสุวิมล   โคตรสมบัต ิ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/12 กรรมการ 

2.56 นางอัญชณ์วรา  ทัศบุตร คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/13 กรรมการ 

2.57 นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/13 กรรมการ 

2.58 นางรัศมี   ช่างเกวียน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/14 กรรมการ 

2.59 นางทัศนียา   เวชสุนทร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/14 กรรมการ 

2.60 นายนิวัฒน์   สุรเสน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/15 กรรมการ 

2.61 นางสาวกนิษฐา   เครือชารี ครูอัตราจ้าง ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/15 กรรมการ 

2.62 นางวิราวรรณ   หงษ์ทอง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/16 กรรมการ 

2.63 นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ ์ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/17 กรรมการ 
2.64 นายวาทิต  แสงจันทร์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/17 กรรมการ 

.../2.65 นางสุภาพร 
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2.65 นางสุภาพร    อ่อนจินดา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1 กรรมการ 

2.66 นางวรรณพร  วงศ์ก่อ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2 กรรมการ 

2.67 นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2 กรรมการ 

2.68 นายปราโมช  สุธีร ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/3 กรรมการ 

2.69 นายสันติสุข  แก้วศิริ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/3 กรรมการ 

2.70 นางอรนิจ  ขันธหัตถ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/4 กรรมการ 

2.71 นางศิริวรรณ  จิตพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/4 กรรมการ 

2.72 นางสาวปราณี  วงเวียน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/5 กรรมการ 

2.73 นางสาววงษ์นภา  ไชยรักษ์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/5 กรรมการ 

2.74 นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/6 กรรมการ 

2.75 นายสุเมธ  โพธิ์ไข ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/7 กรรมการ 

2.76 นางศิริพร   มาตะราช ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/8 กรรมการ 

2.77 นางสาววิมลรัตน์  ดีดวงพันธ ์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/8 กรรมการ 

2.78 นายทววีัฒน์  เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/9 กรรมการ 

2.79 นางสาวนิศากร  กาแก้ว ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/9 กรรมการ 

2.80 นางเทียมจันทร์   ศรีสมุทร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/10 กรรมการ 

2.81 นางสาวบุษกร   สิงห์คู่ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/10 กรรมการ 

2.82 ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์   มีแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/11 กรรมการ 

2.83 นางสาวกุลสตรี   เพชรไพร ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/11 กรรมการ 

2.84 นายอ านวย  เวชกามา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/12 กรรมการ 

2.85 นายบุญหอม  นรสิงห์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/12 กรรมการ 

2.86 นายวัฒนะ    กันทาทรัพย์ ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/13 กรรมการ 

2.87 นายสุขนิรันดร์    พันสาย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/14 กรรมการ 

2.88 นายศิวนันท์    นานาค ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/14 กรรมการ 

2.89 นายพศิน    พิจารณ์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/15 กรรมการ 

2.90 นายชิษณุชา  พระสว่าง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/16 กรรมการ 

2.91 นายด ารงค์ชัย  มาปะโท ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/16 กรรมการ 

2.92 นางสาววรากร   บุญทศ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/17 กรรมการ 

2.93 นางสาวศศิธร   เยื่อใย ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/17 กรรมการ 

2.94 นางเพ็ญลักษณ์   สุภา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/1 กรรมการ 

2.95 นางสาวนันท์นภัส   นุแรมรัมย ์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/1 กรรมการ 

2.96 นางลักขณา  พรมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/2 กรรมการ 

2.97 นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/3 กรรมการ 

2.98 นางอัมพร  จันเหลือง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/3 กรรมการ 

2.99 นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/4 กรรมการ 

2.100 นายมงคล  พันธ์เพชร คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/4 กรรมการ 

2.101 นางสุกัญญา  มิรัตนไพร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/5 กรรมการ 

2.102 นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/5 กรรมการ 

2.103 นางสรินยา  จันทจร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/6 กรรมการ 

2.104 นางเยาวมาลย์   ละอองนวล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/7 กรรมการ 
.../2.105 นายชัชวาล 
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2.105 นายชัชวาล   มูลมณี ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/8 กรรมการ 

2.106 นางธิดารัตน์   สร้อยจักร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/8 กรรมการ 

2.107 นางกองทอง  จันธิมา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/9 กรรมการ 

2.108 นายอนันต์  กังสดาร ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/9 กรรมการ 

2.109 นายเศกสรรค์   สังขทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/10 กรรมการ 

2.110 นางสาวลดามณี ผิวทอง ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/10 กรรมการ 

2.111 นางวนิดา  ผุดผ่อง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/11 กรรมการ 

2.112 นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/11 กรรมการ 

2.113 นายจีระศักดิ์   หมื่นแสน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/12 กรรมการ 

2.114 นางสาวจารวี   งามตา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/12 กรรมการ 

2.115 นายธีระ  แก้วพรม ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/13 กรรมการ 

2.116 นายวิสันต์  กรสวัสดิ ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/13 กรรมการ 

2.117 นายวุฒิไกร   ปัดภัย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/14 กรรมการ 

2.118 นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4/14 กรรมการ 

2.119 นายกฤษฎางค์   พ้ืนแสน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/1 กรรมการ 

2.120 นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/1 กรรมการ 

2.121 นางกฤษณา  วงศ์อินตา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/2 กรรมการ 

2.122 นางจิราพร   บุ้งทอง ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/3 กรรมการ 

2.123 นายปรีชา  สารโท คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/3 กรรมการ 

2.124 นางนิตยา  นูสีหา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/4 กรรมการ 

2.125 นายสุรวุฒิ  ทองจิตร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/4 กรรมการ 

2.126 นายปรีชา  กุมภากูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/5 กรรมการ 

2.127 นางสาวศุภวิมล  ผลด ี ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/5 กรรมการ 

2.128 นางอรรัมภา   ธรรมโรเวช ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/6 กรรมการ 

2.129 นางสาววัลลีย์   แสงสว่าง ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/6 กรรมการ 

2.130 นางอุมาพร  อ่อนค า ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/7 กรรมการ 

2.131 นายฆนรุจ  ค าคุณนา คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/7 กรรมการ 

2.132 นางสาวอนุรักษ์  สงัด คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/8 กรรมการ 

2.132 นายอัสนี  มูลสาร ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/8 กรรมการ 

2.133 นายทรงสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ คร ูLab Boy ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/8 กรรมการ 

2.134 นางสาววราพร  แก้วใส ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/9 กรรมการ 

2.135 นางโคตรเพชร   มีโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/9 กรรมการ 

2.136 นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/10 กรรมการ 

2.137 นางจุฑารัตน์   ทาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/10 กรรมการ 

2.137 นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/11 กรรมการ 

2.138 นางนันทนา   บุญโสภา ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/12 กรรมการ 

2.139 นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล ครู  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/12 กรรมการ 

2.140 นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/13 กรรมการ 

2.141 นางญาณิศา   แสงแสน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/14 กรรมการ 

2.142 นางอรธิลา  บุญอาจ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/14 กรรมการ 

.../2.143 นายธีระวุฒิ   
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2.143 นายธีระวุฒิ   ภูมิแสน ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/1 กรรมการ 
2.144 นางสาวณัฐกานต์  ภาวะไชย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/2 กรรมการ 

2.145 นางอรทัย  วันดี ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/2 กรรมการ 

2.146 นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/3 กรรมการ 

2.147 นางวิภาวดี  หมื่นแสน ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/3 กรรมการ 

2.148 นางอรอนงค์  บุญกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/4 กรรมการ 

2.149 นางนิภาพร   โชติบุญ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/5 กรรมการ 

2.150 นางสาวบังอร   มงคลค า ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/5 กรรมการ 

2.151 นางสุภัสสรา   ไชยรักษ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/6 กรรมการ 

2.152 นายประสิทธิ์  ช้อนศรี ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/7 กรรมการ 

2.153 นางสุณีภสัร์  ค ามะลุนพัฒนกูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/7 กรรมการ 

2.154 นายสุบัน   พรหมจารีย์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/8 กรรมการ 

2.155 นางสาวนวรัตน์   อารมณส์วะ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/8 กรรมการ 

2.156 นายชัชวาล   ยุบลศรี ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/9 กรรมการ 

2.157 นางสาวอภัสรา   รู้คุณ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/9 กรรมการ 

2.158 นางสาวศิริวัลย์   ธิมาไชย ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/10 กรรมการ 

2.159 นางสาวจิราพร   กาลจักร์ ครูผู้ช่วย ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/10 กรรมการ 

2.160 นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/11 กรรมการ 

2.161 นายสุรศักดิ์   อักษร ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/11 กรรมการ 

2.162 นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์ คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/11 กรรมการ 

2.163 นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/12 กรรมการ 

2.164 นางอรุณี   พิมพ์ดี คร ู ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/12 กรรมการ 

2.165 ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์   สุรศิลป ์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/13 กรรมการ 

2.166 นางกฤษฎาวรรณ   กุมภากูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/14 กรรมการ 

2.167 นายนครินทร์   ศรีคง ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6/14 กรรมการ 

2.168 นางเกษิณีย์    ราณีเวชช ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/15 กรรมการและเลขานุการ 

2.169 นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/15 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     

มีหน้ำที่ 
 ๑. ก ากับดูแลห้องเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบ ตามมาตรฐาน ๕ ส (สะสาง 
สะดวกสะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) และให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ – 2 เมตร  
 ๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานดูแลรักษาความสะอาด การจัดระเบียบโต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวาง
หนังสือ ตู้หนังสือ ตู้เอกสาร และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้เหมาะสม  
 ๓. ครูประจ าห้องให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งและควบคุมตามมาตร
ป้องกันโควิด-19  
 ๔. ครูประจ าห้อง ให้นักเรียนถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง  
 ๕. ครูประจ าห้อง ให้นักเรียนยกเก้าอ้ีขึ้นวางบนโต๊ะเรียน ในคาบ ๗ ก่อนหมดเวลา และให้ท าความ
สะอาดโดยใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดให้นักเรียนกลับบ้าน  
 ๖. ครูประจ าห้องสามารถรับเจลแอลกอฮอล์ได้ที่ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
               .../7. ครูประจ าห้อง  
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 ๗. ครูประจ าห้อง ก ากับดูแลห้ามนักเรียนน าขยะหรือขนมขึ้นไปกินในห้องเรียนและห้ามมีถังขยะใน
ห้องเรียน ถ้ากรณีมีขยะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรให้นักเรียนเก็บรวบรวมแล้วลงมาทิ้งในถังขยะ
ด้านล่างอาคาร  
 ๘. ก ากับดูแลห้องประจ าชั้นเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ 
มาตรการเข้มงวด  
 ๙. ก ากับดูแลห้องประจ าชั้นเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง หลักเกณฑ์
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 3. คณะกรรมกำรกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน ดูแลและติดตำม กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19) 
3.1 นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
3.2 นายสมพร จันทร์แก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.3 นางสาวมะลิณี บุตรโท  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
3.4 นางประทานพร สงวนดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3.5 นางสาวจันทิมาพร ไชยด า  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
3.6 นางสุกัลยา โพธาราม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3.7 นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.8 นางสาวนันท์นภัส  นุแรมรัมย์  คร ู     กรรมการ 
3.9 นางเกษิณีย์ ราณีเวชช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
3.10 นางปนิดา  อัคฮาด   ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่
 ๑. ก่อนเข้าโรงเรียนให้มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น อย่างเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ เช่น หน้ากาก ,ถุงมือ ,แอลกอฮอล์  
เจลล้างมือ ,สบู่ และอุปกรณ์ท าความสะอาดต่างๆ โดยให้เตรียมการจัดอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณหน้าประตู
เข้า-ออกของโรงเรียนและตามผังอ่างล้างมือโดยรอบบริเวณโรงเรียน  
 ๓. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่นักเรียน คร ู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองผ่านทางเว็บไซต์ การประกาศเสียงตามสาย และการจัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคภายในโรงเรียน  
 ๔. เฝ้าระวังนักเรียนที่ป่วยในโรงเรียน โดยสังเกตอาการของนักเรียน เช่น มีไข้สูง น้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ 
หายใจไม่สะดวก หายใจเหนื่อยและหอบ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เพ่ือประเมินอาการเบื้องต้น เมื่อดูแล้วมีโอกาส
ในการเสี่ยงเป็นโรค ให้นักเรียนนั่งพักแล้วท าการตรวจคัดกรองทุก ๕ นาท ีในระเวลา ๑๕ นาท ีหลังจาก ๑๕ 
นาท ีแล้วนักเรียนยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ ต้องด าเนินการแจ้งครูประจ าชั้นและผู้ปกครองรับทราบ
ทันที เพ่ือน านักเรียนส่งต่อที่โรงพยาบาลยโสธรต่อไป จากนั้นให้ประสานกับครูประจ าชั้นติดตามอาการนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบ  
 ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองยโสธร บริษัท 
ห้างร้าน ฯลฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร หน้ากากอนามัย น้ ายาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ แผ่นพับ 
และเอกสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19  
             …/6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  
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 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทั้งนี้ ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถตามแนวทางที่ก าหนด หากมีปัญหาอุปสรรค ขัดข้องประการใดในการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับต่อไป 
  
 

  สั่ง  ณ  วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชัชพล  รวมธรรม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 


