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คำสั่งโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
                                                                ท่ี   ๘๖ /   ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  19) 
และ  อสม. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 

............................................................................................................................. .......................... 
 ด้วยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ได้จัดเตรียมและวางแผนมาตรการเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีนักเรียนรวมกันจำนวนมาก  อาจมีความเส่ียงการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด  19  ในกลุ่มนักเรียนได้  เช้ือไวรัสโควิด  19  ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการค่อนข้างน้อย  
หากมีนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียงในช่วงระหว่างวนั  เช่น  มีไข้  ไอจาม  มีน้ำมูก  เหนื่อยหอบ ต้องคัดแยกนักเรียนดังกล่าวออก
จากห้องเรียน  เพื่อส่งต่อและลดภาวะความเส่ียงต่อเช้ือ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ได้ขอความร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาทุก
ห้องเรียน  คัดเลือกนักเรียน อสม.โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ห้องเรียนละ  ๒  คนและได้แต่งต้ังคณะกรรมดำเนินงานเพื่อเฝ้า
ระวัง  ป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  19) ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.นายสาทิน  ไชยรา   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางเพชรสุดา  จันทรังษี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ  รก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
 ๔.นางวารุณี  อาจหาญ   รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๕.นายอุกฤษ  มะโนชัย   รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
           ๖.นางสาวอรินทร์ดา  ธนะภูมิชัย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.นางสาวอรวรรณ   กวนเวียงจันทร ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑.อำนวยการ วางแผนให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การสนับสนุนบุคลากร  
ทรัพยากร  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.ประสานงานระหว่างองค์กร  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามลำดับข้ันตอน 
 ๓.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

๒.คณะกรรมการประสานงาน 
 ๑.นางสมจินตนา  สุทธิสุวรรณ  รก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวอรินทร์ดา  ธนะภูมิชัย  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓.นางอรัญญา  ยุทธปรีชานันท์  ครู    กรรมการ 
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๔.นายอิทธิฤทธิ์     สมงาม           ครู    กรรมการ 
๕.นายปัญญาวุธ     จันทรังษี  ครู    กรรมการ 
๖.นางสาวอรวรรณ   กวนเวียงจันทร์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. จัดทำเอกสาร คัดกรองนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียง  
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์  คัดกรองนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียง และเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๓. คัดกรองนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียง  พิจารณาการส่งต่อเป็นรายกรณี 
๔. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.คณะกรรมการยานพาหนะ(กรณีส่งต่อ) 
 ๑.นายสาล่ี     กางทอง   ครู    ประธานกรรมการ 

๒.นายวุฒิพงษ์   สุทธิโคตร  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓.นายอัคเดช   ศรีพรหม   ครู    กรรมการ 
๔.นายสนิท ภักดีนอก           นักการภารโรง   กรรมการ 

          ๕.นายสุทธะจิต สายบัว   นักการภารโรง   กรรมการ 
 ๖.นายสมชาติ   ระเริงจิตร  นักการภารโรง   กรรมการ  
หน้าที่ 
 ๑. จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่อนำนักเรียนส่งต่อโรงพยาบาล 
 ๒. นำนักเรียนส่งต่อโรงพยาบาล พระอาจารย์ฝ้ัน  อาจาโร  
          ๓. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
 ๑.นางเพชรสุดา  จันทรังษี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางพรศิริ  หล้ามงคล   ครู    รองประธานกรรมการ 
 ๓.นายอนุรักษ์  วภักด์ิเพชร  ครู    กรรมการ 
 ๔.นางสาวศิริวรรณ  ซาระวงศ์  ครู    กรรมการ 
          ๕.นางสาวกนิษฐา  กลยณี   ครู    กรรมการ 
 ๖.นางนุจิรา  ประทุม      ครู    กรรมการ      
หน้าที่ 
 ๑. วางแผนการบริหารงบประมาณและพัสดุ 
 ๒. ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินและจัดซื้อพัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID  19) 
           ๓. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕.คณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

๑. นางสาวพราวพร  นิลเขต ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๑  กรรมการ 
๒. นางรัตนา   แพงดี  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๒  กรรมการ 
๓. นายพฤษภา  คะตะวงค์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๒  กรรมการ 
๔. นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา    ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๓            กรรมการ 
๕.นางสาวกนิษฐา   กลยนี ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๓  กรรมการ 
๖. นางสุจิตรา  วภักด์ิเพชร ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๔  กรรมการ 
๗. นางสาววราพร  การุญ  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๔  กรรมการ 
๘. นางสาวภัทรจิตรา  ผ่านสุวรรณ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๕  กรรมการ 
๙. นายวรสิทธิ์  พรหมมา  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๕  กรรมการ 
๑๐.นางสาวจุฑามาศ  สุมนนอก ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๑.นางณิชารัตน์  ทองมาก ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๖  กรรมการ 
๑๒.นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๗  กรรมการ 
๑๓.นายอัคเดช  ศรีพรหม  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๑/๗  กรรมการ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
๑.  นางนุจิรา  ประทุม  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๑  กรรมการ  
๒.  นางระเบียบ  ป้อมไชยา ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๒  กรรมการ 
๓.  นายสาล่ี  กางทอง  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๒  กรรมการ 
๔.  นางพรทิพย์  พานิล  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๓  กรรมการ 
๕.  นายปัญญาวุธ  จันทรังษี หัวหน้าระดับช้ัน  ม.๒/๔  กรรมการ 
๖.  นายสมศักดิ์  ทองแสง  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๕  กรรมการ 
๗.  นางสาวฐิตารีย์  หัสนิสัย ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๕  กรรมการ 
๘.  นายอนุรักษ์  วภักด์ิเพชร ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๖  กรรมการ 
๙.  นางสาวธนพร  พิมพานนท์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๖  กรรมการ 
๑๐. นายกิตติพงษ์  สัพโส  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๗  กรรมการ 
๑๑. นางสาวปภัสรา  เตียงพลกรัง ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๒/๗  กรรมการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
๑.  นางสาวฐิตาภรณ์  ไชยเชษฐ์  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๑  กรรมการ 
๒.  นางสาววรันต์ฐิตา  ชาวดง ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๑  กรรมการ 

 ๓.  นายศรีทอง  ลีทอง  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๒  กรรมการ   
 ๔.  นางภักดี  อามาตรมนตรี ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๒  กรรมการ 
          ๕.  นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๓  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอรวรรณ  กวนเวียงจันทร์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๔ กรรมการ 
 ๗.  นางสมพิศ  กางทอง  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๕  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวปาริชาติ  ศรีหาทน ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๕  กรรมการ 
 ๙. นางพนาวัลย์  งอสอน  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๖  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวกนกพิชญ์  ชาติชำนิ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๖  กรรมการ 
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 ๑๑. นางบุบผา  ทะวะบุตร ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๗  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกรศิริ  พิลารักษ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๓/๗  กรรมการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

๑.  นางสาวปิยะธิดา  เหมะธุลิน ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๑  กรรมการ 
๒.  นายสิทธิชัย  อุสาพรหม ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๑  กรรมการ 
๓.  นายพูนพล  จองกัลยา ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๒  กรรมการ 
๔.  นางอรัญญา  ยุทธปรีชานันท์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๒  กรรมการ 
๕.  นางเพ็ญสิริ  พิชัย  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๓  กรรมการ 
๖.  นายวุฒิพงษ์   สุทธิโคตร ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๓  กรรมการ 
๗.  นางสาวศิริวรรณ  ซาระวงค์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๔  กรรมการ 
๘.   นายเกียรติกมล  นาจาน ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๔/๔  กรรมการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
๑.  นายทศพล  พยัคฆพงศ์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๑  กรรมการ 
๒.  นายมาทิว  ละออ  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๑  กรรมการ 
๓.  นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๒  กรรมการ 
๔.  นายนรพงษ์ปณต  นรสาร ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๓  กรรมการ 
๕.  นางพรศิริ  หล้ามงคล  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๓  กรรมการ 
๖.  นางสาวศิริลักษณ์  ทิพม่อม ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๔  กรรมการ 
๗.  นายธีรพงษ์  สุธรรม  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๕/๔  กรรมการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
๑. นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๑  กรรมการ 
๒.นางสาวพฤกษา  ปากหวาน ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๑  กรรมการ 
๓. นายอุกฤษ  มะโนชัย  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๒  กรรมการ 
๔. นางสาวอรินทร์ดา  ธนะภูมิชัย  ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๒  กรรมการ 
๕.นางบุญวรางค์  เหลาพรม ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๓  กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจมาศ  ปรีวิลัย   ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๓  กรรมการ 
๗. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๔  กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐวรัญช์พร  สังคณิตย์ ครูท่ีปรึกษาห้อง  ม.๖/๔  กรรมการ 

หน้าที่  
๑. สอดส่อง  ดูแล  คัดกรอง  คัดแยก นักเรียนท่ีอาการเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  19)  
๒. นำนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา ส่งท่ีห้องคัดแยกโรค 
๓. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.คณะกรรมการ   อสม.โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
 ๑.เด็กหญิงพิชญ์สินี   สุจริต  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๑ 
 ๒.เด็กหญิงธัญวรัตน์   ตูบสันเทียะ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๑ 
 ๓.เด็กหญิงอภิชญา   ผาสุข  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๒ 
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 ๔.เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีรักษ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๒ 
 ๕.เด็กหญิงพุทธรักษา  วันนาพ่อ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๓ 
 ๖.เด็กชายทีปกร    แก่นจันทร์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๓ 
 ๗.เด็กหญิงจีรนันท์  แสนหูม  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๔ 
 ๘.เด็กหญิงพัชรพร  โพสา   อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๔ 
 ๙.เด็กหญิงนัฐริการ  แสนศรี  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๕ 
 ๑๐.เด็กหญิงสุวิมล  ทิพชาติ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๕ 
 ๑๑.เด็กชายปิยะวุฒิ  ธิวะโต  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๖ 
 ๑๒.เด็กหญิงวินิศรา  แก้วก่า  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๖ 
 ๑๓.เด็กหญิงอลิตา  ไชยปัญหา  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๗ 
 ๑๔.เด็กหญิงญาณิศา  โกสิงห์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๑/๗ 

๑๕.เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๑ 
๑๖.เด็กหญิงพรนภัส  ลีทอง  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๑ 
๑๗.เด็กหญิงดวงพร  การีชุม  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๒ 
๑๘.เด็กหญิงจิตตรา  สุระมาโจ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๒ 
๑๙.เด็กหญิงบุรัสภรณ์  โมธรรม  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๓ 
๒๐.เด็กหญิงพัชรพร  ประจันทร  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๓ 
๒๑.เด็กหญิงสุนันทา  คำพร  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๔ 
๒๒.เด็กหญิงศิริลักษณ์     นีรเคน  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๔ 
๒๓.เด็กหญิงอชิรญา  เชยมาลัย  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๕ 
๒๔.เด็กหญิงแสนดี  พุทธมาตย์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๕ 
๒๕.เด็กหญิงณัฐริกา   ราษฎร์รินทร์ อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๖ 
๒๖.เด็กหญิงอภิวดี  ไชยเชษฐ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๖ 
๒๗.เด็กหญิงชนิดา  ไชยนา  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๗ 
๒๘.เด็กหญิงวารุณี  สุวรรณไชยรบ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๒/๗ 
๒๙.เด็กหญิงเกวลิน  คำนาม  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๑ 
๓๐.เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทรแสง  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๑ 
๓๑.เด็กหญิงอาริสา  เช้ือบ้านไร่  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๒ 
๓๒.เด็กหญิงนภัสวรรณ  จตุรพักตร์พิสิฐ อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๒ 
๓๓.เด็กหญิงภัทราพร  อนุชาติ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๓ 
๓๔.เด็กหญิงเกศสุดา  สุปะภา  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๓ 
๓๕.เด็กหญิงอาจาริยา  มหานิล  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๔ 
๓๖.เด็กหญิงปาริฉัตร  จิเหิบ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๔ 
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๓๗.เด็กหญิงสมิตานันท์  สุกัน  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๕ 
๓๘.เด็กชายอิทธิพล  สัพโส  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๕ 
๓๙.นางสาวประภัสสร  คนดี  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๖ 
๔๐.นางสาวกุลณัฐ  กุลธรรมโม  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๖ 
๔๑.เด็กหญิงภัทธิดา  มาตราช  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๗ 
๔๒.เด็กหญิงจุพามาศ  สุวรรณวงษ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๓/๗ 
๔๓.นางสาวณัชชา  ไชยพิทักษ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๑ 
๔๔.นางสาวพิรญาณ์  สารศรี  อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๑ 
๔๕.นางสาวกุลจิรา  ผงสินธ์สุ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๒ 
๔๖.นายศิริโรจน์  บุญจริง   อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๒ 
๔๗.นางสาวอริสา  ขำสุข   อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๓ 
๔๘.นางสาววิชยา  มณีจันทร์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๓ 
๔๙.นางสาวเนตรนภิส  ฤทธิ์ไธสง  อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๔ 
๕๐.นายภานุวัฒน์  โธวะดี   อสม.โรงเรียนห้อง  ๔/๔ 
๕๑.นางสาวจารุณิภา  สีคำแท้  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๑ 
๕๒.นางสาวอรุณวดี  กิจเจริญ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๑ 
๕๓.นางสาวกมลวรรณ  มาตะรักษ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๒ 
๕๔.นางสาวกชนิกา  ใจทา  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๒ 
๕๕.นางสาวอรญา  ศรีมนตรี  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๓ 
๕๖.นายพัฒนพงษ์  เพชรพรรณ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๓ 
๕๗.นางสาวกานต์รวี  พรมพินิจ  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๔ 
๕๘.นายนัฐพล  จันทร์มาลา  อสม.โรงเรียนห้อง  ๕/๔ 
๕๙.นายกรเวช  เคนไชยวงศ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๑ 
๖๐.นางสาวศุภัทศร  สมบัติมี  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๑ 
๖๑.นางสาวกัญญารัตน์  แก้วก่า  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๒ 
๖๒.นางสาวสุกัญญา  อ่อนเขียว  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๒ 
๖๓.นายจุลจักร  ผาอินทร์   อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๓ 
๖๔.นางสาวพัชรินทร์  วิลัยรักษ์  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๓ 
๖๕.นายวิบูลย์  ดิษดำ   อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๔ 
๖๖.นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วจีน  อสม.โรงเรียนห้อง  ๖/๔ 

หน้าที่  
๑. สอดส่อง  ดูแล  คัดกรอง  นักเรียนท่ีอาการเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา ในห้องเรียน  
๒. นำนักเรียนท่ีมีอาการเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา ส่งท่ีห้องคัดแยกโรค 
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๓. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ให้คณะครู  บุคลากรและนักเรียนท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การดำเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รีบรายงานคณะกรรมการอำนวยการโดยเร็ว  เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ต่อไป 
 
  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี   ๑๕    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๕    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 

(นายสาทิน   ไชยรา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์              

 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


