
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสิงห1บุรี  

เร่ือง แนวทางการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสิงห1บุรี 

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

 ด#วยสถานการณ-การแพร0ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส0งผลกระทบในวงกว#าง ซ่ึงประเทศไทย 

มีนโยบายให#ฉีดวัคซีนไฟเซอร- (Pfizer) สำหรับนักเรียน เพ่ือลดความรุนแรงจากการป[วยด#วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในสถานศึกษา ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงร0วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให#นักเรียนรับการฉีดวัคซีน 

ไฟเซอร- (Pfizer) เพื่อสร#างภูมิคุ#มกันให#กับนักเรียน และโรงเรียนสิงห-บุรีได#รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร- (Pfizer) 

สำหรับนักเรียน จำนวน  661  คน 

โรงเรียนสิงห-บุรีจึงกำหนดเกณฑ-เพ่ือคัดเลือกนักเรียนให#ได#รับการฉีดวัคซีน ดังน้ี 

 1. เปeนนักเรียนโรงเรียนสิงห-บุรีท่ียังไม0เคยรับวัคซีนโควิด 19 ใดๆ มาก0อน 

 2. กลุ0มท่ีจะได#รับการพิจารณา เรียงลำดับดังน้ี 

          กลุ@มท่ี 1  กลุ0มเปราะบาง (7 กลุ0มโรคเส่ียง) ได#แก0   

 - โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง 

  - โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 - โรคไตวายเร้ือรัง 

 - โรคหลอดเลือดสมอง 

 - โรคอ#วน (BMI 35 ข้ึนไป)  

 - โรคมะเร็ง 

 - โรคเบาหวาน 

  กลุ@มท่ี 2 เปeนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 6 ด#วยเหตุผลว0า โรงเรียนจะให#นักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปoที่ 6 นำร0องในการฉีดวัคซีนเนื่องจาก วัคซีนไฟเซอร- Pfizer เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ซ่ึงมีผลข#างเคียงน#อยกว0า  

 3. นักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ เรียงลำดับจากนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 5 , 4 , 3 , 2 และ 1  ในแต0ละ

ระดับช้ัน มีการพิจารณา คือ 

  3.1 อาชีพของสมาชิกในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยู0ร0วมกัน โดยเรียงลำดับตามความเส่ียงดังน้ี 

     3.1.1 บุคลากรทางการแพทย-หรือสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล คลินิก ทีมสอบสวนโรค 

เจ#าหน#าท่ี อสม. หรือเจ#าหน#าท่ีท่ีทำงานในสถานกักกันโรค 

   3.1.2 อาชีพงานบริการที่ต#องให#บริการแบบใกล#ชิดกับผู#รับบริการ โดยสัมผัสร0างกาย หรือ

สิ่งของที่อาจติดเชื้อ เช0น พนักงานนวด พนักงานตัดผม พนักงานเสริมความงาม พนักงานทำความสะอาดในที่ต0างๆ 

พนักงานเก็บขยะ เปeนต#น หรือมีอาชีพท่ีต#องเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียงสูง (จังหวัดท่ีเปeนพ้ืนท่ีสีแดงเข#ม) อยู0เปeนประจำ 

/3.1.3 อาชีพท่ีทำงาน... 
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 3.1.3 อาชีพที่ทำงานในสถานที่ปsด/อาคารหน0วยงานต0างๆ หรืออาชีพที่ต#องทำงานร0วมกับ

ผู#คนเปeนจำนวนมาก เช0น โรงงาน โกดังสินค#า สถานบันเทิง งานประชาสัมพันธ- พนักงานต#อนรับ พนักงานขับรถ 

พนักงานส0งของ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานธนาคาร เจ#าหน#าที่หรือข#าราชการที่ทำงานบนสำนักงาน

ประเภทให#บริการประชาชน หรือประกอบอาชีพค#าขายในตลาด/แหล0งอื่นๆ ที่ต#องเคลื่อนย#ายร#านเสมอ (คือ ไม0มี

อาคารหรือส่ิงปลูกสร#างท่ีเปeนสถานท่ีต้ังประจำ) หรือเปeนผู#ใช#แรงงานใดๆ ท่ีต#องพบปะผู#คนเปeนจำนวนมาก และต#อง

ออกไปทำงานนอกบ#าน 

  3.1.4 อาชีพค#าขายหรือประกอบธุรกิจส0วนตัว ในสถานที่ตั้งของตนเอง เช0น ค#าขายอยู0ใน

อาคารร#านค#าของตนเอง ช0างอู0ซ0อม หรือเปeนเจ#าหน#าที่ที่ไม0ได#มีหน#าที่ให#บริการต0อผู#รับบริการโดยตรง มีการพบปะ

ผู#คนเปeนจำนวนน#อยต0อวัน หรือเปeนนักเรียน นักศึกษา 

  3.1.5 อาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม0พบปะกับบุคคลอ่ืนโดยตรง กล0าวคือ ไม0ได#เปeนผู#ออกไปจำหน0ายสินค#า

ของตนให#กับประชาชนทั่วไปเปeนจำนวนมาก เช0น เกษตรกรรม รับจ#าง หรือเปeนแม0บ#าน พ0อบ#าน ท่ีไม0ได#ประกอบ

อาชีพใดๆ ซ่ึงบุคคลท่ีพบเจอในแต0ละวันอาจมีเพียงเพ่ือนบ#านหรือร#านค#าท่ีไปใช#บริการ 

 3.2 บุคคลภายในครอบครัวมีการพบปะผู#คนจำนวนมาก  

 

 ข้ันตอนการรับวัคซีน 

 1. ลงทะเบียนการรับวัคซีน ผ0านระบบออนไลน- (Google Form) ระหว@างวันเสาร1ท่ี 9 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 เวลา 19.30 น. ถึงอาทิตย1วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23.59 น. 

 2. ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบข#อมูลนักเรียนท่ีลงทะเบียน 

 3. ประกาศลำดับรายช่ือนักเรียนเข#ารับการวัคซีน วันจันทร1ท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. 

ทางเว็บไซต1โรงเรียนสิงห1บุรี www.sing.ac.th โดยให#นักเรียนท่ีมีรายช่ือตามประกาศเตรียมเอกสารดังน้ี 

 (1) บัตรประชาชน (ตัวจริง) 

 (2) ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน** 

 (3) แบบคัดกรองก0อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน** 

           **สามารถรับเอกสารไดWท่ีช@องทางหรือสถานท่ีดังน้ี 

  - ดาวน-โหลดจากเว็บไซต-โรงเรียนสิงห-บุรี 

  - รับเอกสารท่ีโรงพยาบาลสิงห-บุรี ณ วันรับวัคซีน 

  - รับเอกสารด#วยตนเอง ณ จุดรับต0างๆ ดังน้ี 

 

 

 

/ อำเภอ... 
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อำเภอ บริเวณท่ีสามารถรับเอกสาร 

อำเภอเมืองสิงห-บุรี ป�อมยามหน#าโรงเรียนสิงห-บุรี   และป�อมตำรวจหน#าตลาดโต#รุ0ง 

อำเภออินทร-บุรี   เทศบาลอินทร-บุรี 

อำเภอบางระจัน ท่ีว0าการอำเภอบางระจัน 

อำเภอท0าช#าง   ท่ีว0าการอำเภอท0าช#าง   วัดพิกุลทอง   

อำเภอค0ายบางระจัน   ท่ีว0าการอำเภอค0ายบางระจัน ช้ัน 1 หน#าห#องชมรมกำนันผู#ใหญ0บ#าน 

อำเภอพรหมบุรี   ตลาดบ#านแป�ง เทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว  และร#านบรรจงโอสถ 

(ตลาดปากบาง) 

   

     (4) สำหรับนักเรียนกลุ@มเปราะบาง  ต#องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

  (4.1) เอกสาร/สมุด ประจำตัวผู#ป[วย หรือ  

  (4.2) ยาประจำตัว 

  

4. รายช่ือนักเรียนท่ีผ0านเกณฑ-การคัดเลือกเข#ารับการฉีดวัคซีนตามประกาศของโรงเรียนสิงห-บุรี เข#ารับ 

การฉีดวัคซีนตามวันและเวลาท่ีระบุไว#ในประกาศน้ัน โดยแต@งกายดWวยชุดพลศึกษาของโรงเรียนสิงห1บุรี 

ใหWเรียบรWอย (ผูWปกครองจะมาหรือไม@ก็ไดW) 

 5. นักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ ในลำดับถัดไป โรงเรียนสิงห-บุรีจะประกาศรายช่ือและนัดหมายวัน เวลาท่ีจะได#รับ

การฉีดวัคซีนในภายหลังทางเว็บไซต-ของโรงเรียนสิงห-บุรี www.sing.ac.th 

 6. กรณีที่นักเรียนไม0สามารถมารับวัคซีนในวันและเวลาตามประกาศเนื่องจากมีเหตุจำเปeนและดำเนินการ

แจ#งให#โรงเรียนทราบจะได#รับการจัดลำดับการรับวัคซีนในครั้งต0อไป แต0หากไม0มีเหตุอันควรและไม0แจ#งไว# จะได#รับ

การจัดลำดับการรับวัคซีนเปeนรอบสุดท#าย โดยโรงเรียนดำเนินการติดตามนักเรียนในลำดับถัดไป เพื่อมารับวัคซีนใน

วันน้ันแทน 

 จึงประกาศให#ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

        

       (นายจำเรียง  หลำร้ิว) 

          รองผู#อำนวยการโรงเรียนสิงห-บุรี 

        รักษาการในตำแหน0งผู#อำนวยการโรงเรียนสิงห-บุรี 


