
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่      ๒๑/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน   เพิ่มเติม

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคCOVID-19

___________________________

                ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา             
เร่ือง มาตรการปองการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID -19 (ฉบับท่ี 8)  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 และตามที่ผู
วาราชการกรุงเทพมหานครไดออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลง
วันท่ี 27 มีนาคม 2563 เพื่อลดโอกาสการแพรระดับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดย
ใหปดสถานท่ีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปนการชั่วคราว จนถึงวันท่ี 30   เมษายน 2563   ดังน้ัน เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย            
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรและอยู
เวรประจําวัน เพิ่มเติม ในชวงวันดังกลาว ดังตอไปนี้

1. กรรมการอํานวยการ

1.1   รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ    กอบัวแกว ประธาน

1.2   นายชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

1.3   นางสาวสุดารัตน ศรีมา กรรมการ

1.4   นายระยอง กานดอกไม กรรมการ

1.5   นายสุชาติ นิลสําราญจิต กรรมการ

1.6   นายภูวิชญ ง้ิวลาย กรรมการ

1.7   นางบัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

1.8   นางสาวนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ

1.9   นางสาวนันทินี นักดนตรี กรรมการ

     1.10 นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

หนาท่ี ใหคําปรึกษา และประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ เปนที่เรียบรอย
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                    2.กรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน

   2.1 กรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรประจําวัน 

วัน เดือน ป ชื่อ – นามสกุล
13 เมษายน 2563 อ.สุชาติ  นิลสําราญจิต
14 เมษายน 2563 อ.ชูฉกาจ  ชูเลิศ
15 เมษายน 2563 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
16 เมษายน 2563 อ.ระยอง  กานดอกไม
17 เมษายน 2563 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา
20 เมษายน 2563 อ.ชูฉกาจ  ชูเลิศ
21 เมษายน 2563 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
22 เมษายน 2563 อ.ระยอง  กานดอกไม
23 เมษายน 2563 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา
24 เมษายน 2563 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
27 เมษายน 2563 อ.ชูฉกาจ  ชูเลิศ
28 เมษายน 2563 อ.ระยอง  กานดอกไม
29 เมษายน 2563 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา
30 เมษายน 2563 อ.สุชาติ นิลสําราญจิต

                       2.2 กรรมการปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรประจําวัน สายวิชาการ
วัน เดือน ป ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายภาคภาษาอังกฤษ

13 เมษายน 2563 อ.ภาคภูมิ คลายทอง อ.นงคนภา อาจทวีกูล อ.จารุวัลย พิมผนวช
14 เมษายน 2563 อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง อ.นํ้าผึ้ง  ชูเลิศ อ.ณัฏฐาภรณ ศรีชนะ
15 เมษายน 2563 อ.อลงกต  วงศศรียา อ.สุณิสา  เปงมณี อ.ปยะพงษ ทวีพงษ
16 เมษายน 2563 อ.มัลลิกา ปาละโชติ อ.ดร.ภาวิณี รัตนคอน อ.ชลธิชา เก็นซ
17 เมษายน 2563 อ.เพ็ญนภา  หมีโต อ.ปทมาภรณ แกวคงคา อ.ยุทธนา รัตนสุวรรณ
20 เมษายน 2563 อ.อริยพล  จิวาลักษณ อ.ศิริพรรณ คลายคลึง อ.วรรณา หกประเสริฐ
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วัน เดือน ป ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายภาคภาษาอังกฤษ
21 เมษายน 2563 อ.ชนกนาถ  แสงทอง อ.อารยา พักละ อ.อริสา สินธุ
22 เมษายน 2563 อ.เสาวณี  กานดอกไม อ.ธราพงษ ทองกระจาง อ.เกียรติภูมิ พาชื่น
23 เมษายน 2563 อ.ศราวุฒิ แยมดี อ.ณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี อ.สาวิตรี ผิวงาม
24 เมษายน 2563 อ.พรสิรินทร หาเรือนทรง อ.นิติ อรามเรืองสกุล อ.เมยธาวีย ศักดิ์ศิษฏพิพัฒน
27 เมษายน 2563 อ.กิตติพงษ เสนาะสรรพ อ.จามร สิริกรรณะ อ.นัฐปภัสร ทับแอน
28 เมษายน 2563 อ.รุงทิวา พงษจําปา อ.อัจรฉา วงษสวรรค อ.สมบัติ อุทาวัน
29 เมษายน 2563 อ.พชร  วังมี อ.สุมิตรา สุวรรณ อ.นันทินี  นักดนตรี
30 เมษายน 2563 อ.ดร.บัวลักษณ เพชรงาม อ.นวลมรกต ทวีทอง อ.โสภาพรรณ เวชากุล

                     2.3  กรรมการปฏิบัติหนาที่อยูเวรประจําวัน สนับสนุนวิชาการ
วัน เดือน ป สายสนับสนุน คนงาน

13 เมษายน 2563 นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นายจิรัฏฐ  วิทยวัฒนโชติ
นางสาวสมหญิง  มีสมบัติ

นายสิทธิชัย  กรั่นสุคนธ
นางสมพร  ศรีสมาน
นางสาวเสวียง ปาจิตต

14 เมษายน 2563 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก
นางสาววิมล  รักรี
นางสาววรนุช  พรมวงศ
นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร

นางสุนันท เสมานิตย
นางสาวชมพูนุช เกิดผล
นางสาววินิดา บัวจูม

15 เมษายน 2563 นางสาวศิวนาท  แสงทอง
นางธิดา  สีทองสุข
นายวรพล  ไพวิโรจน
นางลลิตา ภูมิแกว

นางนิ่มนวล  อัศวภูมิ
นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค
นายสิวะ ปาจิตต

16 เมษายน 2563 นางสาวอารียา โคตวงษา
นายจิรัฏฐ  วิทยวัฒนโชติ
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ

นายสิทธิชัย  กรั่นสุคนธ
นางสมพร  ศรีสมาน
นางสาวเสวียง ปาจิตต

17 เมษายน 2563 นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ
นางสาววรนุช  พรมวงศ
นางสาววิมล  รักรี
นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร

นางสุนันท เสมานิตย
นางสาวชมพูนุช เกิดผล
นางสาววินิดา บัวจูม

20 เมษายน 2563 นางสาวยุวดี  จิตรโอวาท
นายวรพล  ไพวิโรจน
นางธิดา  สีทองสุข
นางลลิตา ภูมิแกว

นางนิ่มนวล  อัศวภูมิ
นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค
นายสิวะ ปาจิตต

21 เมษายน 2563 นายปกรณ จันสุริยวงศ
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นายจิรัฏฐ  วิทยวัฒนโชติ
นางลลิตา ภูมิแกว

นายสิทธิชัย  กรั่นสุคนธ
นางสมพร  ศรีสมาน
นางสาวเสวียง ปาจิตต

 



-  ๔  -

วัน เดือน ป สายสนับสนุน คนงาน
22 เมษายน 2563 นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ

นางสาววิมล  รักรี
นางสาววรนุช  พรมวงศ
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ

นางสุนันท เสมานิตย
นางสาวชมพูนุช เกิดผล
นางสาววินิดา บัวจูม

23 เมษายน 2563 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก
นางธิดา  สีทองสุข
นายวรพล  ไพวิโรจน
นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร

นางนิ่มนวล  อัศวภูมิ
นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค
นายสิวะ ปาจิตต

24 เมษายน 2563 นางสาวศิวนาท  แสงทอง
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นายจิรัฏฐ  วิทยวัฒนโชติ
นางลลิตา ภูมิแกว

นายสิทธิชัย  กรั่นสุคนธ
นางสมพร  ศรีสมาน
นางสาวเสวียง ปาจิตต

27 เมษายน 2563 นางสาวอารียา โคตวงษา
นางสาววิมล  รักรี
นางสาววรนุช  พรมวงศ
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ

นางสุนันท เสมานิตย
นางสาวชมพูนุช เกิดผล
นางสาววินิดา บัวจูม

28 เมษายน 2563 นายวงศไกรวิชญ  นาคสัมปุรณะ
นายวรพล  ไพวิโรจน
นางธิดา  สีทองสุข
นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนินทร

นางนิ่มนวล  อัศวภูมิ
นางสาวปรียานุช ครุธบุญยงค
นายสิวะ ปาจิตต

29 เมษายน 2563 นางสาวยุวดี  จิตรโอวาท
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นายจิรัฏฐ  วิทยวัฒนโชติ
นางลลิตา ภูมิแกว

นายสิทธิชัย  กรั่นสุคนธ
นางสมพร  ศรีสมาน
นางสาวเสวียง ปาจิตต

30 เมษายน 2563 นายปกรณ  จันสุริยวงศ
นางสาววิมล  รักรี
นางสาววรนุช  พรมวงศ
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ

นางสุนันท เสมานิตย
นางสาวชมพูนุช เกิดผล
นางสาววินิดา บัวจูม
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              หนาท่ี   1. ขอ 2.1   ปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรประจําวันในแตละวันที่ไดรับมอบหมายใหอยูในความ
เรียบรอย โดยปฏิบัติหนาที่ในเวลา 08.30 – 16.00 น.

     2. ขอ 2.2 และขอ 2.3  ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้
2.1   ดูแล ตรวจตราทรัพยสินของทางราชการใหมีความเรียบรอยและปลอดภัย

                   2.2  ติดตอประสานงานราชการระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ
         2.3   รายงานเหตกุารณประจําวนัลงในสมดุบนัทกึประจําวันทีห่องธรุการทกุทาน และถา
มเีหตดุวนตองรบีรายงานผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยฯ ทันที

        2.4  ปฏิบัติงาน ณ หองธุรการ หองวิชาการ และสํานักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ
          ตามวันเวลาท่ีไดรับมอบหมาย ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น.
                        3. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่
ตรวจเวรและอยูเวรประจําวันตามคําสั่งนี้ ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่
โดยจะแจงใหทราบลวงหนาเปนรายบุคคล
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
30มี.ค.63  เวลา 08:15:26  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwAzA-DgAMA-BEAEI-ARAA4

 

 

รับทราบ

(นางสาวธิดารัตน มะโนพิน)

นักวิชาการศึกษา
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 Signature Code : NgAxA-DIANw-AzADU-ANwA2

 


