
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๔/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรและอยูเวรประจําวันตามมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (เพิ่มเติม)

___________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 และตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดออก

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานท่ีเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

เพ่ือลดโอกาสการแพรระดับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยใหปดสถานที่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครเปนการช่ัวคราว ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2564 เปนตนไป  จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังน้ัน  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจ

เวรและอยูเวรประจําวันตั้งแตวันท่ี 18 - 29 มกราคม 2564 ดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการอํานวยการ
 

1.1 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว ประธาน
 

1.2 ผศ.ธนวัฒน ศรีศิริวัฒน กรรมการ
 

1.3 อาจารยวินิตา แนประโคน กรรมการ
 

1.4 อาจารยสามารถ แสงนอย กรรมการ
 

1.5 อาจารย ดร.ภัทรา อุนทินกร กรรมการ
 

1.6 อาจารยเพชรพนม จิตม่ัน กรรมการ
 

1.7 อาจารยอรัญ สัมดี กรรมการและเลขานุการ
 

หนาท่ี  ใหคําปรึกษา และประสานงานกับกรรมการฝายตางๆ เปนที่เรียบรอย
 

2. กรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน
 

2.1 กรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรประจําวัน
 

วัน เดือน ป ชื่อ - นามสกุล



 
 

18 มกราคม 2564 ผศ.ธนวัฒน  ศรีศิริวัฒน

19 มกราคม 2564 อาจารย ดร.ภัทรา  อุนทินกร
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2.2 กรรมการปฏิบัติหนาที่อยูเวรประจําวัน สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
 วันท่ีปฏิบัติเวร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

 วันท่ี 18 , 25 มกราคม
2564

อาจารยณฐพล  อยูเปนสุข
อาจารยบุตรศิรินทร  จิวพานิชย
อาจารยพิมปไพ  จิ๋วแพ
อาจารยนฤมล  หลายประเสริฐพร   
อาจารยสมจิตร  ศรีพนาสณฑ        

นางสาวแกมมณี  จีนเอม
นายชาติชาย  เกษมราช
นางสาววชิราภรณ  ณ พล
นางสาวสุภัตรา  กรุดแกว
นายโกสุม  พิมพเสน
นายเจตนา  ศาตรประเสริฐ         

 วันท่ี 19 , 26 มกราคม
2564

อาจารยวิษณุ  สมัญญา
อาจารยสุภารณี  สาระสา
อาจารยแคทธียา  เจริญสุข
อาจารยจุฑารัตน  สิริวิบูลยผล
อาจารยภาวิณี  โสระเวช

นางสาวแกมมณี  จีนเอม
นายชาติชาย  เกษมราช
นางสาววชิราภรณ  ณ พล
นางสาวสุภัตรา  กรุดแกว
นายโกสุม  พิมพเสน
นายเจตนา  ศาตรประเสริฐ   

 วันท่ี 20 , 27 มกราคม
2564

อาจารยพิชัย  นิยมธรรม
อาจารยจารุณี  ศุภชาต
อาจารยสุธิรา  ทรัพยเจริญ
อาจารยสลักจิตต  สุขสอาด
อาจารยไปรพร  แสงจันทร

นางสาวแกมมณี  จีนเอม
นายชาติชาย  เกษมราช
นางสาววชิราภรณ  ณ พล
นางสาวสุภัตรา  กรุดแกว
นายโกสุม  พิมพเสน
นายเจตนา  ศาตรประเสริฐ   
นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ  
นางสุภาภรณ  เรืองเดช
นางสาวเหมือนขวัญ  จรงคหนู
นางสาวเกษราภรณ  แตงมาก     

 
 

วัน เดือน ป ชื่อ - นามสกุล

20 มกราคม 2564 อาจารยสามารถ  แสงนอย

21 มกราคม 2564 อาจารยวินิตา  แนประโคน

22 มกราคม 2564 อาจารยเพชรพนม  จิตมั่น

25 มกราคม 2564 ผศ.ธนวัฒน  ศรีศิริวัฒน

26 มกราคม 2564 อาจารย ดร.ภัทรา  อุนทินกร

27 มกราคม 2564 อาจารยสามารถ  แสงนอย

28 มกราคม 2564 อาจารยวินิตา  แนประโคน

29 มกราคม 2564 อาจารยเพชรพนม  จิตมั่น
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วันท่ีปฏิบัติเวร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
วันท่ี 21 , 28 มกราคม 2564  อาจารยณัฐวุฒิ  จิโนวัฒน

อาจารยกัญชริญา  พรมแพน
อาจารยฐิติมา  ชีวินวรศักดิ์
อาจารยณัฐกาญจน  แดงทองคํา      
อาจารยณัฐณิชา  ทนะไชย             

นายเจตนา  ศาตรประเสริฐ   
นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ    
นางสุภาภรณ  เรืองเดช
นางสาวเหมือนขวัญ  จรงคหนู
นางสาวเกษราภรณ  แตงมาก

วันท่ี 22 , 29 มกราคม 2564 อาจารย ดร.วีรยุทธ  พลายเล็ก
อาจารยนทณัฐ   เจริญพูล
อาจารยหนึ่งฤทัย  คําหงษา
อาจารยทิพวรรณ  พัฒนชนะ
อาจารยศิริลักษณ  เลิศหิรัญทรัพย 

นายเจตนา  ศาตรประเสริฐ   
นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ    
นางสุภาภรณ  เรืองเดช
นางสาวเหมือนขวัญ  จรงคหนู
นางสาวเกษราภรณ  แตงมาก     

หนาท่ี 1. ขอ 2.1 ปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรประจําวันในแตละวันที่ไดรับมอบหมายใหอยูใน     
                                  ความเรียบรอย โดยปฏิบัติหนาที่ในเวลา 08.30 - 16.00 น.

 
2. ขอ 2.2 ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้

 2.1 ดูแล ตรวจตราทรัยพสินของทางราชการใหมีความเรียบรอยและปลอดภัย
 2.2 ติดตอประสานงานราชการระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ

 
2.3 รายงานเหตุการณประจําวันลงในสมุดบันทึกประจําวันที่หองสํานักงาน

                                         ทุกทาน และถามีเหตุดวนตองรีบรายงานผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยฯ ทันที
 2.4 ปฏิบัติงาน ณ หองสํานักงาน ตามวันเวลาที่ไดรับมอบหมาย ตั้งแตเวลา

      08.30 - 16.00 น.
 

3. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติ
 หนาท่ีตรวจเวรและอยูเวรประจําวันตามคําสั่งน้ี ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียก
 บุคคลท่ีเกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่โดยจะแจงใหทราบลวงหนาเปนรายบุคคล

  
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
13ม.ค.64  เวลา 12:33:01  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAAzA-DUAOQ-A4ADE-AOQA0

 

 



 

(นางสาวภาวิณี โสระเวช)

อาจารย โรงเรียนประถมสาธิต
18ม.ค.64  เวลา 17:02:57  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OAAzA-EEAMg-A3AEU-ANAA3

 

 

 

(นางสาวศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย)

อาจารย
19ม.ค.64  เวลา 06:50:12  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OQBBA-DMANw-BFADQ-AMwA3

 

 

 

(นายอรัญ สัมดี)

รองผูอํานวยการฝายบริหารฝายประถม
19ม.ค.64  เวลา 08:43:09  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgBEA-DAANA-A0ADM-AMgA5

 

 

รับทราบ

 
(นางสาววินิตา แนประโคน)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการฝายประถม
20ม.ค.64  เวลา 09:37:01  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OABDA-EQANA-BBADA-ARABD

 

 

รับทราบ

 
(นายเพชรพนม จิตมั่น)

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
27ม.ค.64  เวลา 12:21:50  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MwAzA-EQAQQ-A5ADI-AMwA2



 


