
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง   คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน ตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

___________________________

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา (Covid-19) ของนักศึกษา นักเรียน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใหหนวยงานกําหนดมาตรการ
การทํางานสําหรับบุคลากร โดยใชมาตรการทํางานที่บาน (Work form Home) นั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวร
และอยูเวรประจําวัน ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ดังนี้

 
1. คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรประจําวัน

 
วัน/เดือน/ป ผูบริหาร

19 เมษายน 2564 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา

20 เมษายน 2564 อ.ชูฉกาจ ชูเลิศ

21 เมษายน 2564 อ.ระยอง กานดอกไม

22 เมษายน 2564 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย

23 เมษายน 2564 อ.สุชาติ  นิลสําราญจิต

26 เมษายน 2564 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา

27 เมษายน 2564 อ.ชูฉกาจ ชูเลิศ

28 เมษายน 2564 อ.ระยอง กานดอกไม

29 เมษายน 2564 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย

30 เมษายน 2564 อ.สุชาติ  นิลสําราญจิต

3 พฤษภาคม 2564 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา

4 พฤษภาคม 2564 อ.ชูฉกาจ ชูเลิศ

5 พฤษภาคม 2564 อ.ระยอง กานดอกไม

6 พฤษภาคม 2564 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย

7 พฤษภาคม 2564 อ.สุชาติ  นิลสําราญจิต

10 พฤษภาคม 2564 อ.ดร.สุดารัตน ศรีมา

11 พฤษภาคม 2564 อ.ชูฉกาจ ชูเลิศ

12 พฤษภาคม 2564 อ.ระยอง กานดอกไม

13 พฤษภาคม 2564 อ.ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย

14 พฤษภาคม 2564 อ.สุชาติ นิลสําราญจิต



หนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรประจําวันในแตละวันตามที่ไดรับมอบหมาย ใหอยูในความเรียบรอย
 

2. กรรมการอยูเวรประจําวันสายวิชาการ
 วัน/เดือน/ป หองธุรการ สํานักงาน EP

19 เมษายน 2564 อ.นงคนภา อาจทวีกูล อ.ดร.บัวลักษณ  เพชรงาม

20 เมษายน 2564 อ.นํ้าผึ้ง  ชูเลิศ อ.จารุวัลย  พิมผนวช

21 เมษายน 2564 อ.โสภาพรรณ เวชากุล อ.อลงกต  วงศศรียา

22 เมษายน 2564 อ.สุณิสา  เปงมณี อ.อัจฉรา  วงษสวรรค

23 เมษายน 2564 อ.ปทมาภรณ  แกวคงคา อ.มัลลิกา  ปาละโชติ

26 เมษายน 2564 อ.ยุทธนา  รัตนสุวรรณ อ.ชลธิชา  เก็นซ

27 เมษายน 2564 อ.เพ็ญนภา  หมีโต อ.กุลรดา ชีรนรวนิชย

28 เมษายน 2564 อ.เมธาวีย  ศักดิ์ศิษฎพิพัฒน อ.กิตติพงษ  เสนาะสรรพ

Mr.Zhang Chao

29 เมษายน 2564 อ.วรรณา  หกประเสริฐ อ.สมบัติ  อุทาวัน

30 เมษายน 2564 อ.ศราวุฒิ  แยมดี อ.นวลมรกต  ทวีทอง

3 พฤษภาคม 2564 อ.ณัฐสันต  สินธุชัยภาคเส อ.สุมิตรา  สุวรรณ

4 พฤษภาคม 2564 อ.อริสา  สินธุ อ.รุงทิวา  พงษจําปา

5 พฤษภาคม 2564 อ.เสาวณี  กานดอกไม อ.เกียรติภูมิ  พาชื่น

6 พฤษภาคม 2564 อ.สาวิตรี  ผิวงาม อ.จามร  สิริกรรณนะ

7 พฤษภาคม 2564 อ.ชนกนาถ  แสงทอง อ.อารยา  พักละ

10 พฤษภาคม 2564 อ.พรสิรินทร  หาเรือนทรง อ.ภาคภูมิ  คลายทอง

11 พฤษภาคม 2564 อ.อริยะพล  จิวาลักษณ อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง

12 พฤษภาคม 2564 อ.ณัฏฐาภรณ  ศรีชนะ อ.ปยะพงษ  ทวีพงษ

13 พฤษภาคม 2564 อ.นันทินี  นักดนตรี อ.ดร.ภาวิณี  รัตนคอน

14 พฤษภาคม 2564 อ.พชร  วังมี อ.ธราพงษ  ทองกระจาง

หนาท่ี 1. ดูแลตรวจตราทรัพยสินของทางราชการใหเรียบรอยปลอดภัย
         2. รับเรื่องติดตอประสานงานราชการ

 
        3. ลงช่ืออยูเวรรักษาการณในสมุดรายงานเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกประจําวันที่หอง

ธุรการทุกทาน กรณีมีเหตุดวนใหแจงผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยทันที
         4. ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรที่หองท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่ง

                              5. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่อยูเวร
ประจําวันตามคําสั่งนี้ ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่โดยจะแจงใหทราบเปนราย
บุคคล

3. กรรมการอยูเวรประจําวันสายสนับสนุนวิชาการ
 วัน/เดือน/ป หองธุรการ หองวิชาการ สํานักงาน EP

19 เมษายน 2564 นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ นางสาววิมล รักรี นายวงศไกรวิทย  นาคสัมปุรณะ

20 เมษายน 2564 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก นาง ธิดา สีทองสุข นางสาว สมหญิง มีสมบัติ

21 เมษายน 2564 นางสาวศิวนาท แสงทอง นางสาว ธิดารัตน มะโนพิน นางสาวณัฎฐปภาดา  กีรติชัยชนินทร

22 เมษายน 2564 นายปกรณ จันสุริยวงศ นางสาวยุวดี จิตรโอวาท นางลลิตา ภูมิแกว

23 เมษายน 2564 นางสาวอารยา โคตรวงษา นายวรพล ไพวิโรจน นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ

26 เมษายน 2564 นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ นางสาววิมล รักรี นายวงศไกรวิทย  นาคสัมปุรณะ

27 เมษายน 2564 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก นาง ธิดา สีทองสุข นางสาว สมหญิง มีสมบัติ

28 เมษายน 2564 นางสาวศิวนาท แสงทอง นางสาว ธิดารัตน มะโนพิน นางสาวณัฎฐปภาดา  กีรติชัยชนินทร

29 เมษายน 2564 นายปกรณ จันสุริยวงศ นางสาวยุวดี จิตรโอวาท นางลลิตา ภูมิแกว



30 เมษายน 2564 นางสาวอารยา โคตรวงษา นายวรพล ไพวิโรจน นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ

3 พฤษภาคม 2564 นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ นางสาววิมล รักรี นายวงศไกรวิทย  นาคสัมปุรณะ

4 พฤษภาคม 2564 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก นาง ธิดา สีทองสุข นางสาว สมหญิง มีสมบัติ

5 พฤษภาคม 2564 นางสาวศิวนาท แสงทอง นางสาว ธิดารัตน มะโนพิน นางสาวณัฎฐปภาดา  กีรติชัยชนินทร

6 พฤษภาคม 2564 นายปกรณ จันสุริยวงศ นางสาวยุวดี จิตรโอวาท นางลลิตา ภูมิแกว

7 พฤษภาคม 2564 นางสาวอารยา โคตรวงษา นายวรพล ไพวิโรจน นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ

10 พฤษภาคม 2564 นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ นางสาววิมล รักรี นายวงศไกรวิทย  นาคสัมปุรณะ

11 พฤษภาคม 2564 นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก นาง ธิดา สีทองสุข นางสาว สมหญิง มีสมบัติ

12 พฤษภาคม 2564 นางสาวศิวนาท แสงทอง นางสาว ธิดารัตน มะโนพิน นางสาวณัฎฐปภาดา  กีรติชัยชนินทร

13 พฤษภาคม 2564 นายปกรณ จันสุริยวงศ นางสาวยุวดี จิตรโอวาท นางลลิตา ภูมิแกว

14 พฤษภาคม 2564 นางสาวอารยา โคตรวงษา นายวรพล ไพวิโรจน นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ

หนาท่ี 1. ดูแลตรวจตราทรัพยสินของทางราชการใหเรียบรอยปลอดภัย
         2. รับเรื่องติดตอประสานงานราชการ

         3. ลงช่ืออยูเวรรักษาการณในสมุดรายงานเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกประจําวันที่หอง
ธุรการทุกทาน กรณีมีเหตุดวนใหแจงผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยทันที

 
        4. ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรที่หองท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่ง

                             5. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่อยูเวร
ประจําวันตามคําสั่งนี้ ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่โดยจะแจงใหทราบเปนราย
บุคคล

4. กรรมการอยูเวรประจําวันสายสนับสนุนวิชาการ (คนงาน)
 วัน/เดือน/ป คนงาน

19 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

20 เมษายน 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

21 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

22 เมษายน 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

23 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม



นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

26 เมษายน 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

27 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

28 เมษายน 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

29 เมษายน 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

30 เมษายน 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

3 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

4 พฤษภาคม 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

5 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

6 พฤษภาคม 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ



นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

7 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

10 พฤษภาคม 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

11 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

12 พฤษภาคม 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

13 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิชัย กล่ันสุคนธ

นางเสวียง  ปาจิตต

นางสาววินิดา บัวจูม

นางสาวพรรณี  วงษวรรณ

นางสุนันท เสมานิตย

14 พฤษภาคม 2564 นายสิวะ ปาจิตต

นางนิ่มนวล อัศวภูมิ

นางสาวเตือนใจ รอดภัย

นางสาวปรียานุช  ครุธบุญยงค

นายรพีภัทร  วลัยวรรณา

หนาท่ี 1. ดูแลตรวจตราทรัพยสินของทางราชการเปด - ปดอาคาร ทําความสะอาด พนนํ้ายาฆาเชื้อ
หองท่ีเปดใชงานใหเรียบรอยปลอดภัย

 
                 2. ลงช่ืออยูเวรรักษาการณในสมุดรายงานเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกประจําวันที่หอง
ธุรการทุกทาน กรณีมีเหตุดวนใหแจงผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยทันที

        3. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่อยูเวร
ประจําวันตามคําสั่งนี้ ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่โดยจะแจงใหทราบเปนราย
บุคคล
 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
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