
 

คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๓/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคCOVID-19

___________________________

ตามท่ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       
 เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ
COVID-19 (ฉบับท่ี 3)   ลงวันท่ี 3 มกราค 2564 และตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดออกประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานท่ีเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 1 มกราคม 2564 เพื่อลดโอกาสการ
แพรระดับของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยใหปดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรและอยู
เวรประจําวัน ในวันท่ี 18-29 มกราคม 2564 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 งิ้วลาย กรรมการ

1.7   นางบัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

1.8   นางสาวนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ

1.9   นางสาวนันทินี นักดนตรี กรรมการ

     1.10 นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

     1.11 นางสาวปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ

หนาท่ี ใหคําปรึกษา และประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ เปนที่เรียบรอย
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2.กรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรและอยูเวรประจําวัน

   2.1 กรรมการปฏิบัติหนาที่ตรวจเวรประจําวัน 
วัน เดือน ป ชื่อ – นามสกุล

18 มกราคม 2564 อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ
19 มกราคม 2564 อาจารยสุชาติ  นิลสําราญจิต
20 มกราคม 2564 อาจารยระยอง  กานดอกไม
21 มกราคม 2564 อาจารย ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
22 มกราคม 2564 อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา
25 มกราคม 2564 อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ
26 มกราคม 2564 อาจารยสุชาติ  นิลสําราญจิต
27 มกราคม 2564 อาจารยระยอง  กานดอกไม
28 มกราคม 2564 อาจารย ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
29 มกราคม 2564 อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา

 

       2.2 กรรมการปฏิบัติหนาที่อยูเวรประจําวัน สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
 

วันท่ีปฏิบัติเวร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
วันท่ี 18,25 มกราคม 2564 อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา

อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ
อาจารย ดร.ภาวิณี รัตนคอน
อาจารยนันทินี นักดนตรี
อาจารยศราวุฒิ แยมดี
อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ
อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี
อาจารยอริยพล  จิวาลักษณ
อาจารยสุมิตรา สุวรรณ
อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ
Mr.Antoine Warneck
Mr.Greig Smith
Mr.Zhang Chao
Mr. James Winters

นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ
นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก
นายปกรณ จันสุริยวงศ
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นายวรพล ไพวิโรจน
นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ
นางลลิตา ภูมิแกว
นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ
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วันท่ีปฏิบัติเวร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
วันท่ี 19,26 มกราคม 2564 อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ

อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง
อาจารยพชร วังมี
อาจารยชลธิชา เก็นซ
อาจารยธราพงษ ทองกระจาง
อาจารยสมบัติ อุทาวัน
อาจารยนงคนภา  อาจทวีกูล
Mr.Andreas Santen

นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ
นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นางธิดา สีทองสุข
นายวรพล ไพวิโรจน
นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ
นางลลิตา ภูมิแกว
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ
นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ
นางสาวยุวดี จิตรโอวาท

วันท่ี 20,27 มกราคม 2564 อาจารยอริสา สินธุ
อาจารยอารยา พักละ
อาจารยจารุวัลย พิมผนวช
อาจารยสาวิตรี ผิวงาม
อาจารยเสาวณี กานดอกไม
อาจารยรุงทิวา พงษจําปา
อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ
อาจารยกุลรดา ชีรนรวนิชย
 

นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ
นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก
นางสาวศิวนาท แสงทอง
นายปกรณ จันสุริยวงศ
นางสาววิมล รักรี
นางสาวธิดารัตน มะโนพิน
นางธิดา สีทองสุข
นายวรพล ไพวิโรจน
นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ
นางสาววรนุช พรมวงศ
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ
นางสาวณัฎฐปภาดา  กีรติชัยชนินทร
นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ
นางสาวอารียา  โคตรวงษา
นางสาวยุวดี จิตรโอวาท
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วันท่ีปฏิบัติเวร สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
วันท่ี 21,28 มกราคม
2564

อาจารยนวลมรกต ทวีทอง
อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล
อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน
อาจารยเมยธาวีย  ศักดิ์ศิษฏ
พิพัฒน
อาจารยเกียรติภูมิ พาช่ืน
อาจารยชนกนาถ แสงทอง
อาจารยอัจฉรา วงษสวรรค
อาจารย ดร. บัวลักษณ เพชรงาม
Miss.Jovana Cvetkovic

นางสาวศิวนาท แสงทอง
นางธิดา สีทองสุข
นางสาววรนุช พรมวงศ
นางลลิตา ภูมิแกว
นางสาวณัฎฐปภาดา กีรติชัยชนิ
นทร
นางสาวอารียา  โคตรวงษา
นางสาวยุวดี จิตรโอวาท
 

วันท่ี 22,29 มกราคม
2564

อาจารยพรสิรินทร  หาเรือนทรง
อาจารยสุณิสา เปงมณี
อาจารยเพ็ญนภา หมีโต
อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง
อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ
อาจารยจามร สิริกรรณะ
อาจารยภาคภูมิ คลายทอง
อาจารยอลงกต วงศศรียา
อาจารยวรรณา หกประเสริฐ
Mr.Johan Park

นางสาวศิวนาท แสงทอง
นายปกรณ จันสุริยวงศ
นางสาววิมล รักรี
นางสาววรนุช พรมวงศ
นางสาวสมหญิง มีสมบัติ
นางสาวณัฎฐปภาดา กีรติชัยชนิ
นทร
นางสาวอารียา  โคตรวงษา

 

หนาท่ี   1. ขอ 2.1   ปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรประจําวันในแตละวันที่ไดรับมอบหมายใหอยูใน
ความเรียบรอย โดยปฏิบัติหนาท่ีในเวลา 08.30 – 16.00 น.

          2. ขอ 2.2   ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้
          2.1   ดูแล ตรวจตราทรัพยสินของทางราชการใหมีความเรียบรอยและปลอดภัย

                            2.2  ติดตอประสานงานราชการระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ
                   2.3   รายงานเหตกุารณประจําวนัลงในสมดุบนัทกึประจําวันทีห่องธรุการทกุทาน
และถามเีหตดุวนตองรบีรายงานผูตรวจเวรและมหาวิทยาลัยฯ ทันที
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                                     2.4  ปฏิบัติงาน ณ หองธุรการ หองวิชาการ และสํานักงานโครงการภาคภาษา
อังกฤษ  ตามวันเวลาท่ีไดรับมอบหมาย ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น.

3. หากหนวยงานมีความจําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ตรวจ
เวรและอยูเวรประจําวันตามคําสั่งนี้ ทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวของมาปฏิบัติหนาที่โดย
จะแจงใหทราบลวงหนาเปนรายบุคคล

  
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
13ม.ค.64  เวลา 12:40:01  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA4A-DEARQ-AzAEM-AMgAw

 

 

รับทราบ

(นางสาวยุวดี จิตรโอวาท)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
17ม.ค.64  เวลา 09:13:43  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgA2A-EMAMw-AyAEI-AMABC

 

 

  (นายชูฉกาจ ชูเลิศ)

รองผูอํานวยการฝายบริหารฝายมัธยม
16เม.ย.64  เวลา 16:06:49  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MwBCA-DAAMw-A0ADI-AMwA4

 

 


