
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที่   127/2558 

เร่ือง  ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรกลำงวันรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศกึษำ 
 

 

 เพื่อให้การอยู่เวรรักษาการณ์ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรยีบรอ้ย และเพื่อป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียนมิใหเ้สยีหาย 
หรือสูญหาย ท้ังทางโจรกรรม และอัคคีภัย ตามมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เรื่องจัดเวรรักษาการณ์  ประจ า
สถานท่ีราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27(1) แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
พ.ศ. 2547  โรงเรียนจึงแต่งตั้งใหข้้าราชการครูปฏิบัติหนา้ทีเ่วรกลางวันและวันหยุดราชการ ดังต่อไปนี้ 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ครูที่อยู่เวร ครูตรวจเวร 

1 30 พฤษภาคม 2558 
นางสมคิด 
นางนิตยา 

ลอยฟ้า 
มหาเปาระยะ 

นางวาสนา ไชยยงยศ 

2 31 พฤษภาคม 2558 
นางสาวปณยา 
นางสาวสตรีรตัน ์

แพร่เจรญิวัฒนา 
เจนนพกาญจน ์

นางอุทัยวรรณ งามเอก 

3 1 มิถุนายน 2558 
นางมาลิน 
นางสาวแรกรัก 

จันทร์แสง 
บุญอยู ่

นางยุพดี บุญบงการ 

4 6 มิถุนายน 2558 
นางสาวนาตยา 
นางนฤมล 

นะวะมะวัฒน ์
มุสิเกตุ  

นางประชุมพร จันทรคีร ี

5 7 มิถุนายน 2558 
นางสาวกชพร 
นางสาวจัตตารีย ์

อารัชกุล 
เดชเจรญิ 

นางเสวิกา เอื้อพอพล 

6 13 มิถุนายน 2558 
นางบุษกร 
นางสาวศิรลิักษณ์  

เมืองเรืองวิทย์ 
เพ็งถมยา  

นางทัศนารี อ่อนสุข 

7 14 มิถุนายน 2558 
นางจิราภรณ ์
นางสาวทิพรสย ์

วราชุน 
ระโหฐาน 

นางวาสนา ไชยยงยศ 

8 20 มิถุนายน 2558 
นางสาวอุบล 
นางสาวนันทิดา 

บุญช ู
ทวีโชคมีทรัพย ์

นางอุทัยวรรณ งามเอก 

9 21 มิถุนายน 2558 
นางขวัญตา 
นางพัชรินทร์ 

ปฏิเวธวิทูร 
จันทร์ประเสริฐ   

นางยุพดี บุญบงการ 

10 27 มิถุนายน 2558 
นางธนวรรณ 
นางสาวสิวล ี

โสดา  
บุญวัฒน์ 

นางประชุมพร จันทรคีร ี

11 28 มิถุนายน 2558 
นางสุวิมล  
นางสาวพรพรรณ 

ชุมสาย ณ อยุธยา  
เจริญพิบลู 

นางเสวิกา เอื้อพอพล 

12 4 กรกฎาคม 2558 
นางสาวเนาวรตัน ์
นางศรัญยร์ัชต ์

อินทวงษ์ 
แก้ววิมล 

นางทัศนารี อ่อนสุข 

13 5 กรกฎาคม 2558 
นางสาวตวงศรณ ์
นางสาวศากุน 

องอาจ 
เทียนทอง 

นางวาสนา ไชยยงยศ 

14 11 กรกฎาคม 2558 
นางอุราวรรณ 
นางณัฐนันท ์

ตั้งโสภณ 
รัมมะเดช 

นางอุทัยวรรณ งามเอก 

 
 
 



- 2 - 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ครูที่อยู่เวร ครูตรวจเวร 

15 12 กรกฎาคม 2558 
นางสาวจันทมาศ 
นางสาวฮาดีหม๊ะ 

บัวจันทร์ 
แวดะสง 

นางยุพดี บุญบงการ 

16 18 กรกฎาคม 2558 
นางวันทนา 
นางสาวยุวด ี

แดงประเสริฐกลุ 
เสือใหญ ่

นางประชุมพร จันทรคีร ี

17 19 กรกฎาคม 2558 
นางสาวพราว 
นางสาวอรทัย 

พาหอม 
จันทรังษ ี

นางเสวิกา เอื้อพอพล 

18 25 กรกฎาคม 2558 
นางสาวอรวรรณ 
นางสาวอ าไพ 

เทียนธวัชกุล 
พาโคกทม 

นางทัศนารี อ่อนสุข 

19 26 กรกฎาคม 2558 
นางศิริลักษณ ์
นางพวงเพ็ญ 

ประจ าแท่น 
เต๊ะขันหมาก   

นางวาสนา ไชยยงยศ 

20 30 กรกฎาคม 2558 
นางปราณ ี
นางดวงเดือน  

วีระหงส ์
คงสุข  

นางอุทัยวรรณ งามเอก 

21 31 กรกฎาคม 2558 
นางสาวยุร ี
นางสาวนัดธิดา 

ปิยะตันติ  
นวลศร ี

นางยุพดี บุญบงการ 

22 1 สิงหาคม 2558 
นางสาวชญาน ี
นางสาวจารุนภิา 

วจนะศิร ิ
ภู่สวัสดิ ์

นางประชุมพร จันทรคีร ี

23 2 สิงหาคม 2558 
นางสาวฉวีวรรณ 
นางสาววิจิตรา 

แสงสุรีย์กลุกิจ  
รอดหย ู

นางเสวิกา เอื้อพอพล 

24 8 สิงหาคม 2558 
นางสาวปิยภัทร 
นางสาวจุฑารตัน ์

เรืองโรจน ์
อนันต์ 

นางทัศนารี อ่อนสุข 

25 9 สิงหาคม 2558 
นางสาวอริสา 
นางสาวทารินทร ์

บุตรดามา 
นาคสร้อย 

นางวาสนา ไชยยงยศ 

26 12 สิงหาคม 2558 
นางสาวมนัสภรณ ์
นางสาวสุภาพร 

แก้วตา 
งาเฉลา 

นางอุทัยวรรณ งามเอก 

27 15 สิงหาคม 2558 
นางมัณฑนา 
นางสาวณัฐณิชา 

เลิศเสรีพัฒนกลุ 
บุญเกต ุ

นางยุพดี บุญบงการ 

28 16 สิงหาคม 2558 
นางสาววิภาดา 
นางสาวอัจฉรา 

คล้ายนิ่ม 
ภักดีรตันภาคย ์

นางประชุมพร จันทรคีร ี

29 22 สิงหาคม 2558 
นางสาวศศิธร 
นางสาวอารีรตัน ์

นานไธสง
แคล่วคล่อง 

นางเสวิกา เอื้อพอพล 

30 23 สิงหาคม 2558 
นางกัลยา 
นางสาวศันสนีย ์

ม่วงมั่น 
เหลืองประภาศริ ิ

นางทัศนารี อ่อนสุข 

31 29 สิงหาคม 2558 
นางสาววันทนา        
นางสาวธารทิพย ์

กิติทรัพย์กาญจนา     
เขินค า 

นางวาสนา ไชยยงยศ 
   

  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี   30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 

                       (นายเลศิศิลป์   รตันมุสิก) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


