
เพื่อใหก้ารจัดระบบดูแลนักเรียนด าเนินไปตามการปฏรูิปการศึกษาในปจัจุบนั และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรก  แหง่พระราชบญัญัติบริหารราช 
การกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการและพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547  
 มาตรา 27 (1) จึงแต่งต้ังข้าราชการครู ครูเวรประจ าวนัในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภยั ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 ดังนี้ 

สถานที่/เวลา
ปา้ยรถเมลเ์ชา้ นาย เรวตัต์ นกสวา่ง นาย จาตุรนต์ มหากนก นาย ภทัรพงศ์ นาสะอ้าน

07.00- 08.00 น.
ปา้ยรถเมลเ์ยน็ นาง วนัทนา แดงประเสริฐกุล นาย รุ่งโรจน์ สมนิล นาย กิตติคุณ จันทะโมคา
15.10-16.00 น.

ประตเูชา้ นาย ไกรสร หม้อแหละ น.ส. กฤษณา ศรีบญุเพง็ นาย สุวทิวสั หรัิญสินสุนทร
06.30- 07.00 น น.ส. อนุสรา เย็นวฒันา น.ส. ปราณี พรมต๊ิบ น.ส. กิฒยาภรณ์ กองโฮม

ประตเูชา้ น.ส. เพยีงยิหวา เผ่าโพนทอง น.ส. ตวงศรณ์ องอาจ น.ส. ขวญัจิตร  ชนะสิทธิ์
07.00– 08.00 น น.ส. อัจฉรา ภกัดีรัตนภาคย์ น.ส. จิดาภา เซียนจันทกึ นาง อมรรัตน์ มาฬมงคล

นาย ทองฉัตร ไรนุ่น น.ส. เจนจิรา สรสวสัด์ิ
ประตเูยน็ นาย สมชาติ แจ้งกระจ่าง นาย เจนภพ มณีพงษ์ นาง สิริยา โกศลนิยม

14.20 -15.10 น. นาย อัครวฒัน์ ยอแสง น.ส. วชิชุดา สมจิตร น.ส. ฮาดีหม๊ะ แวดะสง
ประตเูยน็ น.ส. ธญัมน เทพปูถัมภ์ นาย สุภวชัร ชาติการุณ น.ส. รัตนานุสรณ์ ครองศักด์ิ

15.10 – 16.00 น. น.ส. พรทพิย์ กองจินดา น.ส. วชิุดา บญุเทยีม น.ส. ศากุน เทยีนทอง
โรงอาหารเชา้ น.ส. จัตตารีย์ เดชเจริญ น.ส. ทพิรสย์ ระโหฐาน น.ส. สุภาพร งาเฉลา

07.00- 08.00 น. น.ส. มนัสภรณ์ แก้วตา
โรงอาหารคาบ 4 น.ส. แรกรัก บญุอยู่ น.ส. วภิาดา คล้ายนิ่ม น.ส. อริสา บตุรดามา

เวลา 11.00-11.50 น. นาง ปราณี วรีะหงส์ นาง ทศันารี อ่อนสุข
โรงอาหารคาบ 5 น.ส. อรทยั จันทรังษี นาย ณัฐสิทธิ์ ทองมหา น.ส. ภาพมิล ฐานะ

เวลา  11.50-12.40 น. น.ส. สุจิตรา อยู่เย็น น.ส. อาทติยา หลับภา
หอ้งน้้าชาย-หญิงเชา้ น.ส. ศิริลักษณ์ เพง็ถมยา นาง อุไรรัตน์ วงศ์นวชาต น.ส. ณัฐฑชาพร โอทอง
เวลา 07.00-08.00 น.
หอ้งน้้าหญิง คาบ 4 นาง มัณฑนา เลิศเสรีพฒันกุล น.ส. อัจฉรา  ทองทา น.ส. ปณยา  แพร่เจริญวฒันา
เวลา 11.00-11.50 น.
หอ้งน้้าชาย คาบ 4 น.ส. ทารินทร์ นาคสร้อย น.ส. วจิิตรา รอดหยู นาย เลิศชัย เกตุพทิยา

เวลา 11.00-11.50 น.
หอ้งน้้าหญิง คาบ 5 นาง ศรัญย์รัชต์ แก้ววมิล น.ส. จันทมาศ บวัจันทร์ น.ส. วนัทนา  กิติทรัพย์กาญจนา

เวลา  11.50-12.40 น. นาง ขันทอง ทองน้อย
หอ้งน้้าชาย คาบ5 น.ส. ยุวดี เสือใหญ่ นาย เกตุ โพธิน์้อย นาย อ านาจ สิงหท์อง

เวลา  11.50-12.40 น.
หอ้งน้้าชาย-หญิง เยน็ นาย ปยิพฤฒิ จิธานนท์ นาง กัลยา ม่วงมั่น นาย มาโนชญ์ มูลทรัพย์
เวลา 15.10-16.00 น.

ค้าสั่งโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รชัดา
ที่ 322/2559

เรือ่ง  ครูเวรประจ าวนัในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภยั

ตารางเวรแต่ละจุดประจ้าวัน ภาคเรยีนที่ 2/2559
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ



สถานที่/เวลา
ปา้ยรถเมลเ์ชา้ น.ส. วชิุตา อินไผ่ น.ส. ฉววีรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ

07.00- 08.00 น. น.ส. สุภาวดี สอาดดิษฐ์
ปา้ยรถเมลเ์ยน็ น.ส. ธารทพิย์ เขินค า นาย นวเรศ เสนคุ้ม
15.10-16.00 น. น.ส. นัดธดิา นวลศรี

ประตเูชา้ นาย เลอพงศ์ จันสีนาก นาง มาลิน จันทร์แสง
06.30- 07.00 น นาง จิราภรณ์ วราชุน น.ส. เนาวรัตน์ อินทวงษ์

ประตเูชา้ น.ส. สิวลี บญุวฒัน์ นาง สมคิด ลอยฟา้
07.00– 08.00 น น.ส. นาถพร มูลจันทร์ จ.ส.อ. ธนวทิย์ วกิระยิน

ประตเูยน็ นาย ปณีต  จิตต์นุกุลศิริ นาย ประชาธปิ ใจกล้า
14.20 -15.10 น. น.ส. ปาวรีย์ ขาวสมบรูณ์ 

ประตเูยน็ นาย ทรงพรต เชื้อภกัดี น.ส. อารีรัตน์ แคล่วคล่อง
15.10 – 16.00 น. น.ส. ศศิธร นานไธสง นาย อนันต์ สุโพธิ์

โรงอาหารเชา้ นาง บษุกร เมืองเรืองวทิย์ น.ส. ปารวี วงศ์ปดัแก้ว
07.00- 08.00 น. น.ส. อ าไพ พาโคกทม
โรงอาหารคาบ 4 นาย สมชาย คงเสน่ห์ น.ส. ศุภร แซ่ลู่

เวลา 11.00-11.50 น. นาย มงคล ทองงาม
โรงอาหารคาบ 5 น.ส. ชญานี วจนะศิริ น.ส. อุบล บญุชู

เวลา  11.50-12.40 น. น.ส. ศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ
หอ้งน้้าชาย-หญิงเชา้ น.ส. นันทดิา ทวโีชคมีทรัพย์ น.ส. นาตยา นะวะมะวฒัน์
เวลา 07.00-08.00 น. นาง นฤมล มุสิเกตุ
หอ้งน้้าหญิง คาบ 4 นาง อุราวรรณ ต้ังโสภณ น.ส. กาญจนา กรีธาธร
เวลา 11.00-11.50 น.
หอ้งน้้าชาย คาบ 4 นาย ปรมินทร์ เสมอภพ นาง พวงเพญ็ เต๊ะขันหมาก

เวลา 11.00-11.50 น.
หอ้งน้้าหญิง คาบ 5 น.ส. ณัฐณิชา บญุเกตุ นาง จุฑารัตน์ ภทัรกรธนกิจ

เวลา  11.50-12.40 น. น.ส. ชมพนูุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
หอ้งน้้าชาย คาบ5 นาย ศรัณยภทัร ชุมวรรณศรี นาย อุดม จิรกิตตยากร

เวลา  11.50-12.40 น. นาย สุรพล กาญจนเวโรจน์
หอ้งน้้าชาย-หญิง เยน็ น.ส. กชพร อารัชกุล น.ส. ประภากร กรรเจียกพงษ์
เวลา 15.10-16.00 น. นาย พรีพงษ์ ดาระกะมาศ น.ส. ลลิตา แขกรัมย์

ทัง้นี้ เร่ิมปฏิบัติหน้าทีต้ั่งแต่วันที ่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 ส่ัง ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา

ตารางเวรแต่ละจุดประจ้าวัน ภาคเรยีนที่ 2/2559
วันพฤหสับดี วันศุกร์


