
เพื่อใหก้ารอยู่เวรรักษาการณ์ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของโรงเรียนมิใหเ้สียหาย
หรือสูญหาย ทั้งทางโจรกรรม และอัคคีภยั ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เร่ือง จัดเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่
ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแหง่พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ .ศ. 2546 และ   
กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียน
จึงแต่งต้ังให ้ข้าราชการครูปฏบิติัหน้าที่เวรกลางวนัและวนัหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

เวรที่
นางสาวพชัรินทร์ สายสังข์

21 มกราคม 2561 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร
นางสาวพสัตราภรณ์ แย้มกาญจนวฒัน์
นางสาวปารวี วงศ์ปดัแก้ว

27 มกราคม 2561 นางสาวศุภร แซ่ลู่
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางขันทอง ทองน้อย

28 มกราคม 2561 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
นางสาวชมพนูุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย

3 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาววชิุดา บญุเทยีม
นางสาวเจนจิรา สรสวสัด์ิ
นางสาวอุบล บญุชู

4 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวอัจฉรา ภกัดีรัตนภาคย์
นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
นางวนัทนา แดงประเสริฐกุล

10 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
นางสาวพรทพิย์ กองจินดา
นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา

11 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
นางจุฑารัตน์ ภทัรกรธนกิจ
นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ

17 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
นางสาวนันทดิา ทวโีชคมีทรัพย์
นางสาวมินทร์ตรา วชิาสวสัด์ิ

18 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวธญัมน เทพปูถัมภ์
นางสาวณัฐณิชา บญุเกตุ

24 กุมภาพนัธ์ 2561 นางมัณฑนา เลิศเสรีพฒันกุล
นางสาวปราณี พรมต๊ิบ
นางสาวขวญัจิตร  ชนะสิทธิ์

25 กุมภาพนัธ์ 2561 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี

นางกัลยา ม่วงมั่น
3 มีนาคม 2561 นางศันสนีย์ พนัธเ์รือง

นางสาวจิดาภา เซียนจันทกึ

11 นางสาวศิริลักษณ์ เพง็ถมยา

12 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต

9 นางจิราภรณ์ วราชุน

10 นางสาวปณยา แพร่เจริญวฒันา

7 นางมาลิน จันทร์แสง

8 นางสาววนัทนา กิติทรัพย์กาญจนา

5 นางนฤมล มุสิเกตุ

6 นางบษุกร เมืองเรืองวทิย์

นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์

4 นางปราณี วรีะหงส์

3

ค ำสั่งโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รชัดำ
ที่ 14/2561

เรือ่ง  ใหข้้ำรำชกำรปฏบิตัิหน้ำที่เวรกลำงวันรกัษำควำมปลอดภยัในสถำนศึกษำ

วัน/เดือน/ปี ครทูี่อยู่เวร ครตูรวจเวร

1 นางสาวนาตยา นะวะมะวฒัน์

2 นางพวงเพญ็ เต๊ะขันหมาก  



เวรที่
นางสาวอริสา บตุรดามา

4 มีนาคม 2561 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
นางสาวกนกนาถ แซ่ต้ัน

10 มีนาคม 2561 นางสาววจิิตรา รอดหยู
นางสาวอัจฉรา  ทองทา
นางสาวจันทมาศ บวัจันทร์

11 มีนาคม 2561 นางสาววชิุตา อินไผ่
นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
นางสาวอนุสรา เย็นวฒันา

17 มีนาคม 2561 นางสาวธญัญาลักษณ์ มีวงษ์
นางสาวสุภาลัย สายค าภา
นางสาวนัดธดิา นวลศรี

18 มีนาคม 2561 นางสาววชิชุดา สมจิตร
นางสาวเพยีงยิหวา เผ่าโพนทอง
นางศรัญย์รัชต์ แก้ววมิล

24 มีนาคม 2561 นางสาวอ าไพ พาโคกทม
นางสาวนาถพร มูลจันทร์
นางสาวศากุน เทยีนทอง

25 มีนาคม 2561 นางสาวอรทยั จันทรังษี
นางสาวแรกรัก บญุอยู่
นางสาวสิวลี บญุวฒัน์

31 มีนาคม 2561 นางสาวภาพมิล ฐานะ
นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบรูณ์ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วนัที่  21 มกราคม  พ.ศ. 2561 เปน็ต้นไป

                         ส่ัง ณ วนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป ์ รัตนมุสิก)
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา

20 นางสาววนัทนา กิติทรัพย์กาญจนา

18 นางบษุกร เมืองเรืองวทิย์

19 นางมาลิน จันทร์แสง

16 นางปราณี วรีะหงส์

17 นางนฤมล มุสิเกตุ

14 นางพวงเพญ็ เต๊ะขันหมาก  

15 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์

วัน/เดือน/ปี ครทูี่อยู่เวร ครตูรวจเวร

13 นางสาวนาตยา นะวะมะวฒัน์


