คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 191/2561
เรือ่ ง ให้ข้ำรำชกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เวรกลำงวันรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
เพื่อให้การอยู่เวรรักษาการณ์ของโรงเรียนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้เสียหาย
หรือสูญหาย ทั้งทางโจรกรรม และอัคคีภยั ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เรื่อง จัดเวรรักษาการณ์ประจาสถานที่
ราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียน
จึงแต่งตั้งให้ ข้าราชการครูปฏิบตั ิหน้าที่เวรกลางวันและวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
เวรที่

วัน/เดือน/ปี

1

21 กรกฎาคม 2561

2

22 กรกฎาคม 2561

3

27 กรกฎาคม 2561

4

28 กรกฎาคม 2561

5

29 กรกฎาคม 2561

6

30 กรกฎาคม 2561

7

4 สิงหาคม 2561

8

5 สิงหาคม 2561

9

11 สิงหาคม 2561

10

12 สิงหาคม 2561

11

13 สิงหาคม 2561

12

18 สิงหาคม 2561

ครูที่อยู่เวร
นางวันทนา
แดงประเสริฐกุล
นางสาวเนาวรัตน์
อินทวงษ์
นางสาวพรทิพย์
กองจินดา
นางสาวสุภาพร
งาเฉลา
นางจุฑารัตน์
ภัทรกรธนกิจ
นางสาวฟารีดะ
โต๊ะเล๊ะ
นางสาวจัตตารีย์
เดชเจริญ
นางสาวตวงศรณ์
องอาจ
นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวมินทร์ตรา
วิชาสวัสดิ์
นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวธัญมน
เทพูปถัมภ์
นางสาวลักษนิช
หิรัญตระกูล
นางมัณฑนา
เลิศเสรีพฒ
ั นกุล
นางสาวปราณี
พรมติ๊บ
นางสาวขวัญจิตร
ชนะสิทธิ์
นางสาวอาภาภรณ์
ก้อนสี
นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
นางกัลยา
ม่วงมั่น
นางศันสนีย์
พันธ์เรือง
นางสาวจิดาภา
เซียนจันทึก
นางสาวอริสา
บุตรดามา
นางสาวกาญจนา
กรีธาธร
นางอมรรัตน์
มาฬมงคล
นางสาวกนกนาถ
แซ่ตั้น
นางสาววิจิตรา
รอดหยู
นางสาวอัจฉรา
ทองทา
นางสาวจันทมาศ
บัวจันทร์
นางสาววิชุตา
อินไผ่
นางสาวสุจิตรา
อยู่เย็น
นางสาวอนุสรา
เย็นวัฒนา
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
นางสาวสุภาลัย
สายคาภา
นางสาวนัดธิดา
นวลศรี
นางสาววิชชุดา
สมจิตร
นางสาวเพียงยิหวา
เผ่าโพนทอง

ครูตรวจเวร
นางอุไรรัตน์

วงศ์นวชาต

นางสาวนาตยา

นะวะมะวัฒน์

นางพวงเพ็ญ

เต๊ะขันหมาก

นางสาวลักขณา

อ่อนฤทธิ์

นางปราณี

วีระหงส์

นางนฤมล

มุสิเกตุ

นางบุษกร

เมืองเรืองวิทย์

นางมาลิน

จันทร์แสง

นางสาววันทนา

กิติทรัพย์กาญจนา

นางจิราภรณ์

วราชุน

นางสาวปณยา

แพร่เจริญวัฒนา

นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา

-2เวรที่

วัน/เดือน/ปี

13

19 สิงหาคม 2561

14

25 สิงหาคม 2561

15

26 สิงหาคม 2561

16

1 กันยายน 2561

17

2 กันยายน 2561

18

8 กันยายน 2561

19

9 กันยายน 2561

20

15 กันยายน 2561

21

16 กันยายน 2561

22

22 กันยายน 2561

23

23 กันยายน 2561

24

29 กันยายน 2561

25

30 กันยายน 2561

26

ครูที่อยู่เวร
นางศรัญย์รัชต์
แก้ววิมล
นางสาวอาไพ
พาโคกทม
นางสาวนาถพร
มูลจันทร์
นางสาวศากุน
เทียนทอง
นางสาวอรทัย
จันทรังษี
นางสาวแรกรัก
บุญอยู่
นางสาวสิวลี
บุญวัฒน์
นางสาวภาพิมล
ฐานะ
นางสาวปาวรีย์
ขาวสมบูรณ์
นางสาววิภาดา
คล้ายนิ่ม
นางสาวอารีรัตน์
แคล่วคล่อง
นางสาวศศิธร
นานไธสง
นางสาวธารทิพย์
เขินคา
นางสาวชุติมา
ทองมีขวัญ
นางสิริยา
โกศลนิยม
นางสาวยุวดี
เสือใหญ่
นางสาวกฤษณา
ศรีบญ
ุ เพ็ง
นางสาวนิตติยา
แก้วนก
นางสาววิไลพร
จอมพล
นางสาวจีรพร
วงษ์ขันธ์
นางสาวจารุวรรณ
ทองขุนดา
นางสาวชเนตตี
เมืองมูล
นางสาวนฤมล
เจริญนาวี
นางสาวชุติภรณ์
ทัศนกิจ
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
นางสาววรางคณา
ชาวน่าน
นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
นางสาวพัชรินทร์
สายสังข์
นางสาวณัฏฐณิชา
ราชกิจกาธร
นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
นางสาวปารวี
วงศ์ปดั แก้ว
นางสาวศุภร
แซ่ลู่
นางสาวประภากร
กรรเจียกพงษ์
นางขันทอง
ทองน้อย
นางสาวลลิตา
แขกรัมย์
นางสาวชมพูนุช
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาววิชุดา
บุญเทียม
นางสาวเจนจิรา
สรสวัสดิ์

นางสาวอุบล
บุญชู
6 ตุลาคม 2561 นางสาวอัจฉรา
ภักดีรัตนภาคย์
นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ครูตรวจเวร
นางอุไรรัตน์

วงศ์นวชาต

นางสาวนาตยา

นะวะมะวัฒน์

นางพวงเพ็ญ

เต๊ะขันหมาก

นางสาวลักขณา

อ่อนฤทธิ์

นางปราณี

วีระหงส์

นางนฤมล

มุสิเกตุ

นางบุษกร

เมืองเรืองวิทย์

นางมาลิน

จันทร์แสง

นางสาววันทนา

กิติทรัพย์กาญจนา

นางจิราภรณ์

วราชุน

นางสาวปณยา

แพร่เจริญวัฒนา

นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
นางอุไรรัตน์

วงศ์นวชาต

นางสาวนาตยา

นะวะมะวัฒน์

สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

