
เพือ่ให้การอยู่เวรรักษาการณ์ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพือ่ป้องกันทรัพย์สินของโรงเรียน
มิให้เสียหายหรือสูญหาย ทัง้ทางโจรกรรม และอัคคีภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เร่ือง จัดเวร
รักษาการณ์ประจ าสถานทีร่าชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที ่27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังให้ ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าทีเ่วรกลางวัน ช่วงหยุดภาคเรียนที ่2
ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

เวรที่
นางสาวยุวดี เสือใหญ่

1 เมษายน 2562 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
นางสาวนิตติยา แก้วนก
นางสาววิไลพร จอมพล

2 เมษายน 2562 นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า
นางสาวชเนตตี เมืองมูล

3 เมษายน 2562 นางสาวนฤมล เจริญนาวี
นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักด์ิ

4 เมษายน 2562 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์

5 เมษายน 2562 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร
นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว

6 เมษายน 2562 นางสาวศุภร แซ่ลู่
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางขันทอง ทองน้อย

7 เมษายน 2562 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาววิชุดา บุญเทียม

8 เมษายน 2562 นางสาวเจนจิรา สรสวัสด์ิ
นางสาวธารทิพย์ เขินค า

7 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์

8 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  

5 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา

6 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต

4 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา

1 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

2 นางสาวอุบล บุญชู

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที ่92/2562

เรื่อง  ให้ขำ้รำชกำรปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรกลำงวันรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ

วัน/เดอืน/ปี ครูทีอ่ยู่เวร ครูตรวจเวร

ชว่งหยุดภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2561

3 นางจิราภรณ์ วราชุน



- 2 -
เวรที่

นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
9 เมษายน 2562 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม

นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
นางวันทนา แดงประเสริฐกุล

10 เมษายน 2562 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุนนาค
นางสาวสุภาพร งาเฉลา

11 เมษายน 2562 นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ
นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ

12 เมษายน 2562 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสด์ิ

13 เมษายน 2562 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล

14 เมษายน 2562 นางสาวปราณี พรมต๊ิบ

นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์
15 เมษายน 2562 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี

นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
นางกัลยา ม่วงมั่น

16 เมษายน 2562 นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
นางจิดาภา สุริยันต์
นางอริสา ถนอมเล็ก

17 เมษายน 2562 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
นางสาวกนกนาถ แซ่ต้ัน

18 เมษายน 2562 นางสาวอัจฉรา  ทองทา
นางสาวสุธิดา ไชยโย
นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์

19 เมษายน 2562 นางสาววิชุตา อินไผ่
นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา

20 เมษายน 2562 นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
นางสาวสุภาลัย สายค าภา
นางสาวนัดธิดา นวลศรี

21 เมษายน 2562 นางสาววิชชุดา สมจิตร
นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง

วัน/เดอืน/ปี ครูทีอ่ยู่เวร ครูตรวจเวร

20 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์

21 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  

18 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา

19 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต

16 นางจิราภรณ์ วราชุน

17 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา

14 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

15 นางสาวอุบล บุญชู

12 นางมาลิน จันทร์แสง

13 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา

10 นางปราณี วีระหงส์

11 นางนฤมล มุสิเกตุ

9 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
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นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
22 เมษายน 2562 นางสาวอ าไพ พาโคกทม

นางสาวนาถพร มูลจันทร์
นางสาวศากุน เทียนทอง

23 เมษายน 2562 นางสาวอรทัย จันทรังษี
นางสาวแรกรัก บุญอยู่
นางสาวสิวลี บุญวัฒน์

24 เมษายน 2562 นางสาวภาพิมล ฐานะ
นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ 
นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม

25 เมษายน 2562 นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
นางสาวศศิธร นานไธสง
นางสาวยุวดี เสือใหญ่

26 เมษายน 2562 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
นางสาวนิตติยา แก้วนก
นางสาววิไลพร จอมพล

27 เมษายน 2562 นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า
นางสาวชเนตตี เมืองมูล

28 เมษายน 2562 นางสาวนฤมล เจริญนาวี
นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักด์ิ

29 เมษายน 2562 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์

30 เมษายน 2562 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจก าธร
นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว

1 พฤษภาคม 2562 นางสาวศุภร แซ่ลู่
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางขันทอง ทองน้อย

2 พฤษภาคม 2562 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาววิชุดา บุญเทียม

3 พฤษภาคม 2562 นางสาวเจนจิรา สรสวัสด์ิ
นางสาวธารทิพย์ เขินค า
นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์

4 พฤษภาคม 2562 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ

วัน/เดอืน/ปี ครูทีอ่ยู่เวร ครูตรวจเวร

33 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์

34 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  

31 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา

32 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต

29 นางจิราภรณ์ วราชุน

30 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา

27 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

28 นางสาวอุบล บุญชู

25 นางมาลิน จันทร์แสง

26 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา

23 นางปราณี วีระหงส์

24 นางนฤมล มุสิเกตุ

22 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
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นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
5 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา

นางสาวเบญจมาภรณ์ บุนนาค
นางสาวสุภาพร งาเฉลา

6 พฤษภาคม 2562 นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ
นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ

7 พฤษภาคม 2562 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสด์ิ

8 พฤษภาคม 2562 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล

9 พฤษภาคม 2562 นางสาวปราณี พรมต๊ิบ

นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์
10 พฤษภาคม 2562 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี

นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
นางกัลยา ม่วงมั่น

11 พฤษภาคม 2562 นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
นางจิดาภา สุริยันต์
นางอริสา ถนอมเล็ก

12 พฤษภาคม 2562 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
นางอมรรัตน์ มาฬมงคล

ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที ่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

                         ส่ัง ณ วันที ่7 มีนาคม  พ.ศ. 2562

(นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง)
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

วัน/เดอืน/ปี ครูทีอ่ยู่เวร ครูตรวจเวร

41 นางสาวอุบล บุญชู

42 นางจิราภรณ์ วราชุน

39 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา

40 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

37 นางนฤมล มุสิเกตุ

38 นางมาลิน จันทร์แสง

35 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์

36 นางปราณี วีระหงส์


