
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนทำ่ตะโกพิทยำคม 
ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  มอบหมำยหน้ำท่ีกำรอยูเ่วรยำมรักษำควำมปลอดภยัอำคำรสถำนท่ีและทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

------------------------------------------------- 
      เพ่ือให้กำรดแูลรักษำควำมปลอดภยัอำคำรสถำนท่ีและทรัพย์สินของทำงรำชกำร และอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ผู้มำติดตอ่รำชกำรโรงเรียนทำ่ตะโกพิทยำคมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดผลดีกบัทำงรำชกำร 
               อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แหง่พระรำชบญัญตัิระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ค ำสัง่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนท่ี ๙/๒๕๔๖ เร่ือง มอบอ ำนำจกำรบงัคบับญัชำลูกจ้ำงประจ ำ  
สั่ง ณ วนัท่ี ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และค ำสัง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  
เร่ือง มอบอ ำนำจปฏิบตัิรำชกำรแทนเก่ียวกบัลกูจ้ำงชัว่ครำว สัง่ ณ วนัท่ี ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมำย 
ให้ข้ำรำชกำรครู ลกูจ้ำงประจ ำ และลกูจ้ำงชัว่ครำว ปฏิบตัหิน้ำท่ีกำรอยูเ่วรยำมรักษำควำมปลอดภยัอำคำรสถำนท่ี 
และทรัพย์สินของทำงรำชกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิตอ่ประสำนงำนแก่ผู้มำติดตอ่รำชกำร เดือนพฤษภำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวรกลำงวนั ตัง้แตเ่วลำ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๘.๐๐ น. และ เวรกลำงคืน ตัง้แตเ่วลำ ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลำ 
๐๖.๐๐ น. ในวนัรุ่งขึน้ ตำมตำรำงแนบท้ำยค ำสัง่นี ้
   
          สัง่  ณ  วนัท่ี ๑  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                
               (นำยจนัทร์เทพจ์  เพ็ชรยิม้) 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม       
 
 
 



 

ตารางมอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมที่ ๔๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
      ครูเวรกลางวัน   

วัน/เดือน/ปี เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ผู้ตรวจเวร 

  หัวหน้าครูเวร ครูเวร   

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวภานุมาส แย้มเทศ นางสุภาวดี เนตรทิพย์ นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์ 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวสิรินทิพย์ เอ่ียมสาหร่าย นางสาวชลธิชา มงคลชัยอรัญญา นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวขนิษฐา  สกุลวา นางสาววริยา ชาติสุทธิ ์ นางสาวปัทมา แซ่กิม 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางกรวิการ์  น่วมอินทร์ นางสาวปรัชญาฎา เอี่ยมประสงค์ นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง นางสาวจิรภัทร บุญเรือง นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวพรนภา สีผึ้ง นางสาวทาริกา อุดเทพ นางมาลัย ต้อนแก้ว 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอัญชนา หาญใจ นางสาววัลย์ลดา  ภวภูตานนท์ นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง นางสาวธนิตา  แจ่มเมือง นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์ 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล นางสาวอัชราภรณ์  ทองไทย นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสินี  สุนทรา นางสาววิชุดา  ทองหาญ นางสาวปัทมา แซ่กิม 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ นางสาวปภัสรา  โพธิ์อ่อง นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางวราภรณ์  ทองน้อย นางสาวโยษิตา จุลมุสิ นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางปภาวรา เพ็ชรอินทร์ นางสาวธนภรณ์ ศรีลา นางมาลัย ต้อนแก้ว 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางบุษณี บัวรอด นางสาวปัญญภัษร์ ศพมาตร นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวศริญญา พิมพ์หนู นางวรัญญา  สุขแจ่ม นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวสุภาพร เสือเผือก นางสาวล าใย กาพรัด นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางลัดดา อัฒพุธ นางสาวสุกัญญา หอมสุวรรณ์ นางสาวปัทมา แซ่กิม 



 

ตารางมอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาอาคารสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมที่ ๔๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
      ครูเวรกลางวัน   

วัน/เดือน/ปี เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ผู้ตรวจเวร 

  หัวหน้าครูเวร ครูเวร   

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะ นางสาวสมฤดี จันทร์สา นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภัทรินทร์ โตเดช นางสาวศิริพร จะริวรรณ นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ์ นางสาวอังคณา คลังเมือง นางมาลัย ต้อนแก้ว 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอัญชลี อัครวงษ์ นางสาววราลี ทองไทย นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวไพรินทร์ อินริ้ว นางสาวลลนา จูเฉย นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางจันทร์แรม ต่อสกุล นางนงลักษณ์ ต่วนชัย นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางชณัฐดานันภ์  สงวนทรัพย์ นางสาวนงนุช แก้วจัตุรัส นางสาวปัทมา แซ่กิม 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางณชญาดา  บ ารุงศรี นางสาวญาณิศา สอนบุญเกิด นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวอัญชลี  เวียงนาค นางสุรีรัตน์ ขอบบัวคลี่ นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัสราภรณ์  โพธิ์พันธุ์ นางสาวพิจิตรา กลั่นสุธน นางมาลัย ต้อนแก้ว 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวปวิตรา  สุขข า นางสาวศิริกัลยา อารี นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร นางสาวศุภิกา ทิพย์อ้าย นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวภานุมาส แย้มเทศ นางสุภาวดี เนตรทิพย์ นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวสิรินทิพย์ เอ่ียมสาหร่าย นางสาวชลธิชา มงคลชัยอรัญญา นางสาวปัทมา แซ่กิม 

 
 
 
 
 


