
 

 

   

 

 

คาํสงัโรงเรยีนตระพงัพิทยาคม 

ที      121   /2565 

 เรอืง การแต่งตงับุคลากรปฏิบติัหน้าทีเวรรกัษาการณ์ประจาํสถานศึกษา 

.............................................................. 

  ตามคําสงัสํานักเลขานุการคณะรฐัมนตร ีท ีนร /ว.  ลงวนัท ี  เมษายน  ไดก้ําหนดให้

สถานศึกษา จดัเวรรกัษาการณ์ประจําสถานทรีาชการ ทงัในวนัทําการและวนัหยุดราชการ ทงักลางวนัและกลางคนื 

เพือปกป้องทรัพย์สินของทางราชการมิให้เสียหายหรือสูญหาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  จึงแต่งตังบุคลากรข้าราชการคร ู

ลูกจา้งประจาํ ปฏบิตัหิน้าทเีวรรกัษาการณ์ประจําสถานศกึษา ดงันี 

 
ธนัวาคม 2565 ครเูวรกลางวนั ผู้ตรวจเวร

กลางวนั 

ธนัวาคม 2565 ครเูวรกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคนื 
วนัที วนั วนัที วนั 

1 พฤหสับด ี  นางนัฎฐพร บุญ

กอง 

1 พฤหสับด ี ว่าทรีอ้ยตรฐีติพิงศ ์
ใหมทอง 

นางณฐันันท์ จวิบญุช ู

2 ศุกร ์  2 ศุกร ์

3 เสาร์ น.ส.ณิชกานต แปนจันทร 3 เสาร์ นายสุรชยั นุ่น

เหลอื 4 อาทติย ์ นางสาวกชนิภา  เกิดศิริ 4 อาทติย ์

5 จนัทร ์ นางสาวศริยา ยอดโรจน นางณฐันันท ์จวิ

บุญช ู

5 จนัทร ์ นางนัฎฐพร บุญกอง 

6 องัคาร  6 องัคาร นายสมจติร จนัทา 

7 พุธ  7 พุธ 

8 พฤหสับด ี  8 พฤหสับด ี

9 ศุกร ์  9 ศุกร ์ น.ส.วรกญัญา 

พทิกัษ์พลานนท ์10 เสาร์ น.ส.ศุภลักษณ  ถูวะการ 10 เสาร์ 

11 อาทติย ์ น.ส.วิไลวรรณ  อิสลาม 11 อาทติย ์

12 จนัทร ์ น.ส.จิรวรรณ  ไทรสีหา นางนัฎฐพร บุญ

กอง 

12 จนัทร ์ น.ส.พรรณรุจ ี

ดว้งเกต ุ

นางณฐันันท์ จวิบญุช ู

13 องัคาร  13 องัคาร 

14 พุธ  14 พุธ 

15 พฤหสับด ี  15 พฤหสับด ี นายจรญู แซ่

เหลยีว 16 ศุกร ์  16 ศุกร ์

17 เสาร์ น.ส.ฐานิดา การด ี 17 เสาร์ 

18 อาทติย ์ น.ส.ชารนิี เตง็มศีร ี 18 อาทติย ์ ว่าทรีอ้ยตรฐีติพิงศ ์

ใหมทอง 19 จนัทร ์  นางณฐันันท ์จวิ

บุญช ู

19 จนัทร ์ นางนัฎฐพร บุญกอง 

20 องัคาร  20 องัคาร 

21 พุธ  21 พุธ นายสุรชยั นุ่น

เหลอื 22 พฤหสับด ี  22 พฤหสับด ี

23 ศุกร ์  23 ศุกร ์

24 เสาร์ น.ส.ศิริลักษณ  คงแกว 24 เสาร์ นายสมจติร จนัทา 

 
 

 



 

 

 

ธนัวาคม 2565 ครเูวรกลางวนั ผูต้รวจเวร

กลางวนั 

ธนัวาคม 2565 ครเูวรกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
วนัที วนั วนัที วนั 

25 อาทติย ์
น.ส.ณิชกานต แปนจันทร 

นางณฐันันท ์จวิ

บุญช ู

25 อาทติย ์

นายสมจติร จนัทา 
นางนัฎฐพร บุญกอง 

26 จนัทร ์  

นางนัฎฐพร บุญ

กอง 

26 จนัทร ์

นางณฐันันท์ จวิบญุช ู

27 องัคาร  27 องัคาร 
น.ส.วรกญัญา 

พทิกัษ์พลานนท ์
28 พุธ  28 พุธ 

29 พฤหสับด ี  29 พฤหสับด ี

30 ศุกร ์ นางสาวกชนิภา  เกิดศิริ 30 ศุกร ์ น.ส.พรรณรุจ ี

ดว้งเกต ุ31 เสาร์ นางสาวศริยา ยอดโรจน 31 เสาร์ 
    

 

 

  เวรประจำวันทำการประจำสถานศึกษา 
 

ประจำวัน 
ครูผูรับผิดชอบ ครูผูทำหนาที่พูดหนาเสาธง

วันทีป่ฏบัิติหนาที ่

วันจันทร 

1.วาที่รอยตรีฐิติพงศ  ใหมทอง                       หัวหนาเวร                                19 ธันวาคม 2565 

2. นายสมจิตร จันทา                                    26 ธันวาคม 2565 

3. นางนัฎฐพร  บุญกอง      - 

4. นางสาวกชนิภา  เกิดศิริ - 

วันองัคาร 

1. นายสุรชัย  นนุเหลือ                                หัวหนาเวร                                6 และ 27 ธันวาคม 2565 

2. นางสาวชารินี  เต็งมีศรี  13 ธันวาคม 2565 

3. นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม                                              20 ธันวาคม 2565 

วันพธุ 

1. นางสาวฐานิดา  การดี                             หัวหนาเวร     7 และ 28 ธันวาคม 2565 

2. นางสาวศิริลักษณ  คงแกว 14 ธันวาคม 2565 

3. นางสาวณิชกานต  แปนจันทร                                             21 ธันวาคม 2565 

วันพฤหัสบดี 

1. นางณัฐนันท  จิ้วบุญชู                              หัวหนาเวร                                8 และ 29 ธันวาคม 2565 

2. นางสาววรกัญญา  พิทักษพลานนท                                                   15 ธันวาคม 2565 

3. นางสาวศริยา  ยอดโรจน 22 ธันวาคม 2565 

วันศุกร 

1. นางสาวศุภลักษณ  ถวูะการ                        หัวหนาเวร                                9 ธันวาคม 2565 

2. นางสาวพรรณรจุี  ดวงเกตุ 16 ธันวาคม 2565 

3. นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา                                             23 ธันวาคม 2565 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เวรอบรมนักเรยีนประจําวนัศุกร ์สุดสปัดาห ์

(ประจําเดอืนธนัวาคม ) 

วนั/เดอืน/ปี ผูร้บัผดิชอบ หน้าท ี

 ธนัวาคม  1. นางสาววไิลวรรณ  อสิลาม                 หวัหน้าเวร 

2. นางสาวฐานิดา  การด ี

3. นางสาวศริลิกัษณ์  คงแกว้ 

.  อบรมใหค้าํปรกึษาแก่

นกัเรยีน 

. นัดหมายนกัเรยีนใน

สปัดาหต์่อไป 

. บนัทกึการอบรมลงใน

แบบบนัทกึ 

 ธนัวาคม  1. นางสาวศุภลกัษณ์  ถูวะการ               หวัหน้าเวร 

2. นางนฎัฐพร  บุญกอง 

3. นางณฐันนัท ์ จวิบุญชู 

4. นางสาวกชนิภา  เกดิศริ ิ

 ธนัวาคม  1. นางสาววรกญัญา  พทิกัษ์พลานนท์      หวัหน้าเวร 

2. นางสาวจริวรรณ  ไทรสหีา 

3. นางสาวพรรณรุจ ี ดว้งเกต ุ

 ธนัวาคม  1. ว่าทรีอ้ยตรฐีติพิงศ์  ใหมทอง              หวัหน้าเวร 

2. นายสุรชยั  นุ่นเหลอื 

3. นายสมจติร  จนัทา 

 ธนัวาคม  .  นางสาวศรยิา  ยอดโรจน์                   หวัหน้าเวร 

. นางสาวชารนิี  เตง็มศีร ี

.  นางสาวณิชกานต ์ แป้นจนัทร ์

 

ใหผู้ท้ไีดร้บัการแต่งตงัตามคาํสงัน ีปฏบิตัหิน้าทตีามแนวปฏบิตัหิน้าทเีวรรกัษาการณ์ดว้ยความรบัผดิชอบ และ

เสยีสละ เพอืใหเ้กดิผลดแีกท่างราชการ 

  ทงัน ีตงัแต่ วนัท ี  เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป 
 

สงั ณ วนัท ี   เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ.  

 

                                                    
(นายณศัทธ์ศกัด ิภาญาดา) 

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนตระพงัพทิยาคม 

 

 

 

 


