คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๖๔๓ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจาวัน
………………………………………………………………………………..……………………………………..
เพื่อให้ การดู แ ลอาคาร สถานที่ วัส ดุ อุป กรณ์ ตลอดจนงานที่ ได้ รับ มอบหมายในวันหยุ ด หรื อในเวลา
กลางคืน รวมทั้งการตรวจตราผู้อยู่เวรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อการดาเนินงานบริหารโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้มีการ
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจาวัน
อาศัยอานาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และอานาจบังคั บบัญชาข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบั ติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่า ง
เคร่งครัด
เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ผู้อยู่เวรกลางคืน
นายรณรงค์ ชัยห้วยห้า
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายชัยพิชิต อุดคามี
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นายบัญชา บังคมเนตร
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายบรรจบ ชูมก
นายนิมิตร ปัญญายอง
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายบุญส่ง พัฒนเวศน์
นายคมสันต์ พิพัฒน์วฒ
ุ ิกุล
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายนิพล ปลุกเสก
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นายเมธา ศรีประทีป
นายรณรงค์ ชัยห้วยห้า
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายชัยพิชิต อุดคามี

ผู้ตรวจเวรกลางคืน
นายถวิล ชัยยา
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
นายสุทน คุ้มเสม
นายคัด จอมมณี
นายบันดาล ดวงบุรงค์

เจ้าหน้าที่
นายสมาน จันทร์ธง
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทิศ มณีทอง
นายสุทิศ มณีทอง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นายผจญ ภิระแก้ว
นายถวิล ชัยยา
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายสมาน จันทร์ธง
นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทน คุ้มเสม
นายสุทิศ มณีทอง
นายคัด จอมมณี
นายสุทิศ มณีทอง
นายบันดาล ดวงบุรงค์
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นายบุญเลิศ มูลศรี
นายถวิล ชัยยา
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายผจญ ภิระแก้ว
นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทน คุ้มเสม
นายสมาน จันทร์ธง
นายคัด จอมมณี
นายสุทิศ มณีทอง
นายบันดาล ดวงบุรงค์
นายสุทิศ มณีทอง

-๒–
เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙

เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ผู้อยู่เวรกลางคืน
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นายบัญชา บังคมเนตร
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายบรรจบ ชูมก
นายนิมิตร ปัญญายอง
นายพินิจ ทังสุนันท์
นายบุญส่ง พัฒนเวศน์
นายคมสันต์ พิพัฒน์วฒ
ุ ิกุล
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

วันที่
๓
๔
๕
๑๐
๑๑
๑๒
๑๗
๑๘
๒๔
๒๕
๓๑

ผู้อยู่เวรกลางวัน
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
นางลาดวน ติดทะ
นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์
นางสาวอาไพ สิทธิกาน
นางสาวชลิดา โอดบาง
นางอุมาพร แก้วปวน
นางพันนภา วลีดารง
นางสาวอรนุช เรือนคา
นางสาวสุภาพร เป็งปิง
นางลาวัลย์ ขยันขาย
นางสาวนัยนา หมื่นจาปา

ผู้ตรวจเวรกลางคืน

เจ้าหน้าที่
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นายบุญเลิศ มูลศรี
นายถวิล ชัยยา
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายผจญ ภิระแก้ว
นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสุทน คุ้มเสม
นายสมาน จันทร์ธง
นายคัด จอมมณี
นายสมาน จันทร์ธง
นายบันดาล ดวงบุรงค์
นายสุทิศ มณีทอง
นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นายสุทิศ มณีทอง
นายถวิล ชัยยา
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายพรหม ทัฬหนิรันดร์
นายผจญ ภิระแก้ว
ผู้ตรวจเวรกลางวัน

เจ้าหน้าที่

นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย

นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางพุทธิดา อูปอินทร์
นางกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์
นางทิวาพร ทาเศษ
นางพิชยา ชูมก

นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
นางรัชนี ปารมี
นางจันทร์วัน รั่วรู้

นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
นางอรพินธ์ กันทะรัน
นางพุทธิดา อูปอินทร์

นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง

นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวสนธยา พินทรศรี
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ ตามคาสั่งนี้ ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สัง่ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

