
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 22 / 2559 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์)  ได้ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2560 ช่วงระยะเปิดภาคเรียนดังกล่าว โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน อ านวยความสะดวกให้นักเรียนมีความปลอดภัยในเวลาราชการ และมี
หน้าที่เฝ้าระวังทั้งเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมและอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในเวลาราชการ 

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จงึมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 

 1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ 
 มีหน้าที่ - ภาคเช้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.30 น. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน  
    ณ หน้าประตู 1 และประตู 2 
  - ภาคกลางวันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 12.30 น. เพ่ือควบคุมดูแลนักเรียนให้มี 
     ความปลอดภัยในเวลาพักกลางวัน 
  - ภาคเย็นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 17.00 น. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนกลับ
       ภูมิล าเนาด้วยความเรียบร้อย ณ ประตู 1 และประตู 2 
 

 รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 

ล าดับที่ วัน รายช่ือผู้อยู่เวรยาม หมายเหตุ 
1 วันจันทร์ 1.นายบวงสวง น้อมเศียร หัวหน้า  
  2.นางสาวละเอียด บดีรัฐ ผู้ช่วย  
  3.นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ผู้ช่วย  
  4.นายรณชัย บุญประจวบ ผู้ช่วย  
  5.นายอรรณพ บ่อน้อย ผู้ช่วย  
  6.นางสาวอรนุช เพียลาด ผู้ช่วย  
  7. Mr.Edugu Julios Edugu  ผู้ช่วย  

2 วันอังคาร 1.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ หัวหน้า  
  2.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง ผู้ช่วย  
  3.นางกรวิพา ส าโรง ผู้ช่วย  
  4.นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ช่วย  
  5.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก ผู้ช่วย  
  6. Mr.Ian Nathamiel Rogan  ผู้ช่วย  
  7.นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล ผู้ช่วย  

3 วันพุธ 1.นายสุทธ ิ มีขันหมาก หัวหน้า  
  2.นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ช่วย  
  3.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย ผู้ช่วย  
  4.นายวัชโรทร ทิมแหง ผู้ช่วย  
  5.นางสาวสุภาพร คมข า ผู้ช่วย  
  6.นางสาวพัชนี มณีวงษ์ ผู้ช่วย  
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รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 

ล าดับที่ วัน รายช่ือผู้อยู่เวรยาม หมายเหตุ 
4 วันพฤหัสบดี 1.นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้า  
  2.นางสาววิไลรัต เกิดเทพ ผู้ช่วย  
  3.นางณัฐณิชา กล้าหาญ ผู้ช่วย  
  4.นายอภิวัฒน ์ ค าต๊ะ ผู้ช่วย  
  5.นายคณวรา สิละบุตร ผู้ช่วย  
  6.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ ผู้ช่วย  
  7.นายเอนก นันทรากร หัวหน้า  

5 วันศุกร์ 1.นายฉัตรชัย ทองจรัส ผู้ช่วย  
  2.นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ผู้ช่วย  
  3.นางทัตฌา ไชยศรีษะ ผู้ช่วย  
  4.นางจุฑารัตน์ ศรีค า ผู้ช่วย  
  5.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วย  
  6.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ ผู้ช่วย  

 

 2. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจ าห้องสมุดโรงเรียน 
 มีหน้าที่ - ภาคเช้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุด เวลา 07.30-08.30 น. 
  - ภาคกลางวันมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุด เวลา 11.30-12.30 น. 
  - ภาคเย็นมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุด เวลา 16.30-17.00 น. 
 ประกอบด้วย 
  1.นางอังคณา    พ่ึงพัก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก ครูจ้างสอนภาษาไทย 
  3.นางสาวสุภาพร  คมข า ครูจ้างสอนภาษาจีน 
  4.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
 

 3. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจ าห้องธุรการ 
 มีหน้าที่ - รับโทรศัพท์จากหน่วยงานราชการตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 12.20 น. 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ 
      นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการสอน 
  2. วันอังคาร,วันพฤหัสบดี 
      นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 
  

 ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามโดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมี
อุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็น
ประโยชน์และเกิดผลในทางที่ดี ต่อไป 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
  
 
             (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


