
  
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 51 / 2559 

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์ 
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์)  ได้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอบรมและสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
ในคาบสุดท้าย เพ่ืออบรมนักเรียนและจัดกิจกรรมให้นักเรียน 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรม
นักเรียนในวันศุกร์ ดังนี้ 

 รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน 
 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี รายชื่อผู้อยู่เวรยาม หมายเหตุ 
1 เวรประจ าวันที่ 

28 ตุลาคม 2559 
ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
1.นายบวงสวง         น้อมเศียร      หัวหน้า 
2.นางสาวละเอียด     บดีรัฐ          ผู้ช่วย 
3.นางหนึ่งฤทัย         พุทธแก้ว      ผู้ช่วย 
4.นายรณชัย            บุญประจวบ  ผู้ช่วย 
5.นางสาวอรนุช        เพียลาด       ผู้ช่วย 
6.นายอรรณพ          บ่อน้อย       ผู้ช่วย 
7.Mr.Edugu Julios Edugu          ผู้ช่วย 

 

2 เวรประจ าวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2559 

ครูเวรประจ าวันอังคาร 
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.นางอิศราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล  ผู้ช่วย 

 

3 เวรประจ าวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2559 

ครูเวรประจ าวันพุธ 
1.นายสุทธิ            มีขันหมาก    หัวหน้า 
2.นางนาตยา         ฤทธิธรรม     ผู้ช่วย 
3.นางสาวจ าเนียร   ชูช่วย           ผู้ช่วย 
4.นายวัชโรทร        ทิมแหง        ผู้ช่วย 
5.นางสาวประสงค์   คู่ควร          ผู้ช่วย 
6.นางสาวสุภาพร    คมข า           ผู้ช่วย 
7.นางสาวพัชนี       มณีวงษ์        ผู้ช่วย 

 

4 เวรประจ าวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2559 

ครูเวรประจ าวันพฤหัสบด ี
1.นายแดนชัย        วงค์เวียน      หัวหน้า 
2.นางสาววิไลรัต     เกิดเทพ       ผู้ช่วย 
3.นางณัฐณิชา        กล้าหาญ     ผู้ช่วย 
4.นายอภิวัฒน์        ค าต๊ะ         ผู้ช่วย 
5.นายคณวรา         สิละบุตร     ผู้ช่วย 
6.นางสาวกรรณิกา   ทองอาจ     ผู้ช่วย 
7.นายเอนก           นันทรากร   ผู้ช่วย 

 

 

 



 
รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน 

 

ล าดับที ่ วัน/เดือน/ปี รายชื่อผู้อยู่เวรยาม หมายเหตุ 
5 เวรประจ าวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2559 
ครูเวรประจ าวันศุกร ์
1.นายฉัตรชัย         ทองจรัส        หัวหน้า 
2.นายศภุณัฐ          ดิลกคุณธรรม  ผู้ช่วย 
3.นางทัตฌา          ไชยศรีษะ       ผู้ช่วย 
4.นางจุฑารตัน์       ศรีค า            ผู้ช่วย 
5.ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว         ผู้ช่วย 
6.นางสาวพัชรินทร์    จูเจริญ         ผู้ช่วย 

 

6 เวรประจ าวันที่ 
2 ธันวาคม 2559 

ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
1.นายบวงสวง         น้อมเศียร      หัวหน้า 
2.นางสาวละเอียด     บดีรัฐ          ผู้ช่วย 
3.นางหนึ่งฤทัย         พุทธแก้ว      ผู้ช่วย 
4.นายรณชัย            บุญประจวบ  ผู้ช่วย 
5.นางสาวอรนุช        เพียลาด       ผู้ช่วย 
6.นายอรรณพ          บ่อน้อย       ผู้ช่วย 
7.Mr.Edugu Julios Edugu          ผู้ช่วย 

 

7 เวรประจ าวันที่ 
9 ธันวาคม 2559 

ครูเวรประจ าวันอังคาร 
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.นางอิศราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล  ผู้ช่วย 

 

8 เวรประจ าวันที่ 
16 ธันวาคม 2559 

ครูเวรประจ าวันพุธ 
1.นายสุทธิ            มีขันหมาก    หัวหน้า 
2.นางนาตยา         ฤทธิธรรม     ผู้ช่วย 
3.นางสาวจ าเนียร   ชูช่วย           ผู้ช่วย 
4.นายวัชโรทร        ทิมแหง        ผู้ช่วย 
5.นางสาวประสงค์   คู่ควร          ผู้ช่วย 
6.นางสาวสุภาพร    คมข า           ผู้ช่วย 
7.นางสาวพัชนี       มณีวงษ์        ผู้ช่วย 

 

9 เวรประจ าวันที่ 
23 ธันวาคม 2559 

ครูเวรประจ าวันพฤหัสบด ี
1.นายแดนชัย        วงค์เวียน      หัวหน้า 
2.นางสาววิไลรัต     เกิดเทพ       ผู้ช่วย 
3.นางณัฐณิชา        กล้าหาญ     ผู้ช่วย 
4.นายอภิวัฒน์        ค าต๊ะ         ผู้ช่วย 
5.นายคณวรา         สิละบุตร     ผู้ช่วย 
6.นางสาวกรรณิกา   ทองอาจ     ผู้ช่วย 
7.นายเอนก           นันทรากร   ผู้ช่วย 

 

10 เวรประจ าวันที่ 
30 ธันวาคม 2559 

ครูเวรประจ าวันศุกร ์
1.นายฉัตรชัย         ทองจรัส        หัวหน้า 
2.นายศภุณัฐ          ดิลกคุณธรรม  ผู้ช่วย 
3.นางทัตฌา          ไชยศรีษะ       ผู้ช่วย 
4.นางจุฑารตัน์       ศรีค า            ผู้ช่วย 
5.ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว         ผู้ช่วย 
6.นางสาวพัชรินทร์    จูเจริญ         ผู้ช่วย 

 

 



 
 

หมายเหตุ  ครูเวรจะเป็นผู้น าในการด าเนินการจัดกิจกรรมและอบรมนักเรียน แต่คณะครูทุกท่านจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยควบคุมนักเรียน 

 

ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมีอุปสรรค
ปัญหาใดที่อาจจะเกิดข้ึน ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่ 25 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
    
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


