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ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ ๒๗/256๓ 

เรื่อง มอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 

 

ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จัดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์
ทุกวันศุกร์ในชั่วโมงสุดท้าย เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตนในสังคมให้เป็นคนดี 
แก่นักเรยีน  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรม
อบรมนักเรียนในวันศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ  
หากมีอุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 

 สั่ง ณ วันที่ ๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

      (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ ๒๗/256๓ ลงวันที ่๘  พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

 
ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม หมำยเหตุ 

  ครูเวรประจ ำวันจันทร์   
๑ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม หัวหน้า  
 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. นายฉัตรชัย  ทองจรัส ผู้ช่วย  
 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓. นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ช่วย  
 ๕ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ ๔. นางณัฐณชิา  กลา้หาญ ผู้ช่วย  
 ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ ผู้ช่วย  
  ๖. นางสาวอรนุช  เพียลาด ผู้ช่วย  
  ๗. Mr. Edugu Julius Edugu ผู้ช่วย  
  ๘. นางสาวศิริวรรณ  กิติแก้ว ผู้ช่วย  
  ๙. นางสาวบษุกร  พรมโคตร ผู้ช่วย  
  ๑๐. นางสาวกาญจนา  ล้อมสุข ผู้ช่วย  
     
  ครูเวรประจ ำวันอังคำร   

๒ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. นายบวงสวง น้อมเศียร หัวหน้า  
 ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. นายอรรณพ บ่อน้อย ผู้ช่วย  
 ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. นางนาตยา ฤทธิธรรม ผู้ช่วย  
 ๑๒ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ ๔. นางทัตฌา ไชยศรีษะ ผู้ช่วย  
 ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕. นางจุฑารัตน์ ศรีค า ผู้ช่วย  
  ๖. นายณรงค์พล เสือน้อย ผู้ช่วย  
  ๗. นางสาวพรไพลิน  พ่วงเฟื่อง ผู้ช่วย  
  ๘. นายชัยวฒัน์  เกตุแก้ว ผู้ช่วย  
  ๙. นางสาวกมลชนก  คงนวล ผู้ช่วย  
     
  ครูเวรประจ ำวันพุธ   

๓ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ หัวหน้า  
 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒. นางอังคณา  พึง่พัก ผู้ช่วย  
 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. นางกรวิพา  ส าโรง ผู้ช่วย  
 ๑๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ ๔. นายคณวรา  สลิะบุตร ผู้ช่วย  
 ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕. Mr. Ian Nathaniel Rogan ผู้ช่วย  
  ๖. นางสาวกชกานต์  แสงอธิวชัร์ ผู้ช่วย  
  ๗. นางสาวพิมลมาศ มงคลการ ผู้ช่วย  
  ๘. นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเชตต์ ผู้ช่วย  
  ๙. นางสาววิไลพร  พูลลาภ ผู้ช่วย  
  ๑๐. นางสาวนัดดา  คุณสนิ ผู้ช่วย  
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม หมำยเหตุ 
  ครูเวรประจ ำวันพฤหัสบดี   

๔ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. นายสุทธิ  มีขนัหมาก หัวหน้า  
 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒. นางสาวละเอียด  บดีรัฐ ผู้ช่วย  
 ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. นายเอนก นันทรากร ผู้ช่วย  
 ๒๖ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔ ๔. นายวัชโรทร  ทิมแหง ผู้ช่วย  
 ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๕. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ ผู้ช่วย  
  ๖. นางสาวสมจิตร  นามกระโทก ผู้ช่วย  
  ๗. ว่าที่ร้อยตรี กฤตกร ยาแก้ว ผู้ช่วย  
  ๘. นายพิเชษฐ์  ไชยสุระ ผู้ช่วย  
  ๙. นายอภิศักดิ์  ฉิมนอก ผู้ช่วย  
     
  ครูเวรประจ ำวันศุกร์   

๕ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้า  
 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒. นางสาวจ าเนียร  ชูชว่ย ผู้ช่วย  
 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. นางสาวหนึ่งฤทัย  พทุธแก้ว ผู้ช่วย  
 ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔. นางเพชรดา  แนบเนยีน ผู้ช่วย  
 ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๕. นางสาวฏิชิรา  แจ่มหม้อ ผู้ช่วย  
  ๖. นางสาวปณัฏฐา  พึ่งพัก ผู้ช่วย  
  ๗. นางสาวนาตยา  ผูกพันธ์ ผู้ช่วย  
  ๘. นางสาวประภสัสร  ศรีวงษ์วรรณ ผู้ช่วย  
  ๙. นางสาวมลฤดี  ทุมมาโต ผู้ช่วย  


