
         
     ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

      ที ่109 / 2559 
     เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจและอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 

………………………………………….. 

   เพ่ือให้การตรวจและการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  พ.ศ.  2546  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
วันที่  7  กรกฎาคม  2546   เป็นต้นไป  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งที่  1/ 2546   
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สั่ง ณ วันที่   7  กรกฎาคม 2546  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจและอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ  ประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559  ตามเอกสารประกอบที่แนบท้าย
ค าสั่งนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    1  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559   เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   20   เดือน  เมษายน     พ.ศ. 2559 
 
 
 

 
 (นายไพศาล นาขวัญ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 



      
    เอกสารประกอบ 1 

เวรวันหยุดราชการของข้าราชการ-ครู – ลูกจ้างประจ า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ประจ าเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559  เวลา 07.30 – 18.00 น. 

 

 

วัน เดือน ป ี ชื่อครูผู้อยู่เวร    (07.30-15.30 น. ) ชื่อลูกจ้างอยู่เวร  (15.00 – 18.00 น.) ชื่อผู้ตรวจเวร 

6 พฤษภาคม 2559 
 

7 พฤษภาคม 2559 
 

8 พฤษภาคม 2559 
 

9 พฤษภาคม 2559 
 

10 พฤษภาคม 2559 
 

11 พฤษภาคม 2559 
 

12 พฤษภาคม 2559 
 

13 พฤษภาคม 2559 
 

14 พฤษภาคม 2559 
 

15 พฤษภาคม 2559 
 

20 พฤษภาคม 2559 
 

21 พฤษภาคม 2559 
 

22 พฤษภาคม 2559 
 

28 พฤษภาคม 2559 
 

29 พฤษภาคม 2559 
 

4 มิถุนายน 2559 
 

นางอุษา แกล้วชิต 
นางศศิณัฏฐ์ พิชัยรัตน์ 
นางสาวขวัญตา ศรีวิรัตน์ 
นางศิรินทรา หนูทอง 
นางกัญญาณี มะลิชู 
นางสาวสิริญญา ม่าเหล็ม 
นางอรนงค์ ต้องเสรีกุล 
นางสาวกุลชญา เพ็ชรนุ่น 
นางสุภาวดี ศรีหล้า 
นางจินตนา อารีราษฎร์ 
นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถ 
นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์ 
นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง 
นางสาววรรณิศา สมจิตต์ 
นางสาวสุธิรา บุญยะวัตร 
นางวิชชุตา ประกอบแสง 
นางจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ 
นางสาวสุพรรณี ทองอยู่ 
นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต 
นางสาวนันทิยา ชลกิจ 
นางสาวอรอุมา ทับไทร 
นางสาวภัสสร ราศใีส 
นางดวงพร กุลศุภกร 
นางสาวคนึงนิตย์ ต๊ะผัด 
นางวัชราพร ตั้งธีระสุนันท์ 
นางสาววิภาดา แก้วไพฑูรย์ 
นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ 
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ 
นางสาวเกสรี ไชยเดช 
นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล 
นางสาวสุพรรนิภา ดาวเรือง 
นางภัทรานิษฐ์ ขาวดี 

นางอุทัยรัตน์ อนุพงศ์เอกวุฒิ 
นางสาวการติกา ใยฝ้าย 
นางจรัญญู บุตรโคตร 
นางสาววิภาวี กิ่งแก้ว 
นายปิละ ราโช 
นางสุพิน  นาคนคร 
นางสาวอังธิกา จันทร์หลวง 
นางนันทพร จิตต์ช่วย 
นางสาวสิริวรรณ เข็มทอง 
น.ส.กมลพรรณ อิสรเสรีธรรม 
นางสาวสุมนา ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางวนิดา แกล้วณรงค์ 
นางศุภลักษณ์ บุญเสมอ 
นางจิตรา มั่นทอง 
นางมารศรี สุดรักษ์ 
นายรักศักดิ์ สนิทปู่ 
นางอุไลวรรณ์ สุขกาวงศ์ 
นางศรีสุวรรณ อินทศิริ 
นางสาวรัชนี มั่นทอง 
นางสาวสุจิ้น ประทานทรง 
นางอุทัยรัตน์ อนุพงศ์เอกวุฒิ 
นางสาวการติกา ใยฝ้าย 
นางจรัญญู บุตรโคตร 
นางสาววิภาวี กิ่งแก้ว 
นายปิละ ราโช 
นางสุพิน  นาคนคร 
นางสาวอังธิกา จันทร์หลวง 
นางนันทพร จิตต์ช่วย 
นางสาวสิริวรรณ เข็มทอง 
น.ส.กมลพรรณ อิสรเสรีธรรม 
นางสาวสุมนา ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางวนิดา แกล้วณรงค์ 

นางปนัสยา รัตนพันธุ์ 
 
นางมณฑา ค าโปร่ง 
 
นางสาวพิชชานันธุ์ ถิ่นเกาะยาว 
 
นางอนัญญา บุญโชติ 
 
นางรัชนีวรรณ ณ นคร 
 
นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด 
 
นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียร 
 
นางอรุณวรรณ ศรีภโวร์ทัย 
 
นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ 
 
นางปนัสยา รัตนพันธุ์ 
 
นางมณฑา ค าโปร่ง 
 
นางสาวพิชชานันธุ์ ถิ่นเกาะยาว 
 
นางอนัญญา บุญโชติ 
 
นางรัชนีวรรณ ณ นคร 
 
นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด 
 
นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียร 
 

 



 
วัน เดือน ป ี ชื่อครูผู้อยู่เวร    (07.30-15.30 น. ) ชื่อลูกจ้างอยู่เวร  (15.00 – 18.00 น.) ชื่อผู้ตรวจเวร 

5 มิถุนายน 2559 
 

11 มิถุนายน 2559 
 

12 มิถุนายน 2559 
 

18 มิถุนายน 2559 
 

19 มิถุนายน 2559 
 

25 มิถุนายน 2559 
 

26 มิถุนายน 2559 

นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา 
นางสาวณัฏฐา กิสลัย 
นางสาวกมลรัตน์ ประเสริฐศิริ 
นางสาวโชติมา จ าปาทอง 
นางสาวภานิสรา เท่งฮะ 
นางนิตยา ปิ่นเทศ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบ ารุง 
นางกมลชนก สีแก้ว 
นางสาวศิรินารี ศรีรักษ์ 
นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกร 
นางณัชชา กิจประสาน 
นางสาวนวพร คงราช 
นางกรรณิกา วิวรรธน์โภคิน 
นางสาวประภาพรรณ กุลแก้ว 

นางศุภลักษณ์ บุญเสมอ 
นางจิตรา มั่นทอง 
นางมารศรี สุดรักษ์ 
นายรักศักดิ์ สนิทปู่ 
นางอุไลวรรณ์ สุขกาวงศ์ 
นางศรีสุวรรณ อินทศิริ 
นางสาวรัชนี มั่นทอง 
นางสาวสุจิ้น ประทานทรง 
นางอุทัยรัตน์ อนุพงศ์เอกวุฒิ 
นางสาวการติกา ใยฝ้าย 
นางจรัญญู บุตรโคตร 
นางสาววิภาวี กิ่งแก้ว 
นายปิละ ราโช 
นางสุพิน  นาคนคร 

นางอรุณวรรณ ศรีภโวร์ทัย 
 
นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์ 
 
นางปนัสยา รัตนพันธุ์ 
 
นางมณฑา ค าโปร่ง 
 
นางสาวพิชชานันธุ์ ถิ่นเกาะยาว 
 
นางอนัญญา บุญโชติ 
 
นางรัชนีวรรณ ณ นคร 

 

หมายเหตุ    นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว  ลาคลอดบุตร 



 
 
 

รายช่ือผู้ตรวจเวรกลางวัน (วันหยุดราชการ  เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559) 
วัน เดือน ป ี ชื่อผู้ตรวจเวร หมายเหตุ 

6 , 15 พฤษภาคม , 12 มิถุนายน 2559 นางปนัสยา รัตนพันธุ์  

7 , 20 พฤษภาคม , 18 มิถุนายน 2559 นางมณฑา ค าโปร่ง  

8 , 21 พฤษภาคม , 19 มิถุนายน 2559 นางสาวพิชชานันธุ์ ถิ่นเกาะยาว  

9 , 22 พฤษภาคม , 25 มิถุนายน 2559 นางอนัญญา บุญโชติ  

10 , 28 พฤษภาคม , 26 มิถุนายน 2559 นางรัชนีวรรณ ณ นคร  

11 , 29 พฤษภาคม 2559 นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด  

12 พฤษภาคม , 4 มิถุนายน 2559 นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียร  

13 พฤษภาคม , 5 มิถุนายน 2559 นางอรุณวรรณ ศรีภโวร์ทัย  

14 พฤษภาคม , 11 มิถุนายน 2559 นางกรรณิกา   กลิ่นจันทร์  
 

รายช่ือผู้อยู่เวรกลางคืนของครู – ลูกจ้างประจ า  ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2559 
เริ่มรับเวรเวลา  18.00   -  07.30 น.   

วัน เดือน ป ี ชื่อผู้อยู่เวร หมายเหตุ 

   1   ,    9  ,   29  พฤษภาคม  2559 นายพิพฒัน์พงษ์ อัมรัตน ์  

   2   ,   16  ,   30  พฤษภาคม  2559 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ  

   3   ,   17  ,   31  พฤษภาคม  2559 นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร  

   4   ,   18           พฤษภาคม  2559 นายปัณณธร  ละมา้ย  

   5  ,    19          พฤษภาคม  2559 นายธสิาน  เปี่ยมสมบูรณ ์  

   6  ,    20          พฤษภาคม  2559 นายอนุรัตน์ รักวงค์  

   7   ,   21          พฤษภาคม  2559 นายอนชุิต หมอเล็ก  

   8   ,   22          พฤษภาคม  2559 นายส าราญ  พรหมสวสัดิ์  

  15   ,   23          พฤษภาคม  2559 นายนิโรธ อรรถธรรม  

  10   ,  24          พฤษภาคม  2559 นายวนัใหม่ คงทองค า  

  11  ,   25          พฤษภาคม  2559 นายเฉลิมชล ด าสอน  

  12  ,   26          พฤษภาคม  2559 นายปรีชา สุวรรณหงษ์  

  13   ,  27          พฤษภาคม  2559 นายอภิรมย์ พานิชศิริ  

  14  ,   28          พฤษภาคม  2559 นายภูวิศ พลรงค ์  

 
รายช่ือผู้ตรวจเวรกลางคืน  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2559 

วัน เดือน ปี ชื่อผู้ตรวจเวร หมายเหตุ 
1 - 2   , 17 – 23 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี  

3 – 9 ,  24 – 30 พฤษภาคม 2559 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์  
10 – 16 , 31 พฤษภาคม  2559 นายมนตรี อารีราษฎร์  

เอกสารประกอบ 2 
 
 



รายช่ือผู้อยู่เวรกลางคืนของครู – ลูกจ้างประจ า  ประจ าเดือน  มิถุนายน  2559 
เริ่มรับเวรเวลา  18.00   -  07.30 น.   

วัน เดือน ป ี ชื่อผู้อยู่เวร หมายเหตุ 

   1   ,   15  ,   29  มิถุนายน  2559 นายปัณณธร  ละมา้ย  

   2   ,   16  ,   30  มิถุนายน  2559 นายธสิาน  เปี่ยมสมบูรณ ์  

   3   ,   17           มิถุนายน  2559 นายอนุรัตน์ รักวงค์  

   4   ,   18           มิถุนายน  2559 นายอนชุิต หมอเล็ก  

   5  ,    19          มิถุนายน  2559 นายส าราญ  พรหมสวสัดิ์  

   6  ,    20          มิถุนายน  2559 นายนิโรธ อรรถธรรม  

   7   ,   21          มิถุนายน  2559 นายวนัใหม่ คงทองค า  

   8   ,   22          มิถุนายน  2559 นายเฉลิมชล ด าสอน  

   9   ,   23          มิถุนายน  2559 นายปรีชา สุวรรณหงษ์  

  10   ,  24          มิถุนายน  2559 นายอภิรมย์ พานิชศิริ  

  11  ,   25          มิถุนายน  2559 นายภูวิศ พลรงค ์  

  12  ,   26          มิถุนายน  2559 นายพิพฒัน์พงษ์ อัมรัตน ์  

  13   ,  27          มิถุนายน  2559 ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี อามะ  

  14  ,   28          มิถุนายน  2559 นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร  

 
รายช่ือผู้ตรวจเวรกลางคืน  ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 

วัน เดือน ปี ชื่อผู้ตรวจเวร หมายเหตุ 
1 - 6   , 21 – 27 มิถุนายน 2559 นายมนตรี อารีราษฎร์  

7 – 13 ,  28 – 30 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี  

14 – 20 มิถุนายน 2559 นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์  
 


