
                  

                                                                  

                                                                    

 

ค าสัง่วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ท่ี  128  / 2559 

เร่ือง  มอบหมายหน้าท่ีให้ครูเวรประจ าหอพกัปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

ประจ าภาคเรียนท่ี  1/2559 

........................................................................ 

  เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีครูเวรประจ าหอพกั ในภาคเรียนท่ี 1/2559  ของวิทยาลยัเกษตร-

และเทคโนโลยีตาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบงัเกิดผลดีต่อทางราชการ  

ฉะนัน้อาศยัอ านาจตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  

พ.ศ. 2552 ข้อ 13  และ ข้อ 33(5)  จึงมอบหมายหน้าท่ีให้ครูเวรประจ าหอพกัปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

และรับผดิชอบดงัรายละเอียดแนบท้าย 

  ให้ทุกคนปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบตัิตามค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาท่ีมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงาน  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  

พ.ศ. 2552  และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ทกุประการ 
 

  ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 

   สัง่  ณ  วนัท่ี   27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

           (นายนิมิตร    อาศยั 

     ผู้อ านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก 



วันที่ เดือน ปี

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

29 -31 พ.ค. , ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

1 - 4 มิ.ย. 59 ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวดีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นายองอาจ อ ่าพธุ

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นายองอาจ อ ่าพธุ

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

8 26 - 30 มิ.ย. ,

9 1 - 2 ก.ค. 59

4

5 5 - 11 มิ.ย. 59

6 12 - 18 มิ.ย.59

7 19 - 25 มิ.ย. 59

8 - 14 พ.ค. 59

15 - 21 พ.ค. 59

22 - 28 พ.ค. 59

1

2

3

หอปฏิรูปชาย
ที่

ตารางเวรครูพี่เลีย้ง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

หอริมน า้ หอเทพวรุณ หมู่บ้าน อกท. ผู้ตรวจเวร

ครูเวรพี่เลีย้ง



วันที่ เดือน ปี หอปฏิรูปชาย
ที่

ตารางเวรครูพี่เลีย้ง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

หอริมน า้ หอเทพวรุณ หมู่บ้าน อกท. ผู้ตรวจเวร

ครูเวรพี่เลีย้ง

ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

31 ก.ค. ,  - ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

1 -6 ส.ค. 59 ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

28 - 31 ก.ค. , ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

1 - 3 ก.ย.59 ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

นายองอาจ อ ่าพธุ

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นายองอาจ อ ่าพธุ

14

18

15 7 - 13 ก.ค. 59

16 14 - 20 ก.ค. 59

17 21 - 27 ก.ค. 59

11 10 - 16 ก.ค. 59

12 17 - 23 ก.ค. 59

13 14 - 30 ก.ค. 59

10 3 - 9 ก.ค. 59



วันที่ เดือน ปี หอปฏิรูปชาย
ที่

ตารางเวรครูพี่เลีย้ง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

หอริมน า้ หอเทพวรุณ หมู่บ้าน อกท. ผู้ตรวจเวร

ครูเวรพี่เลีย้ง

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

25 - 30 ก.ย. , ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

1-ต.ค.-59 ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูธนภทัร์ พลูศริิ ครูสณีุ แจ่มใส ครูอมรรักษ์ ตงิ ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูสรุสทิธ์ิ แจ่มใส ครูหฤทยั ศริะวงษ์ ครูจนัทร์จิรา แซ่วา่ง ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู ละมลุ ร่ืนรวย ครูชมพู่ ชยัวร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูเอกชยั กองทอง ครูอรทยั ลงักากาศ ครูจารุวรรณ อปุการะ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครูนงลกัษณ์ ทาสี ครูสมิุตรา วาดวจิิตร ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูชยนัต์ วราโภค ครูกนกวรรณ หาญก าธร ครูนาตยา ปาณพิมลวฒัน์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

ครูดวงค า ชยัวร ครูสดุารัตน์ วฒันธัญญกรรม ครูศรีสมร ทวโีชคชาญชยั ครูณฐัวฒิุ โชตคิตุ

ครูมนตรี ร่ืนรวย ครูพาฝัน อ่อนเฉวยีง ครูจนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครูโชตกิร ทาหะพรหม

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นางสวุมิล ปันนาง

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นายองอาจ อ ่าพธุ

นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์

นายองอาจ อ ่าพธุ

นายชชูาติ สรุทรอิทร์

26 23 - 29 ต.ค. 59

27 30 - 31 ต.ค. 59

22

23 2 - 8 ต.ค. 59

24  9 - 15 ต.ค. 59

25 16 - 22 ต.ค. 59

19 4-10 ก.ย.59

20 11 - 17 ก.ย. 59

21 18 - 24 ก.ย. 59



วันที่ เดือน ปี หอปฏิรูปชาย
ที่

ตารางเวรครูพี่เลีย้ง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

หอริมน า้ หอเทพวรุณ หมู่บ้าน อกท. ผู้ตรวจเวร

ครูเวรพี่เลีย้ง


