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เรื่อง แตงตั้งขาราชการครู ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวอยูเวรยามในวันหยุดราชการ

--------------------------------

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานศึกษา ใหความสะดวกแกผูมาติดตอราชการในวันหยุด
ราชการ และเพื่อดูแลทรัพยสินของทางราชการ วิทยาลัยฯ จึงขอแตงตั้งใหขาราชการครู ขาราชการพลเรือน
พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวอยูเวรยามในวันหยุดราชการตามรายละเอียดแนบทายคําสั่งน้ี
ทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของสถานศึกษา โดยใหประจําอยูท่ีตึกอํานวยการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายกฤชพนธ   ทามวง)
รองผูอํานวยการ  รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ



รายช่ือขาราชการครู ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา
และลูกจางช่ัวคราวอยูเวรยามในวันหยุดราชการ

ลําดับท่ี วัน เดือน ป ช่ือครูเวร ช่ือผูชวยเวร หมายเหตุ
๑ ส. ๕ มี.ค. ๕๔ นางณภัทร คุณประเสริฐ น.ส.สุปราณี สุขเกษม
๒ อา. ๖ มี.ค. ๕๔ นางชุลี หิริโอตัปปะ นางมนธิดา นาวินทรานนท
๓ ส. ๑๒ มี.ค. ๕๔ นางสุวดี เห็นชอบดี น.ส.อุบลรัตน ใสสอน
๔ อา. ๑๓ มี.ค. ๕๔ นางวัชรินทร ผองศรี น.ส.สรอยฟา ศรีกิริยา
๕ ส. ๑๙ มี.ค. ๕๔ นางนพวรรณ กสิพรอง น.ส.พรรณประไพ สกุลนอก
๖ อา. ๒๐ มี.ค. ๕๔ น.ส.อัญชนา เจตนสัมฤทธ์ิ นางสุคนธ เจริญลาภ
๗ ส. ๒๖ มี.ค. ๕๔ นางรุงทิวา สาริยะสุนทร น.ส.ผองเพ็ญ ศรีสุวรรณ
๘ อา. ๒๗ มี.ค. ๕๔ นางวิไลวรรณ เกตุบรรลุ น.ส.จุรีมาศ ปนแกว
๙ ส. ๒ เม.ย. ๕๔ นางณัฏฐดนุช คันธรักษ น.ส.อําไพพรรณ ออนม่ัง

๑๐ อา. ๓ เม.ย. ๕๔ นางปภาพัน งามบุญ น.ส.สมพร วรรณสวัสดิ์
๑๑ พ. ๖ เม.ย. ๕๔ นางอัจฉรา นาคอาย นางไพบูลย ทับกลัด
๑๒ ส. ๙ เม.ย. ๕๔ นางพิมพรรณ ปญจขันธ นางนงคราญ หม่ืนจันทร
๑๓ อา. ๑๐ เม.ย. ๕๔ น.ส.วิภารัตน ชาวสวน นางกฤษณา สมัครการ
๑๔ พ. ๑๓ เม.ย. ๕๔ นางสายชล สุขนิ่ม น.ส.สุพรรณี แจมสวาง
๑๕ พฤ. ๑๔ เม.ย. ๕๔ นางศันสนีย ทุกขสูญ น.ส.สิริวรรณ อนพิทักษ
๑๖ ศ. ๑๕ เม.ย. ๕๔ นางชุลีพร รุหการ น.ส.นฤมล ปญญาสิทธ์ิ
๑๗ ส. ๑๖ เม.ย. ๕๔ นางชลิดา สิงหปอง น.ส.อังคณา ชวนชม
๑๘ อา. ๑๗ เม.ย. ๕๔ น.ส.นพมน แสวงสุข น.ส.จุธาทิพย จิตตเจริญ
๑๙ ส. ๒๓ เม.ย. ๕๔ นางสําเริง พลเวียง น.ส.พรหมพร อินทรสิงห
๒๐ อา. ๒๔ เม.ย. ๕๔ นางสุพัฒนา อุดมทรัพย น.ส.สาทินี อ่ํากรุด
๒๑ ส. ๓๐ เม.ย. ๕๔ นางรจนา กนกมหกุล นางพิมพลดา เรืองสุทธิ
๒๒ อา. ๑ พ.ค. ๕๔ นางวรรณี ตันติชัยยกุล น.ส.ยุภาภรณ ฤทธ์ิเรืองรุง
๒๓ พฤ. ๕ พ.ค. ๕๔ นางรัชพินทร สุดประเสริฐ นางไอรดาอัครชา ทิพยวรกุล
๒๔ ส. ๗ พ.ค. ๕๔ นางจันทนา มงคลพงษ น.ส.สุดาวดี บํารุงเดช
๒๕ อา. ๘ พ.ค. ๕๔ นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา น.ส.ละมุล นากร
๒๖ ส. ๑๔ พ.ค. ๕๔ นางสกุลนรา บูรประทีป น.ส.กิตติยากรณ รถทอง
๒๗ อา. ๑๕ พ.ค. ๕๔ นางณภัทร คุณประเสริฐ น.ส.สิรินทรา สุขขา
๒๘ จ. ๑๖ พ.ค. ๕๔ นางชุลี หิริโอตัปปะ น.ส.กฤติกา ฮวดตา
๒๙ อ. ๑๗ พ.ค. ๕๔ นางสุวดี เห็นชอบดี น.ส.รัตติกาล ศรีกงพาน
๓๐ ส. ๒๑ พ.ค. ๕๔ นางวัชรินทร ผองศรี นางพิชญาภรณ สุขโอ
๓๑ อา. ๒๒ พ.ค. ๕๔ นางนพวรรณ กสิพรอง น.ส.วิยะวรรณ ศรีกงพาน
๓๒ ส. ๒๘ พ.ค. ๕๔ น.ส.อัญชนา เจตนสัมฤทธ์ิ นางวิลาวัลย วรประสพ
๓๓ อา. ๒๙ พ.ค. ๕๔ นางรุงทิวา สาริยะสุนทร นางแอนนา ผลไสว


