
 
คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๒๔๒ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งครู  พนักงานราชการ อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

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

    เพ่ือเปนการปองกันทรัพยสินและสถานท่ีราชการ ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  

มาตรา  ๒๗  ( ๑ )  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ท่ี ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ วันท่ี  

๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ จึงแตงตั้ง  

คร ูพนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน  ดังนี้ 

 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นายธรัตน            บัลลังคโพธิ์  

นายภาคภูมิ          แกวเย็น 

นายปวิตร            สมนึก 

นายสุวิท              ปนอมร 

นายสุเนตร           ศรีใหญ 

นายสิทธิชัย          มาโนชญกุล 

นายสาธิต             แกวศรีทัศน 

นายสุชาติ            รัตนเมธากูร 

นายจักรกฤษณ      ชัยปราโมทย 

นายเศรษฐโสรช     ชื่นอารมณ 

นายสมพร            โพธิ์ศรี 

นายไพโรจน          อินตะภา 

นายสมุฎฎิ์            ภาษาดี 

นายวุฒิพงศ          แสนรังค 

นายเพ่ิมศักดิ์         พูลสวัสดิ ์

นายรัชกฤต           ภูธนคณาวุฒ ิ

๑,๒๓ 

๒,๒๔ 

๓,๒๕ 

๔,๒๖ 

๕,๒๗ 

๖,๒๘ 

๗,๒๙ 

๘,๓๐ 

๙,๓๑ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๑,๒๓ 

๒,๒๔ 

๓,๒๕ 

๔,๒๖ 

๕,๒๗ 

๖,๒๘ 

๗,๒๙ 

 



รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

วาท่ี ร.ต.ศุภกิจ       เซียะสวัสดิ ์

นายสุมังครัตน       โคตรรมณี 

นายทินกร            พานจันทร 

นายมนตรี            สุขสวัสดิ์ 

นายเพชร             สาระจันทร 

นายอภิวัฒน         บุญออน 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๘,๓๐ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

 

รายช่ือผูตรวจเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นายปุย             คงอุไร 

นายนิพนธ         พจนสุวรรณชยั 

นายณรงค         หนูนารี 

นายสมจิตร        แพทยรัตน 

นายสมชัย         กองศักดิ์ศรี 

นายศุภกิจ         หนองหัวลิง 

นายพิราม         ภูมิวิชิต 

๑-๓, ๒๘-๓๑ 

๔-๗ 

๘-๑๑ 

๑๒-๑๕ 

๑๖-๑๙ 

๒๐-๒๓ 

๒๔-๒๗ 

๒๕-๒๘ 

๑-๔, ๒๙-๓๐ 

๕-๘ 

๙-๑๒ 

๑๓-๑๖ 

๑๗-๒๐ 

๒๑-๒๔ 

หนาท่ีของครูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน   

    เฉพาะวันหยุดราชการตอเนื่องกันใหอยูจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุงข้ึน 

๒. ใหใชหองพักครูเวร ของโรงเรียนเปนสถานท่ีพักและนอน  ในการอยูเวรรักษาการณ 

๓. หนาท่ีเวรรักษาการณ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผูอยูเวรและยามรักษาการณ   ใหปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ 

                แบบแผนของราชการและคําสั่งโรงเรียน  

 ๓.๒ รับขาวสารท่ีมาถึงโรงเรียน 

 ๓.๓ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลาย สูญหาย 

๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 

๓.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 

 

 



๓.๖ เม่ือมีขาวดวนหรือเหตุการณท่ีไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร  

                รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   และหาทางแกไขใหเหมาะสม 

                กับวิสัยและพฤติการณ 

๓.๗ หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๓.๘ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ 

๔. หนาท่ีผูตรวจเวรรักษาการณ  

 ๔.๑ ตรวจและสั่งการใหครูเวร  ลูกจางประจําเวร  และยาม  ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ     

                แบบแผนของราชการและคําสั่งของโรงเรียน 

 ๔.๒ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณท่ีไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กอง กรม  

               หรือกระทรวงทราบตามกรณี 

 ๔.๓ หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๔ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนท่ีตอเนื่องกัน  ใหบันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรไวใน 

     สมุดบันทึกเวรรักษาการณดวย 

๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวรท้ัง 

    สองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 



 
คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๒๔๓ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งครู พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

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

  เพ่ือเปนการปองกันทรัพยสินและสถานท่ีราชการ  ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๒๗  (๑)  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ วันท่ี 

 ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  

จึงแตงตั้ง ครู , พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางวัน ดังนี้ 

 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางแสนสุข              คําแกว 

นางสาวกมลรัตน       ตระกูลสถิตม่ัน 

นางสาวจิตรลดา        อินทรขุนทด 

นางสาวพนิดา           ยอดรกั 

นางสาวกุลยา           บูรพางกูร 

นางธัญญา               สติภา 

นางสาวสุทธิดา         แซหลอ 

นางสาวกวินวัณณ      กาฬดิษฐ 

นางสาวปรัชญา         การรักษา 

นางสาวอินทิรา         จั่นโต 

นางสาวเสาวนีย        จิระสทุธิ์ตระกูล 

นางสาวมลิวรรณ       ไชยรักษ 

นางพัชรี                 ระมาตร 

นางสาวศศิธร           เมืองมูล 

นาวสาววิลัยภรณ       ปยะวงศ 

นางสาวบรรจง          นาคสวุรรณ 

นางสาวเกวลี            เงินศรสีุข 

๓ 

๓ 

๔ 

๔ 

๑๐ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๕ 

๑๖ 

 



  

รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางจุฑามาศ              วานิชชัง 

นางสาวจุฬาลักษณ      วงศคําจันทร 

นางกุณฑลี                 เจษฎาวัลย 

นางสาวมีนา               โอษฐงาม           

นางนวรัตน                นาคะเสนียกุล 

นางสาววันนภา           สายพิมพิน 

นางสุภาภรณ              ภูระหงษ 

นางพรพรรณ              ยวดยิ่ง 

นางสาวมวารี              ใจชูพันธ 

นางทิพยจันทร            หงษา 

นางสาวอัญชลี            เขมะประภา 

นางสาวเสาวลักษณ      สันตธิรรมเมธี      

นางสาวมณทิพย          เจรญิรอด 

นางพิมพสุภัค             บุบผา 

นางสุมิตรา                สุวรรณธาดา 

นางเกษรา                 กองศักดิ์ศรี 

นางสาวอุษา               นะแนงนอย 

นางสาวนิภาพรรณ       อดุลยกิตติชัย 

นางสาวนงพร             จูพิชญ 

นางนลินพร                สมสมัย 

นางทัศนีย                 วงคเขียว 

นางสาวพรรนิภา          สีลาโส      

นางสาวฌัชชา             ปญญาเมา 

นางสาววชิราภรณ         สันตวงษ 

นางวราภรณ               แกวเชาวรัมย 

นางสาวภัทรนันท         แดนวงศ   

นางสาวจิรา                จั่นเล็ก 

นางสาวอนุศรา            บุญหลิม 

วาท่ีรอยตรีหญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน 

นางสาวรุงตะวัน          ทาโสต       

๑๖ 

๑๗ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๘ 

๑๙ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๕ 

๒๖ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๘ 

๒๙ 

๒๙ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๑ 

 



รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางสาวภานุมาศ         ชาตทิองแดง         

นางสาวอรสา             ชาตริัมย 

นางสาวศิราภร           นาบญุ 

นางสาวรัตยา            รางกายดี 

นางสาวธัญญารัตน      พิมสา               

นางสาวมยุรี              ม่ิงมงคล 

นางสาวสุกัญญา         ชาซิโย            

นางสาวอรวรรยา        ภาคคํา 

นางสาวพรสุดา          มินสําโรง 

นางสาวสุกัญญา         มหาฤทธิ์     

นางสาวชลิตา            บุญรักษา 

นางสาววราลี             สินธวุา 

นางสาวจารุวรรณ       จันทะราม 

นางสาวเยาวรัตนา      พรรษา 

นางสาววิไลรักษ         กระลาม 

นางสาววณิชชา          อเนกวิธวิทยา 

นางธนกร                 เนตรสวาง 

นางสาวอัญชนา          แซจวิ 

นางพจมาน              ชวีวัฒนา 

๓๑  

๑ 

๑ 

๗ 

๗ 

๘ 

๘ 

๑๔ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๕ 

๒๑ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๒ 

๒๘ 

๒๘ 

๒๙ 

๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูตรวจเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางสาวฝนทอง           ศิริพงษ 

นางทองกราว             เสนาขันธ 

นางสาวลักษณา          อังกาบส ี

นางลําพอง                พูลเพ่ิม 

นางปานทิพย             สุขเกษม 

นางชนิสรางค             ปรากฏชื่อ 

นางบุญเยี่ยม              พิทักษวงศ 

นางโสภา                  พงศเทพูปถัมภ 

นางวราภรณ              สัตยมาภากร 

นางสาวภัทรนุช           คําดี 

นางสาวศิริพร             โกมารกุล 

นางปทุม                   โศภาคนี 

๓, ๒๐ 

๔, ๒๑ 

๑๐, ๒๒ 

๑๑, ๒๓ 

๑๒, ๒๔ 

๑๓, ๒๕ 

๑๔, ๒๖ 

๑๕, ๒๗ 

๑๖, ๒๘ 

๑๗, ๒๙ 

๑๘, ๓๐ 

๑๙, ๓๑ 

๑ 

๗ 

๘ 

๑๔ 

๑๕ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๘ 

๒๙ 

หนาท่ีของครูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ   

๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 

๒. สถานท่ีอยูเวรรักษาการณ  ณ  หองประชาสัมพันธ 

๓. หนาท่ีเวรรักษาการณ 

 ๓.๑ รับขาวสารท่ีมีถึงโรงเรียน 

 ๓.๒ ตอนรับผูมาติดตอราชการ 

 ๓.๓ ตรวจการอยูเวรยามของลูกจางประจํา 

๓.๔ ใหคําแนะนํานักเรียน  หรือบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชสถานท่ีโรงเรียน มิใหกอความ เสียหายแก

โรงเรียน  หากบุคคลดังกลาวไมเชื่อฟงใหเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๓.๕ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลายหรือสูญหาย 

๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๓.๗ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 

 ๓.๘ เม่ือมีขาวดวนหรือเหตุการณท่ีไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร                  

                รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   

 ๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

๓.๑๐ หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

 ๓.๑๒ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ 



๔. หนาท่ีผูตรวจเวรรักษาการณ 

 ๔.๑ ใหมาตรวจเวรรักษาการณระหวางเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  

 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณใหปฏิบัติหนาท่ีครบถวน 

 ๔.๓ ใหคําแนะนําเวรรักษาการณ 

๔.๔ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณท่ีไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กองกรม หรือ   

        กระทรวงทราบตามกรณี 

๔.๕ หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๕. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร   

                  ท้ังสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๒๔๔ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

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

  เพ่ือเปนการปองกันทรัพยสินและสถานท่ีราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี   ๙ / ๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันท่ี    

๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอํานาจปฏิบัติราชการ 

แทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว   จึงแตงตั้ง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน  

ดังน้ี 

 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นายสมศักดิ์           สวนสุข 

นายวัชระ             เตงเจริญสุข 

นายธวัช               แจมแจง 

นายธีรยุทธ           จันทรหอม 

นายสุพัฒนชัย        พงษเกสา 

นายกําพล             จางจะ 

๑,๗,๑๓,๑๙,๒๕,๓๑ 

๒,๘,๑๔,๒๐,๒๖ 

๓,๙,๑๕,๒๑,๒๗ 

๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๘ 

๕,๑๑,๑๗,๒๓,๒๙ 

๖,๑๒,๑๘,๒๔,๓๐ 

๖,๑๒,๑๘,๒๔,๓๐ 

๑,๗,๑๓,๑๙,๒๕ 

๒,๘,๑๔,๒๐,๒๖ 

๓,๙,๑๕,๒๑,๒๗ 

๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๘ 

๕,๑๑,๑๗,๒๓,๒๙ 

หนาท่ีผูอยูเวรรักษาการณ 

 ๑. หนาท่ีเวรรักษาการณกลางคืน 

  ๑.๑  ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น. ของวันรุงข้ึน 

  ๑.๒ ถาวันรุงข้ึนเปนวันหยุดใหปฏิบัติหนาท่ีถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติข้ึนสู    

                          ยอดเสาในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ทําความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 

๑.๔ รดน้ําตนไมประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 

  ๑.๖ รักษาทรัพยสนิของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน  



๑.๘ ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 

๑.๙ ใหใชอาคาร ๕  เปนท่ีนอนในการอยูเวรรักษาการณ 

๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร  

ท้ังสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๒๔๕ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตงตั้งลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

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

  เพ่ือเปนการปองกันทรัพยสินและสถานท่ีราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี   ๙ / ๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันท่ี    

๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี  ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอํานาจปฏิบัติราชการ 

แทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว  จึงแตงตั้ง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ  

ดังนี้ 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางจันทรทอง           บุตรศิริ 

นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   

นางวันเพ็ญ              สุขสมพืช 

นางสาวรัชณีย           ไฝทอง 

นางสาวณัฐพร           อวนล่ํา 

นางสาวก่ิงกาญจน      ปยะสิงห 

นางสาวณิชา             แสงทอง  

นางสาวอัญชลี           ฟอกสันเทียะ 

นางสาวอรณัท           รัตนอําภา 

นางละออง               จันทรหอม 

นางสาวพวงเพชร       ชราจนัทร 

นางสาวทัศนีย           บุญประเสริฐ 

นางสาวธัญญฐิตา       เยาวยอด 

นางสาวสุขบัญญัติ      วงศษา 

นางชุลีพร                บุตรศิริ 

นางสาวบุญเรือน        บุตรศิริ 

๓, ๒๗ 

๔, ๒๘ 

๑๐, ๒๙ 

๑๑, ๓๐ 

๑๒, ๓๑ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

 

 

 

 

 

๑ 

๗ 

๘ 

๑๔ 

๑๕ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๘ 

๒๙ 

 



รายช่ือผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

ตุลาคม  ๒๕๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นางสาววัลยด ี           พิทักษวงษโยธิน 

นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ 

นางสาวอาภรณ          ผาลา 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

 

 

หนาท่ีผูอยูเวรรักษาการณ 

๑. หนาท่ีเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐ น.  

๑.๒ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 

๑.๓ ใหคําแนะนํานักเรียน   หรือบุคคลภายนอกท่ีเขามาในบริเวณโรงเรียน   มิใหกอความเสียหายข้ึน

ในโรงเรียน  หากไมเชื่อฟงใหรายงานใหครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 

๑.๔ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน 

๑.๕ ตอนรับประชาชนผูมาติดตอราชการ 

๑.๖ ใหบริการแกครู อาจารยท่ีมาอยูเวรรักษาการณ 

๑.๗ ปด – เปด หองสํานักงาน  ทําความสะอาดหองสํานักงาน 

๑.๘ ทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบประจําวันของตนเอง 

๑.๙ ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 

๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร   

     ท้ังสองฝาย และลายมือชื่อผูตรวจเวร  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 

  

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


	เรื่อง  แต่งตั้งครู พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ
	วันที่มาปฏิบัติหน้าที่เวร
	รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร
	วันที่มาปฏิบัติหน้าที่เวร
	รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร



