
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๐๘๖ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษำกำรณ์คณะสี 

---------------------------- 
  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการ   ให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      พุทธศักราช  
 ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) เรื่องการปฏิบัติราชการเวรรักษาการณ์คณะสี จึงแต่งตั้ง ครู อยู่เวรรักษาการณ์ 
ตามคณะสี  ดังนี้ 

 คณะสีอัญชัน 
 
1         นายชนเมธี     ศรีษะเทือน    หัวหน้าคณะสี 
2         น.ส.ณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์ 
3 น.ส.อาภาภรณ์   อริวัน 
4 นายศิรวิชญ์     ประยูรวิวัฒน์ 
5 น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา 
6 น.ส.มณทิพย์              เจริญรอด 
7 น.ส.ศิราภร       นาบุญ 
8 น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจริญ 
9 นางธัญญา                 สตภิา 
10 น.ส.กิตติมา     ธรรมวิสุทธิ ์
11 นางทิพย์จันทร์    หงษา 
12 น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม 
13 น.ส.ทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล 
14 น.ส.อโนชา     โปซิว 
15 นายณรงค์       หนูนารี 
16 น.ส.สภุิดา        โลเกษ 
17 นางพัชรา                  ไตรยวงศ ์
18 นายชนินทร์     บัวแจ้ง 
19 น.ส.ธัญญารัตน์             พิมสา 
20 น.ส.สมฤดี       เจียรสกุลวงศ ์
21 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ   สนามไชย 
22 นางเกษรา      ก้องศักดิ์ศรี 
23 น.ส.วลิัยภรณ์      ปิยะวงค์ 
24 นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์ 
25 น.ส.กมลลักษณ์    สร้อยเงิน 
26 นายสมุฎฎิ์         ภาษาด ี



  
คณะสีนนทรี 
 
1       นายชัยวัฒน์     ผ่องสังข์    หัวหน้าคณะสี 
2 น.ส.อรวรรยา     ภาคค า 
3 น.ส.พรทิพย์      นาคเกิด 
4 น.ส.พิกุลทา      หงษ์ทอง 
5 น.ส.เกวลี        เงินศรีสุข 
6 นายสมจิตร์               แพทย์รัตน์ 
7 นายเกรียงศักดิ์   มะละกา 
8 น.ส.รุ่งตะวัน      ทาโสต 
9 น.ส.พิทธิดา      ปราโมทย ์
10 น.ส.กวินวัณณ์     กาฬดิษฐ์ 
11 น.ส.เกศินี        จันทร์ครบ 
12 นายวรธรรม      หนูประดิษฐ์ 
13 น.ส.รัตยา         ร่างกายดี 
14 นายสุริยา        ทรัพย์เฮง 
15 นายสัณห์      พินิจมณีรัตน์ 
16 น.ส.ณัฐวดี     โพธิจักร 
17 น.ส.ฌัชชา                ปัญญาเมา 
18 น.ส.พนิดา         ยอดรัก 
19 น.ส.วิไลวรรณ์     รัตนะ 
20 น.ส.นิภาพรรณ     อดุลย์กิตติชัย 
21 น.ส.สุนทรี        วีระปรีชา 
22 นายอภิวัฒน์     บุญอ่อน 
23 น.ส.มวารี         ใจชูพันธ์ 
24 น.ส.จิรา          จั่นเล็ก 
25 น.ส.ทวินันท์        ใสขาว 
26 น.ส.นฤมล         รับส่ง 
27 น.ส.อัญชนา        แซ่จิว 
28 นายศราวุธ        คารมหวาน 
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คณะสีปาริชาต 
 
1 น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น    หัวหน้าคณะสี 
2 น.ส.ณัฏฐณิชา     โมสันเทียะ 
3 น.ส.ภัทรนุช      ค าด ี
4 ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง 
5 น.ส.อุษณีย์        อ่อนแท้ 
6 น.ส.ญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์ 
7 นายสุมังครัตน์     โคตรมณี 
8 น.ส.พรทิวา      สมเนตร์ 
9 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง 
10 น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ 
11 นายสาธิต        แก้วศรีทัศน์ 
12 น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ 
13 นายเพชร        สาระจันทร์ 
14 น.ส.กุลยา     บูรพางกูร 
15 นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา 
16 น.ส.จินต์จุทา              เกษร 
17 น.ส.วณิชชา      เอนกวิธวิทยา 
18 น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง   
19 นางโสภา          พงศ์เทพูปถัมภ์ 
20 น.ส.เจนจิรา      เพ็งจันทร์ 
21 น.ส.อมรรัตน์    มะลิงาม 
22 น.ส.ชลิตา      บุญรักษา 
23 นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงศ์ 
24 น.ส.ศศิธร                  เมืองมูล 
25 นางนลินพร       สมสมัย 
26 น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธิ์อ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



  
คณะสีเอ้ืองช่อแสด 
 
1 นายอรรถพล      ยตะโคตร    หัวหน้าคณะสี 
2 น.ส.อลิษา                ไชยรินทร ์
3 นางนวรัตน์     นาคะเสนีย์กุล 
4 น.ส.ศิริมา        บุญสวัสดิ์ 
5 น.ส.จีระภา       ชินภักด ี
6 น.ส.เมทิตา      ชัยมา 
7 นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี 
8 นางมลิวรรณ     อันพิมพ์ 
9 น.ส.ธนิดา       ไชยสุนทรกิตติ 
10 นายสุชาติ        รัตนเมธากูร 
11 น.ส.พรวลี       สุขสอาด 
12 น.ส.อรวรรณ     พันธุ์ภัครินทร์ 
13 น.ส.อาภาพร      ภิระบรรณ์ 
14 น.ส.จีญาพัชญ์             แก้มทอง 
15 นายปวิตร         สมนึก 
16 น.ส.อัญชิสา               เหมทานนท ์
17 น.ส.ปิยวรรณ     ฑิมัจฉา 
18 น.ส.เมธาวี       สุขเจริญ 
19 นายนพดล               ค าพร 
20 น.ส.อรวรรณ    นิ่มดวง 
21 น.ส.กนกภรณ์     โพธิ์เขียว 
22 นางสุภาภรณ์             ภู่ระหงษ์ 
23 นายศักรินทร์              ศรีตระกูล 
24 นายทินกร         พานจันทร์ 
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คณะสีอินทนิล 
 
1 ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ    เซียะสวัสดิ์    หัวหน้าคณะสี 
2 น.ส.ปรัชญา     การรักษา 
3 นางทัศนีย์        วงค์เขียว 
4 น.ส.ชื่นกมล       คงหอม 
5 นายเสถียร        บุญมหาสิทธิ์ 
6 นายศิรณัฏฐ์      ภูพิเศษศักดิ์ 
7 น.ส.ศิริลักษณ์     อภิรมย์พฤกษา 
8 น.ส.วนิดา         ตนภู 
9 นายสุวิท           ปิ่นอมร 
10 น.ส.ลาวลัย์     คงแก้ว 
11 น.ส.ภานุมาศ      ชาติทองแดง 
12 นายสมพร       โพธิ์ศรี 
13 ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์ 
14 นายศุภกิจ        หนองหัวลิง 
15 นายภาคภูมิ       แก้วเย็น 
16 น.ส.อนุสรา     สุขสุคนธ์ 
17 นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล 
18 นางปัทมา       รัตนจ านงค์ 
19 น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์
20 ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ 
21 น.ส.วิไลพรรณ     คงดี 
22 น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย 
23 นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล 
24 น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ ์
25 น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ ์
26 น.ส.วทันยา       ใจนันตา 
27 นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์ 
28 นายนิพนธ์         พจนสุวรรณชัย 
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หน้ำที่ของครูเวรรักษำกำรณ์คณะสี  
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ตามสถานที่ต่างๆ  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
๒. สถานที่อยู่เวรรักษาการณ์  
         ๒.๑ ประตูเช้า      ๒.๗   อาคาร ๑            ๒.๑๓ อาคาร ๗ 
         ๒.๒ ประตูเย็น  ๒.๘   อาคาร ๒ 
         ๒.๓ โรงอาหารคาบ ๕      ๒.๙   อาคาร ๓ 
         ๒.๔ โรงอาหารคาบ ๖      ๒.๑๐ อาคาร ๔ 
         ๒.๕ สนามคาบ ๕           ๒.๑๑ อาคาร ๕ 
         ๒.๖ สนามคาบ ๖           ๒.๑๒ อาคาร ๖ 
 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 ๓.๑ ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูโรงเรียน ( ช่วงเช้า - ช่วงเย็น ) 
 ๓.๒ ดูแลความเรียบร้อยตามบริเวณที่ได้รับผิดขอบ 
 ๓.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๔ เมื่อมีข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น   ให้รีบรายงานหัวหน้าคณะสี 
          ๓.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๖ บันทึกและลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 ๓.๗ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
๔. หน้าที่หัวหน้าคณะสี 
 ๔.๑ ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน 
 ๔.๓ ให้ค าแนะน าเวรรักษาการณ์ 

๔.๔ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
๔.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๙   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

-๖- 


