
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี   160 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงำนรำชกำร อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

---------------------------- 
    เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการ  ให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
  มาตรา ๒๗ ( ๑ )  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑   สั่ง ณ วันที่  
  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแต่งตั้ง  
  ครู พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน  ดังนี้ 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นายสุมังครัตน์          โคตรมณี 
นายทินกร               พานจันทร ์
นายสมพร               โพธ์ิศรี 
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์   จอมทอง 
นายวรธรรม            หนูประดิษฐ ์
นายชนเมธี              ศรีษะเทือน 
นายเกรียงศักดิ์         มะละกา 
นายกิติศักดิ์             โฉมวิไล 
นายสัณห์               พินิจมณีรัตน์ 
นายศักรินทร์           ศรีตระกูล 
นายชนินทร์            บัวแจ้ง 
นายชัยวัฒน์            ผ่องสังข์ 
นายศิรวิชญ์            ประยูรวิวัฒน ์
นายอรรถพล           ยตะโคตร 
นายศิรณัฏฐ์            ภูพิเศษศักดิ์ 
นายนิธิพัทธ์            สร้อยเช้ือด ี
นายนพดล              ค าพร 
นายนักขตฤกษ์        ภู่ระหงษ์ 
นายเพชร               สาระจันทร ์
นายอภิวัฒน์           บุญอ่อน 
นายเสถียร             บุญมหาสทิธ์ิ 
นายภาคภูมิ            แก้วเย็น 
นายสิทธิชัย            มาโนชญ์กุล 
นายสาธิต              แก้วศรีทัศน์ 
นายสุชาติ              รัตนเมธากูร 
นายจักรกฤษณ์       ชัยปราโมทย ์
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รำยชื่อผู้ตรวจเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นายสมุฎฎ์ิ             ภาษาดี 
นายสุริยา              ทรัพย์เฮง 
นายศราวุธ             คารมหวาน 
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ     เซียะสวัสดิ ์
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รำยชื่อผู้ตรวจเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นายศุภกิจ             หนองหัวลิง 
นายปวิตร              สมนึก 
นายสุวิท               ปิ่นอมร 
นายนิพนธ์             พจนสุวรรณชัย 
นายธรรมนูญ          สวนสุข 
นายณรงค์             หนูนารี 
นายสมจิตร์            แพทย์รัตน์ 
นายสมชัย             ก้องศักดิ์ศร ี

1, 30-31 
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     หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน   
    เฉพาะวันหยุดราชการต่อเนื่องกันให้อยู่จนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุ่งข้ึน 
๒. ให้ใช้ห้องพักครูเวร ของโรงเรียนเป็นสถานที่พักและนอน  ในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผู้อยู่เวรและยามรักษาการณ์   ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
                แบบแผนของราชการและค าสั่งโรงเรียน  
 ๓.๒ รับข่าวสารที่มาถึงโรงเรียน 
 ๓.๓ ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลาย สูญหาย 

๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
๓.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
๓.๖ เมื่อมีข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน   ให้รีบรายงานให้ผู้ตรวจเวร  

                รักษาการณ์และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน   และหาทางแก้ไขให้เหมาะสม 
                กับวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.๗ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๘ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๔. หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์  
 ๔.๑ ตรวจและสั่งการให้ครูเวร  ลูกจ้างประจ าเวร  และยาม  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ     
                แบบแผนของราชการและค าสั่งของโรงเรียน 
 ๔.๒ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ผู้อ านวยการโรงเรียน กอง กรม  
                หรือกระทรวงทราบตามกรณี 
 ๔.๓ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔.๔ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 



 
๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ต่อเนื่องกัน  ให้บันทึกและลงลายมือช่ือการส่งและรับมอบเวรไว้ใน 
    สมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ด้วย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวรทั้ง 
    สองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

สั่ง   ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  161 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงำนรำชกำร  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการ   ให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ ( ๑ )  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ  วันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับพนกังานราชการ จงึแต่งตั้ง  
ครู พนักงานราชการ  อยู่เวรรกัษาการณ์ในวันหยุดราชการ  ดังนี ้
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นางสาวกนกพร              โพธ์ิเขียว 
นางสาวศิริมา                บุญสวัสดิ ์
นางสาวกิติมา                ธรรมวิสุทธ์ิ 
นางสาวจญีาพัชญ์           แก้มทอง 
นางสาวกมลลกัษณ์         สร้อยเงิน 
นางสาวพิกลุทา             หงษ์ทอง 
นางสาวอโนชา              โปซิว 
นางสาวสมฤดี               เจียรสกุลวงศ์ 
นางอุษณีย์                   อ่อนแท้ 
นางสาวปรารถนา           รุ่งเรอืง 
นางสาวจินต์จุฑา            เกสร 
นางสาวปิยวรรณ            ฑิมัจฉา 
นางสาวปัทมา                ตนจ านง 
นางสาวอนุสรา               สุขสุคนธ์ 
นางสาวทวินันท์              ใสขาว 
นางสาวเกวลี                 เงินศรีสุข 
นางสาวมวารี                 ใจชูพันธ์ 
นางทิพย์จันทร์               หงษา 
นางสาวจรีะภา               ชินภักดี      
นางสุมิตรา                    สุวรรณธาดา 
นางสาวนิภาพรรณ           อดุลย์กิตติชัย 
ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ        สนามไชย  
นางสาวฌัชชา                ปัญญาเมา 
นางสาววชิราภรณ์           สันตวงษ์ 
นางสาวภัทรนันท์            แดนวงศ์   
ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล        ชูกะวิโรจน ์
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รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นางสาวรุ่งตะวัน              ทาโสต       
นางสาวภานุมาศ             ชาติทองแดง 
นางสาวพิทธิดา               ปราโมทย ์
นางสาวศิราภร                นาบุญ 
นางสาวรัตยา                  ร่างกายดี 
นางสาวธัญญารัตน์           พิมสา   
นางสาวอรวรรยา             ภาคค า 
นางสาวเยาวรัตนา            พรรษา 
นางสาววนิดา                 ตนภู 
นางสาววณิชชา               อเนกวิธวิทยา 
นางสาวอัญชนา               แซ่จิว 
นางสาวเมธาวี                 สุขเจริญ 
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รำยชื่อผู้ตรวจเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นางสาวนฤมล                รับส่ง 
นางสาวภัทรนุช              ค าดี 
นางนลินพร                   สมสมัย 
นางสาวจริา                  จั่นเล็ก 
นางเกษรา                    ก้องศักดิ์ศร ี
นางปานทิพย์                 สุขเกษม 
นางบุญเยี่ยม                  พิทักษ์วงศ์ 
นางสาวภรณ์กมนส์          ดวงสุวรรณ์ 
นางธัญญา                     สติภา 
นางทัศนีย์                     วงค์เขียว 
นางสุภาภรณ์                 ภู่ระหงษ์ 
นางสาวมณทิพย์             เจริญรอด 
นางนวรัตน์                   นาคะเสนีย์กุล 
นางสาวชลิตา                บุญรักษา 
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     หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร   
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. 
๒. สถานที่อยู่เวรรักษาการณ์  ณ  ห้องประชาสัมพันธ์ 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 ๓.๑ รับข่าวสารที่มีถึงโรงเรียน 
 ๓.๒ ต้องรับผู้มาติดต่อราชการ 
 ๓.๓ ตรวจการอยู่เวรยามของลูกจ้างประจ า 

๓.๔ ให้ค าแนะน านักเรียน  หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่โรงเรียน มิให้ก่อความเสียหาย 
      แก่โรงเรียน  หากบุคคลดังกล่าวไม่เช่ือฟังให้เชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๓.๕ ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลายหรือสูญหาย 



 
๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๓.๗ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๘ เมื่อมีข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน   ให้รีบรายงานให้ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์                  
                และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน   
 ๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

๓.๑๐ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือช่ือการส่งและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
 ๓.๑๒ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๔. หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 ๔.๑ ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.  
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน 
 ๔.๓ ให้ค าแนะน าเวรรักษาการณ์ 

๔.๔ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ผู้อ านวยการโรงเรียน กองกรม หรือ   
      กระทรวงทราบตามกรณี 
๔.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
๕. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

สั่ง   ณ  วันที่  10   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
  



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  162 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย โดยอาศัย 
   อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงแต่งตั้ง 
   ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน ดังนี้ 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นายธีรยุทธ           จันทร์หอม 
นายสุพัฒน์ชัย        พงษ์เกสา 
นายก าพล             จางจะ 
นายสมศักดิ์           สวนสุข 
นายสิทธิพงษ์         อินทร์นิมิตร 
นายวัชระ             เต๋งเจรญิสุข 
นายธวัช               แจ่มแจ้ง 

1,8,15,22,29 
2,9,16,23,30 

3,10,17,24,31 
4,11,18,25 
5,12,19,26 
6,13,20,27 
7,14,21,28 

5,12,19,26 
6,13,20,27 
7,14,21,28 

1,8,15,22,29 
2,9,16,23,30 
3,10,17,24 
4,11,18,25 

   หน้ำท่ีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
 ๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน 
  ๑.๑ ให้อยู่เวรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น. ของวันรุ่งข้ึน 
  ๑.๒ ถ้าวันรุ่งข้ึนเป็นวันหยุดให้ปฏิบัตหิน้าที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา 
                           ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ท าความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ รดน้ าต้นไม้ประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
  ๑.๖ รักษาทรพัย์สินของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรยีน  
๑.๘ ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 
๑.๙ ให้ใช้อาคาร ๕  เป็นที่นอนในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร  
    ทั้งสองฝ่ายและลายมอืช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 

 
 
  
 



 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

สั่ง   ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  163 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

---------------------------- 
 เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย โดยอาศัย 
   อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงแต่งตั้ง 
   ลูกจ้างประจ า,ลูกจ้างช่ัวคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ดังนี้ 
    

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

สิงหำคม 2562 กันยำยน 2562 
นางสาวทัศนีย์           บุญประเสริฐ 
นางสาวธัญญ์ฐิตา       รุ่งสินธิติวงศ์ 
นางสาวสุขบญัญัติ      วงศ์ษา 
นางชุลีพร                บุตรศิริ 
นางสาวบุญเรอืน        บุตรศิร ิ
นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ์ 
นางสาวธันยธรณ์        ผาลา 
นางจันทร์ทอง           บุตรศิร ิ
นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   
นางวันเพ็ญ              สุขสมพืช 
นางสาวรัชณีย์           ไฝทอง 
นางสาวณัฐพร           อ้วนล่ า 
นางสาวยุพา             พิมสุวรรณ 
นางสาวณิชา             แสงทอง 
นางสาวทรงพร          อรุณรัมย์ 
นางเมตตา               พงษ์ศิลา 
นางสาวอรณัท           รัตนอ าภา 
นางละออง               จันทร์หอม 

3 
4 

10 
11 
12 
17 
18 
24 
25 
31 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
7 
8 

14 
15 
21 
22 
28 

    
   



   
 หน้ำท่ีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 

๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
๑.๑ ให้อยู่เวรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐ น.  
๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
๑.๓ ให้ค าแนะน านักเรียน   หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบรเิวณโรงเรียน   มิให้ก่อความเสียหายข้ึน   
      ในโรงเรียน  หากไม่เช่ือฟังให้รายงานให้ครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน 
๑.๕ ต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
๑.๖ ให้บริการแก่ครู อาจารย์ที่มาอยู่เวรรักษาการณ์ 
๑.๗ ปิด - เปิด ห้องส านักงาน  ท าความสะอาดห้องส านักงาน 
๑.๘ ท างานในหน้าที่รับผิดชอบประจ าวันของตนเอง 
๑.๙ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝ่าย และลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

 
สั่ง   ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรสีารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


