
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๒๕๓ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แตงต้ังครูเวรรักษาการณคณะสี 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ   ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      พุทธศักราช  
 ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) เรื่องการปฏิบัติราชการเวรรักษาการณคณะสี จึงแตงต้ัง ครู อยูเวรรักษาการณ 
ตามคณะสี  ดังน้ี 

 คณะสีอัญชัน 
 
๑        นายชนเมธี     ศรีษะเทือน    หัวหนาคณะส ี
๒        น.ส.ณิชพัณณ     เฉลิมพันธ 
๓ น.ส.อาภาภรณ   อริวัน 
๔ นายศิรวิชญ     ประยูรวิวัฒน 
๕ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา 
๖ น.ส.มณทพิย              เจริญรอด 
๗ น.ส.ศิราภร       นาบุญ 
๘ น.ส.ณัฐภรณ    ฉอนเจริญ 
๙ นางธัญญา                 สติภา 
๑๐ น.ส.กิตติมา     ธรรมวิสทุธ์ิ 
๑๑ นางทิพยจันทร    หงษา 
๑๒ น.ส.พัชราวัลย    บุตรพรม 
๑๓ น.ส.ทพิวรรณ    โลกิตติธรกลุ 
๑๔ น.ส.อโนชา     โปซิว 
๑๕ นายณรงค       หนูนาร ี
๑๖ น.ส.สุภิดา        โลเกษ 
๑๗ นางพัชรา                  ไตรยวงศ 
๑๘ นายชนินทร     บัวแจง 
๑๙ น.ส.ธัญญารัตน             พิมสา 
๒๐ น.ส.สมฤดี       เจียรสกลุวงศ 
๒๑ วาที่ร.ต.หญิงนุชนาถ   สนามไชย 
๒๒ นางเกษรา      กองศักด์ิศร ี
๒๓ น.ส.วิลัยภรณ      ปยะวงค 
๒๔ นายจักรกฤษณ    ชัยปราโมทย 
๒๕ น.ส.กมลลกัษณ    สรอยเงิน 
๒๖ นายสมุฎฎ์ิ         ภาษาดี 



  
คณะสีนนทร ี
 
๑       นายชัยวัฒน     ผองสังข    หัวหนาคณะส ี
๒ น.ส.อรวรรยา     ภาคคํา 
๓ น.ส.พรทิพย      นาคเกิด 
๔ น.ส.พิกลุทา      หงษทอง 
๕ น.ส.เกวลี        เงินศรสีุข 
๖ นายสมจิตร               แพทยรตัน 
๗ นายเกรียงศักด์ิ   มะละกา 
๘ น.ส.รุงตะวัน      ทาโสต 
๙ น.ส.พทิธิดา      ปราโมทย 
๑๐ น.ส.กวินวัณณ     กาฬดิษฐ 
๑๑ น.ส.เกศินี        จันทรครบ 
๑๒ นายวรธรรม      หนูประดิษฐ 
๑๓ น.ส.รัตยา         รางกายดี 
๑๔ นายสุริยา        ทรัพยเฮง 
๑๕ นายสัณห      พินิจมณีรัตน 
๑๖ น.ส.ณัฐวดี     โพธิจักร 
๑๗ น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ 
๑๘ น.ส.พนิดา         ยอดรัก 
๑๙ น.ส.วิไลวรรณ     รัตนะ 
๒๐ น.ส.นิภาพรรณ     อดุลยกิตติชัย 
๒๑ น.ส.สุนทรี        วีระปรีชา 
๒๒ นายอภิวัฒน     บุญออน 
๒๓ น.ส.มวารี         ใจชูพันธ 
๒๔ น.ส.จิรา          จั่นเล็ก 
๒๕ น.ส.ทวินันท        ใสขาว 
๒๖ น.ส.นฤมล         รับสง 
๒๗ น.ส.อญัชนา        แซจิว 
๒๘ นายศราวุธ        คารมหวาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 



 
คณะสีปาริชาต 
 
๑ น.ส.กมลรัตน    ตระกูลสถิตยมั่น    หัวหนาคณะส ี
๒ น.ส.ณัฏฐณิชา     โมสนัเทียะ 
๓ น.ส.ภัทรนุช      คําดี 
๔ วาที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง 
๕ น.ส.อุษณีย        ออนแท 
๖ น.ส.ญาณิศา      ชาญกิจกรรณ 
๗ นายสุมังครัตน     โคตรมณี 
๘ น.ส.พรทิวา      สมเนตร 
๙ วาที่ ร.ต.ประจักษ   จอมทอง 
๑๐ น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ 
๑๑ นายสาธิต        แกวศรีทัศน 
๑๒ น.ส.จันทรา    ตระกลูเศรษฐสิร ิ
๑๓ นายเพชร        สาระจันทร 
๑๔ น.ส.กลุยา     บูรพางกูร 
๑๕ นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา 
๑๖ น.ส.จินตจุทา              เกษร 
๑๗ น.ส.วณิชชา      เอนกวิธวิทยา 
๑๘ น.ส.ปรารถนา    รุงเรือง   
๑๙ นางโสภา          พงศเทพปูถัมภ 
๒๐ น.ส.เจนจิรา      เพ็งจันทร 
๒๑ น.ส.อมรรัตน    มะลงิาม 
๒๒ น.ส.ชลิตา      บุญรกัษา 
๒๓ นางบุญเย่ียม    พิทักษวงศ 
๒๔ น.ส.ศศิธร                  เมืองมูล 
๒๕ นางนลินพร       สมสมัย 
๒๖ น.ส.ณิชานันทน    ศรีโพธ์ิออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



  
คณะสีเอื้องชอแสด 
 
๑ นายอรรถพล      ยตะโคตร    หัวหนาคณะส ี
๒ น.ส.อลิษา                ไชยรินทร 
๓ นางนวรัตน     นาคะเสนียกลุ 
๔ น.ส.ศิรมิา        บุญสวัสด์ิ 
๕ น.ส.จีระภา       ชินภักดี 
๖ น.ส.เมทิตา      ชัยมา 
๗ นายนิธิภัทร    สรอยเช้ือดี 
๘ นางมลิวรรณ     อันพิมพ 
๙ น.ส.ธนิดา       ไชยสุนทรกิตติ 
๑๐ นายสุชาติ        รัตนเมธากรู 
๑๑ น.ส.พรวลี       สุขสอาด 
๑๒ น.ส.อรวรรณ     พันธุภัครินทร 
๑๓ น.ส.กนกภรณ  โพธเขียว 
๑๔ น.ส.จีญาพัชญ             แกมทอง 
๑๕ นายปวิตร         สมนึก 
๑๖ น.ส.อญัชิสา               เหมทานนท 
๑๗ น.ส.ปยวรรณ     ฑิมัจฉา 
๑๘ น.ส.เมธาวี       สุขเจริญ 
๑๙ นายนพดล               คําพร 
๒๐ น.ส.ศศิตา  อยูยืน 
๒๑ นายจักรกฤษณ  แกวลําหัด 
๒๒ นางสุภาภรณ             ภูระหงษ 
๒๓ นายศักรินทร              ศรีตระกูล 
๒๔ นายทินกร         พานจันทร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 



 
 
คณะสีอินทนิล 
 
๑ นายศิรณัฏฐ      ภูพิเศษศักด์ิ    หัวหนาคณะส ี
๒ น.ส.ปรัชญา     การรักษา 
๓ นางทัศนีย        วงคเขียว 
๔ น.ส.ช่ืนกมล       คงหอม 
๕ นายเสถียร        บุญมหาสิทธ์ิ  
๖ น.ส.ศิรลิักษณ     อภิรมยพฤกษา 
๗ น.ส.วนิดา         ตนภู 
๘ นายสุวิท           ปนอมร 
๙ น.ส.ลาวัลย     คงแกว 
๑๐ น.ส.ฌัชชา   ปญญาเมา 
๑๑ นางจันทรเพญ็   จันทรทอง 
๑๒ นายสมพร       โพธ์ิศรี 
๑๓ วาที่ร.ต.หญิงกิง่กมล   ชูกะวิโรจน 
๑๔ นายภาคภูมิ       แกวเย็น 
๑๕ น.ส.อนุสรา     สุขสุคนธ 
๑๖ นายกิติศักด์ิ    โฉมวิไล 
๑๗ นางปทมา       รัตนจํานงค 
๑๘ น.ส.วชิราภรณ    สันตวงษ 
๑๙ วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา   แซหลอ 
๒๐ น.ส.วิไลพรรณ     คงดี 
๒๑ น.ส.จุฑารัตน    เกาะหวาย 
๒๒ นายสิทธิชัย     มาโนชญกุล 
๒๓ น.ส.นงคราญ    คําลัยวงษ 
๒๔ น.ส.ภัทรนันท    แดนวงศ 
๒๕ น.ส.วทันยา       ใจนันตา 
๒๖ นายนักขตฤกษ    ภูระหงษ 
๒๗ นายนิพนธ         พจนสุวรรณชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 

-๖- 



 

หนาท่ีของครูเวรรักษาการณคณะสี  
๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณตามสถานที่ตางๆ  ต้ังแตเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
๒. สถานที่อยูเวรรักษาการณ  
         ๒.๑ ประตูเชา      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. หนาที่เวรรักษาการณ 
 ๓.๑ ตอนรับและดูแลความเรียบรอยบริเวณประตูโรงเรียน ( ชวงเชา - ชวงเย็น ) 
 ๓.๒ ดูแลความเรียบรอยตามบริเวณที่ไดรับผิดขอบ 
 ๓.๓ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๔ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานหัวหนาคณะสี 
          ๓.๕ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๖ บันทึกและลงลายมือช่ือในแบบบันทึกการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 
 ๓.๗ บันทึกเหตุการณประจําวันในแบบบันทึกการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 
๔. หนาที่หัวหนาคณะส ี
 ๔.๑ ใหมาตรวจเวรรักษาการณระหวางเวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณใหปฏิบัติหนาที่ครบถวน 
 ๔.๓ ใหคําแนะนําเวรรักษาการณ 

๔.๔ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอาํนวยการโรงเรยีน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 
๔.๕ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 


	เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี

