คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 160 / 2562
เรื่อง แตงตัง้ ครู พนักงานราชการ อยูเ วรรักษาการณในเวลากลางคืน
---------------------------เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
มาตรา ๒๗ ( ๑ ) และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแตงตั้ง
ครู พนักงานราชการ อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน ดังนี้
รายชื่อผูป ฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
นายสุมังครัตน
โคตรมณี
นายทินกร
พานจันทร
นายสมพร
โพธิ์ศรี
วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง
นายวรธรรม
หนูประดิษฐ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
นายสัณห
พินิจมณีรัตน
นายศักรินทร
ศรีตระกูล
นายชนินทร
บัวแจง
นายชัยวัฒน
ผองสังข
นายศิรวิชญ
ประยูรวิวัฒน
นายอรรถพล
ยตะโคตร
นายศิรณัฏฐ
ภูพิเศษศักดิ์
นายนิธิพัทธ
สรอยเชื้อดี
นายนพดล
คําพร
นายนักขตฤกษ
ภูระหงษ
นายเพชร
สาระจันทร
นายอภิวัฒน
บุญออน
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
นายภาคภูมิ
แกวเย็น
นายสิทธิชัย
มาโนชญกุล
นายสาธิต
แกวศรีทัศน
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นายจักรกฤษณ
ชัยปราโมทย

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
30
1, 31
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25

รายชื่อผูต รวจเวร
นายสมุฎฎิ์
นายสุริยา
นายศราวุธ
วาที่รอยตรีศุภกิจ

ภาษาดี
ทรัพยเฮง
คารมหวาน
เซียะสวัสดิ์

รายชื่อผูต รวจเวร
นายศุภกิจ
นายปวิตร
นายสุวิท
นายนิพนธ
นายธรรมนูญ
นายณรงค
นายสมจิตร
นายสมชัย

หนองหัวลิง
สมนึก
ปนอมร
พจนสุวรรณชัย
สวนสุข
หนูนารี
แพทยรตั น
กองศักดิ์ศรี

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
27
26
28
27
29
28
30
29
วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีต่ รวจเวร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
1, 30-31
1-2
2-5
3-6
6-9
7-10
10-13
11-14
14-17
15-18
18-21
19-22
22-25
23-26
26-29
27-30

หนาที่ของครูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน
๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น
เฉพาะวันหยุดราชการตอเนื่องกันใหอยูจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุงขึ้น
๒. ใหใชหองพักครูเวร ของโรงเรียนเปนสถานที่พักและนอน ในการอยูเวรรักษาการณ
๓. หนาที่เวรรักษาการณ
๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผูอยูเวรและยามรักษาการณ ใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
แบบแผนของราชการและคําสั่งโรงเรียน
๓.๒ รับขาวสารที่มาถึงโรงเรียน
๓.๓ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลาย สูญหาย
๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม มิใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
๓.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน
๓.๖ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดขึ้น ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร
รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน และหาทางแกไขใหเหมาะสม
กับวิสัยและพฤติการณ
๓.๗ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
๓.๘ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ
๔. หนาที่ผูตรวจเวรรักษาการณ
๔.๑ ตรวจและสั่งการใหครูเวร ลูกจางประจําเวร และยาม ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
แบบแผนของราชการและคําสั่งของโรงเรียน
๔.๒ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กอง กรม
หรือกระทรวงทราบตามกรณี
๔.๓ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
๔.๔ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ

๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ตอเนื่องกัน ใหบันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรไวใน
สมุดบันทึกเวรรักษาการณดวย
๖. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวรทั้ง
สองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 161 / 2562
เรื่อง แตงตัง้ ครู พนักงานราชการ อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ
---------------------------เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานทีร่ าชการ ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗
มาตรา ๒๗ ( ๑ ) และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแตงตั้ง
ครู พนักงานราชการ อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ ดังนี้
รายชื่อผูป ฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
นางสาวกนกพร
นางสาวศิริมา
นางสาวกิติมา
นางสาวจีญาพัชญ
นางสาวกมลลักษณ
นางสาวพิกุลทา
นางสาวอโนชา
นางสาวสมฤดี
นางอุษณีย
นางสาวปรารถนา
นางสาวจินตจุฑา
นางสาวปยวรรณ
นางปทมา
นางสาวอนุสรา
นางสาวทวินันท
นางสาวเกวลี
นางสาวมวารี
นางทิพยจันทร
นางสาวจีระภา
นางสุมติ รา
นางสาวนิภาพรรณ
วาที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ
นางสาวฌัชชา
นางสาววชิราภรณ
นางสาวภัทรนันท
วาที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล

โพธิ์เขียว
บุญสวัสดิ์
ธรรมวิสุทธิ์
แกมทอง
สรอยเงิน
หงษทอง
โปซิว
เจียรสกุลวงศ
ออนแท
รุงเรือง
เกสร
ฑิมัจฉา
รัตนจํานงค
สุขสุคนธ
ใสขาว
เงินศรีสุข
ใจชูพันธ
หงษา
ชินภักดี
สุวรรณธาดา
อดุลยกิตติชัย
สนามไชย
ปญญาเมา
สันตวงษ
แดนวงศ
ชูกะวิโรจน

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
3
3
4
4
10
10
11
11
12
12
17
17
18
18
24
24
25
25
31
31
1
1
7
7
8
8

รายชื่อผูป ฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
นางสาวรุงตะวัน
นางสาวภานุมาศ
นางสาวพิทธิดา
นางสาวศิราภร
นางสาวรัตยา
นางสาวธัญญารัตน
นางสาวอรวรรยา
นางสาวเยาวรัตนา
นางสาววนิดา
นางสาววณิชชา
นางสาวอัญชนา
นางสาวเมธาวี

ทาโสต
ชาติทองแดง
ปราโมทย
นาบุญ
รางกายดี
พิมสา
ภาคคํา
พรรษา
ตนภู
อเนกวิธวิทยา
แซจิว
สุขเจริญ

รายชื่อผูต รวจเวร
นางสาวนฤมล
นางสาวภัทรนุช
นางนลินพร
นางสาวจิรา
นางเกษรา
นางปานทิพย
นางบุญเยี่ยม
นางสาวภรณกมนส
นางธัญญา
นางทัศนีย
นางสุภาภรณ
นางสาวมณทิพย
นางนวรัตน
นางสาวชลิตา

รับสง
คําดี
สมสมัย
จัน่ เล็ก
กองศักดิ์ศรี
สุขเกษม
พิทักษวงศ
ดวงสุวรรณ
สติภา
วงคเขียว
ภูระหงษ
เจริญรอด
นาคะเสนียกลุ
บุญรักษา

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
14
14
15
15
21
21
22
22
28
28
29
29
วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีต่ รวจเวร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
21
3
22
4
28
10
29
11
12
17
18
24
25
31
1
7
8
14

หนาที่ของครูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ
๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
๒. สถานที่อยูเวรรักษาการณ ณ หองประชาสัมพันธ
๓. หนาที่เวรรักษาการณ
๓.๑ รับขาวสารที่มีถึงโรงเรียน
๓.๒ ตองรับผูมาติดตอราชการ
๓.๓ ตรวจการอยูเวรยามของลูกจางประจํา
๓.๔ ใหคําแนะนํานักเรียน หรือบุคคลภายนอกที่เขามาใชสถานที่โรงเรียน มิใหกอความเสียหาย
แกโรงเรียน หากบุคคลดังกลาวไมเชื่อฟงใหเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน
๓.๕ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลายหรือสูญหาย

๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม มิใหเกิดขึ้นในโรงเรียน
๓.๗ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน
๓.๘ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดขึ้น ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวรรักษาการณ
และผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน
๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น.
๓.๑๐ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ
๓.๑๒ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ
๔. หนาที่ผูตรวจเวรรักษาการณ
๔.๑ ใหมาตรวจเวรรักษาการณระหวางเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณใหปฏิบัติหนาที่ครบถวน
๔.๓ ใหคําแนะนําเวรรักษาการณ
๔.๔ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กองกรม หรือ
กระทรวงทราบตามกรณี
๔.๕ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
๔.๖ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ
๕. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร
ทั้งสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 162 / 2562
เรื่อง แตงตัง้ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน
---------------------------เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย โดยอาศัย
อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
เรื่อง การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงแตงตั้ง
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน ดังนี้
รายชื่อผูป ฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
นายสมศักดิ์
นายสิทธิพงษ
นายวัชระ
นายธวัช
นายธีรยุทธ
นายสุพัฒนชัย
นายกําพล

สวนสุข
อินทรนมิ ิตร
เตงเจริญสุข
แจมแจง
จันทรหอม
พงษเกสา
จางจะ

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
1,8,15,22,29
5,12,19,26
2,9,16,23,30
6,13,20,27
3,10,17,24,31
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
2,9,16,23,30
6,13,20,27
3,10,17,24
7,14,21,28
4,11,18,25

หนาทีผ่ ูอยูเ วรรักษาการณ
๑. หนาที่เวรรักษาการณกลางคืน
๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น
๑.๒ ถาวันรุงขึ้นเปนวันหยุดใหปฏิบัติหนาที่ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. และเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา
ในเวลา ๐๘.๐๐ น.
๑.๓ ทําความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน
๑.๔ รดน้ําตนไมประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น.
๑.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน
๑.๖ รักษาทรัพยสินของโรงเรียน
๑.๗ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน
๑.๘ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ
๑.๙ ใหใชอาคาร ๕ เปนที่นอนในการอยูเวรรักษาการณ
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ
๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร
ทั้งสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร เมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 163 / 2562
เรื่อง แตงตัง้ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ
---------------------------เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย โดยอาศัย
อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
เรื่อง การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงแตงตั้ง
ลูกจางประจํา,ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ ดังนี้
รายชื่อผูป ฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
นางสาวทัศนีย
นางสาวธัญญฐติ า
นางสาวสุขบัญญัติ
นางชุลีพร
นางสาวบุญเรือน
นางรจนา
นางสาวธันยธรณ
นางจันทรทอง
นางสุทธิวรรณ
นางวันเพ็ญ
นางสาวรัชณีย
นางสาวณัฐพร
นางสาวยุพา
นางสาวณิชา
นางสาวทรงพร
นางเมตตา
นางสาวอรณัท
นางละออง

บุญประเสริฐ
รุงสินธิติวงศ
วงศษา
บุตรศิริ
บุตรศิริ
ศิวพฤกพงศ
ผาลา
บุตรศิริ
เมธาเมลือง
สุขสมพืช
ไฝทอง
อวนล่ํา
พิมสุวรรณ
แสงทอง
อรุณรัมย
พงษศลิ า
รัตนอําภา
จันทรหอม

วันที่มาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วร
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
29
3
4
10
11
12
17
18
24
25
31
1
7
8
14
15
21
22
28

หนาทีผ่ ูอยูเ วรรักษาการณ
๑. หนาที่เวรรักษาการณในวันหยุดราชการ
๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.
๑.๒ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน
๑.๓ ใหคําแนะนํานักเรียน หรือบุคคลภายนอกที่เขามาในบริเวณโรงเรียน มิใหกอความเสียหายขึ้น
ในโรงเรียน หากไมเชื่อฟงใหรายงานใหครูเวรทราบ หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน
๑.๔ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน
๑.๕ ตอนรับประชาชนผูมาติดตอราชการ
๑.๖ ใหบริการแกครู อาจารยที่มาอยูเวรรักษาการณ
๑.๗ ปด - เปด หองสํานักงาน ทําความสะอาดหองสํานักงาน
๑.๘ ทํางานในหนาที่รับผิดชอบประจําวันของตนเอง
๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ
๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร
ทั้งสองฝาย และลายมือชื่อผูตรวจเวร เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

