
  
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่  079 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงำนรำชกำร อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

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

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นายสุมังครัตน์         โคตรมณี 
นายจักรกฤษณ์        แก้วล าหัด 
นายทินกร              พานจันทร์ 
นายสมพร              โพธิ์ศรี 
นายวรธรรม            หนูประดิษฐ์ 
นายชนเมธี              ศรีษะเทือน 
นายเกรียงศักดิ์         มะละกา 
นายกิติศักดิ์             โฉมวิไล 
นายสัณห์               พินิจมณีรัตน์ 
นายศักรินทร์           ศรีตระกูล 
นายชนินทร์            บวัแจ้ง 
นายชัยวัฒน์            ผ่องสังข์ 
นายศิรวิชญ์            ประยูรวิวัฒน์ 
นายอรรถพล           ยตะโคตร 
นายศิรณัฏฐ์            ภูพิเศษศักดิ์ 
นายนิธิภัทร์             สร้อยเชื้อดี 
นายนพดล              ค าพร 
นายนักขตฤกษ์        ภู่ระหงษ์ 
นายอติวรรตน์         พันธุวงศ์ 
นายวิทวัส              นิดสูงเนิน 
นายเพชร               สาระจันทร์ 
นายเสถียร             บุญมหาสิทธิ์ 
นายภาคภูมิ            แก้วเยน็ 
นายสิทธิชัย            มาโนชญ์กุล 
นายสาธิต              แก้วศรีทัศน์ 
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รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นายสุชาติ              รัตนเมธากูร 
นายจักรกฤษณ์       ชัยปราโมทย์ 
นายสุริยา              ทรัพย์เฮง 
นายศราวุธ             คารมหวาน 

26 
27 
28 
29 

 

  รำยช่ือผู้ตรวจเวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวร 

มิถุนำยน 2563 
นายณรงค์             หนูนารี 
นายสมจิตร์            แพทย์รัตน์ 
นายสมชัย              ก้องศักดิ์ศรี 
นายอภิวัฒน์           บุญอ่อน 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง 
นายสมุฎฎิ์             ภาษาดี 
นายปวิตร              สมนึก 
นายนิพนธ์             พจนสุวรรณชัย 
นายธรรมนูญ          สวนสุข 

1 – 2, 27 – 29 
3 – 5, 30 

6 – 8 
9 – 11 

12 – 14 
15 – 17 
18 – 20 
21 – 23 
24 – 26 

 
     หน้ำที่ของครูเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น   
    เฉพาะวันหยุดราชการต่อเนื่องกันให้อยู่จนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุ่งขึ้น 
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 เมื่อมีข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น   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  ให้บันทึกและลงลายมือชื่อการส่งและรับมอบเวรไว้ใน 
    สมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ด้วย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผู้แลกเปลี่ยนเวรทั้ง 
    สองฝ่ายและลายมือชื่อผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ2.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่ 080 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงำนรำชกำร  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

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

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ ( ๑ )  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ  วันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแต่งตั้ง  
คร ูพนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ  ดังนี้ 
 

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นางสาวกมลลักษณ์         สรอ้ยเงิน 
นางสาวพิกุลทา             หงษ์ทอง 
นางสาวอโนชา              โปซิว 
นางสาวสมฤดี               เจยีรสกุลวงศ์ 
นางอุษณีย์                   อ่อนแท้ 
นางสาวปรารถนา           รุ่งเรือง 
นางสาวจินต์จุฑา            เกสร 
นางสาวปิยวรรณ            ฑมิัจฉา 
นางปัทมา                    รัตนจ านงค์ 
นางสาวอนุศรา              สขุสุคนธ์ 
นางสาวทวินันท์             ใสขาว 
นางจันทร์เพ็ญ               จนัทร์ทอง 
นางสาวศศิตา                อยู่ยืน 
นางสาวกชพรรณ            เอีย่มอุ้ย 
นางสาวจิราพร               เวยีงชนก 
นางสาวอริสา                 แช่มชื่น 
นางสาวณิชชา                บตุรสีมาตร 
นางอรอนงค์                  ชาญรอบ 
นางสาววิมล                  อภิเมธีกุล 
นางสาวเกวลี                 เงนิศรีสุข 
นางทิพย์จันทร์               หงษา 
นางสาวจีระภา               ชนิภักดี 
นางสุมิตรา                   สวุรรณธาดา 
นางสาวนิภาพรรณ          อดุลย์กิตติชัย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ    สนามไชย 
นางสาวฌัชชา               ปญัญาเมา 
นางสาววชิราภรณ์          สันตวงษ์ 
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รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นางสาวภัทรนันท์           แดนวงศ์ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล    ชูกะวิโรจน์ 
นางสาวรุ่งตะวัน            ทาโสต 
นางสาวพิทธิดา              ปราโมทย์ 
นางสาวศิราภร               นาบุญ 
นางสาวรัตยา                 รา่งกายดี 
นางสาวธัญญารัตน์          พิมสา 
นางสาวอรวรรยา            ภาคค า 
นางสาวเยาวรัตนา           พรรษา 
นางสาววนิดา                 ตนภู 
นางสาววณิชชา              เอนกวิธวิทยา 
นางสาวอัญชนา              แซ่จิว 
นางสาวเมธาวี                สขุเจริญ 
นางสาวกมลรัตน์            ตระกูลสถิตย์มั่น 
นางสาวจิตรลดา             อินทรขุนเทศ 
นางสาวพนิดา                ยอดรัก 
นางสาวกุลยา                บรูพางกูร 
นางสาวสุทธิดา              แซ่หล่อ 
นางสาวกวินวัณณ์           กาฬดิษฐ์ 
นางสาวปรัชญา             การรักษา 
นางสาวศศิธร                เมืองมูล 
นางสาววิลัยภรณ์            ปยิะวงค์ 
นางสาวจุฑารัตน์            เกาะหวาย 
นางสาวสุภิดา                โลเกษ 
นางสาวลาวัลย์              คงแก้ว 
นางสาวณิชพัณณ์           เฉลิมพันธ์ 
นางสาวเจนจิรา             เพ็งจันทร์ 
นางสาวทิพวรรณ           โลก่ิตติธรกุล 
นางสาวพรทิพย์             นาคเกิด 
นางสาวเมทิตา              ชัยมา 
นางสาววิไลพรรณ           คงดี 
นางสาววทันยา              ใจนันตา 
นางสาวอมรรัตน์            มะลิงาม 
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รำยช่ือผู้ตรวจเวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวร 

มิถุนำยน 2563 
นางบุญเยี่ยม                  พิทักษ์วงศ์ 
นางสาวภรณ์กมนส์           ดวงสุวรรณ 
นางธัญญา                     สติภา 
นางทัศนีย์                     วงค์เขียว 
นางสุภาภรณ์                 ภูร่ะหงษ์ 
นางสาวมณทิพย์             เจริญรอด 
นางนวรัตน์                   นาคะเสนีย์กุล 
นางสาวชลิตา                บญุรักษา 
นางสาวนฤมล                รบัส่ง 
นางสาวภัทรนุช              ค าดี 
นางนลินพร                   สมสมัย 
นางสาวจิรา                  จัน่เล็ก 
นางเกษรา                    ก้องศักดิ์ศรี 
นางสาวอัญชิสา              เหมทานนท์ 
นางพัชรา                     ไตรยวงศ ์
นางปานทิพย์                  สุขเกษม 

1, 17 
2, 18 
3, 19 
4, 20 
5, 21 
6, 22 
7, 23 
8, 24 
9, 25 

10, 26 
11, 27 
12, 28 
13, 29 
14, 30 

15 
16 

หน้ำที่ของครูเวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร   
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  หากบุคคลดังกล่าวไม่เชื่อฟังให้เชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๓.๕ ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลายหรือสูญหาย 
๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

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

๓.๑๐ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือชื่อการส่งและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
 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  มีลายมือชื่อผู้แลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝ่ายและลายมือชื่อผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
  



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่081 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

---------------------------- 
  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย โดยอาศัย 
   อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้ง 
   ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน ดังนี้ 
 

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นายก าพล             จางจะ 
นายสมศักดิ์           สวนสุข 
นายวัชระ             เต๋งเจริญสุข 
นายธวัช               แจ่มแจ้ง 
นายธีรยุทธ           จันทร์หอม 
นายสุพัฒน์ชัย        พงษ์เกสา 

1,7,13,19,25 
2,8,14,20,26 
3,9,15,21,27 

4,10,16,22,28 
5,11,17,23,29 
6,12,18,24,30 

   หน้ำที่ผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
 ๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนึ 
  ๑.๑ ให้อยู่เวรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น. ของวันรุ่งขึ้น 
  ๑.๒ ถ้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 
                           ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ท าความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ รดน้ าต้นไม้ประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
  ๑.๖ รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน  
๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 
๑.๙ ให้ใช้อาคาร ๕  เป็นที่นอนในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผู้แลกเปลี่ยนเวร  
    ทั้งสองฝ่ายและลายมือชื่อผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 

 
 
 
 
  
 



 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที ่ 082 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

---------------------------- 
 เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย โดยอาศัย 
   อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้ง 
   ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ดังนี้ 
    

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 
วันที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวร 

มิถุนำยน 2563 
นางสาวบุญเรือน        บุตรศิริ 
นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ์ 
นางจันทร์ทอง           บุตรศริิ 
นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   
นางวันเพ็ญ              สุขสมพืช 
นางสาวรัชณีย์           ไฝทอง 
นางสาวยุพา             พิมสุวรรณ 
นางสาวณิชา             แสงทอง 
นางสาวทรงพร          อรุณรัมย์ 
นางสาวอรณัท           รัตนอ าภา 
นางละออง               จันทรห์อม 
นางสาวทัศนีย์           บุญประเสริฐ 
นางสาวธัญญ์ฐิตา       รุ่งสินธิติวงศ์ 
นางสาวสุขบัญญัติ      วงศ์ษา 
นางชุลีพร                บุตรศิริ 
 

1, 16 
2, 17 
3, 18 
4, 19 
5, 20 
6, 21 
7, 22 
8, 23 
9, 24 

10, 25 
11, 26 
12, 27 
13, 28 
14, 29 
15, 30 

    
   



   
 หน้ำที่ผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 

๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
๑.๑ ให้อยู่เวรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐ น.  
๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
๑.๓ ให้ค าแนะน านักเรียน   หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน   มิให้ก่อความเสียหายขึ้น   
      ในโรงเรียน  หากไม่เชื่อฟังให้รายงานให้ครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน 
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  มีลายมือชื่อผู้แลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝ่าย และลายมือชื่อผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
สั่ง   ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


