
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  11 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 

-------------------------------------------- 
  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย        
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗ (๑) และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงแต่งตั้ง ครู พนักงาน
ราชการอยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   

รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 

นางสาวกมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มั่น ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวจิตรลดา     อินทรขุนทศ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวกุลยา        บูรพางกูร  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวปรัชญา       การรักษา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวศศิธร          เมืองมูล  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2565 

นาวสาววิลัยภรณ์      ปิยะวงค ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวจุฑารัตน์      เกาะหวาย  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวสุภิดา          โลเกษ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวลาวัลย์        คงแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวณิชพัณณ์     เฉลิมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวเจนจิรา       เพ็งจันทร ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2565 



นางสาวทิพวรรณ     โล่กิตติธรกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวเมทิตา        ชัยมา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาววิไลพรรณ    คงดี   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาววทันยา       ใจนันตา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวอมรรัตน์     มะลิงาม   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2565 

 
รายช่ือผู้ตรวจเวร 
นางสาวรัตยา        ร่างกายด ี  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางสาวจรรณยา    ศรีแจ่ม  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางสาวพิทธิดา     ปราโมทย ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางนลินพร          สมสมัย  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางสาวจิรา          จั่นเล็ก  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  21  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางเกษรา            ก้องศักดิ์ศรี  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางสาวอัญชิสา      เหมทานนท ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางพัชรา             ไตรยวงศ ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2565 
นางปานทิพย์         สุขเกษม  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  13  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

      (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            



 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  12 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 

-------------------------------------------- 
  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย        
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗ (๑) และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  17  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางจันทร์ทอง           บุตรศริิ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาววันเพ็ญ          บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวรัชณีย์           ไฝทอง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวยุพา             พิมสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวทรงพร          อรุณรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางสาวศิริลักษณ์       ธรรมจิต  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2565 

นางถนอม                 ผิวหอม  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 
วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 
      สั่ง  ณ  วันที่  13  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            

 


