
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  077 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงำนรำชกำร  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร (เพิ่มเติม) 
-------------------------------------------- 

  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย        
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗ (๑) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑  เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงแต่งตั้ง ครู พนักงานราชการอยู่
เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
   

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร 

นางสาวเจนจิรา  เพง็จันทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวเมทิตา  ชัยมา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาววิไลพรรณ  คงดี    ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาววทันยา  ใจนันตา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  ปฏิบัตหินา้ที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาววิไลวรรณ  รัตนะ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 



นางสาวพรวลี  สุขสอาด   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวอลิษา ไชยรินทร์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวชื่นกมล  คงหอม   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา   ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางอาภาภรณ์  อริวัน   ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวณิชานันท์  ศรีโพธิ์อ่อน  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวเกศิณี  จันทร์ครบ   ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 



นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวศิริมา  บุญสวัสด์ิ   ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวกิติมา  ธรรมวิสุทธิ์  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

รำยช่ือผู้ตรวจเวร 

นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางธัญญา  สติภา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวภัทรนุช  ค าดี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางนลินพร  สมสมัย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 



นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางพัชรา  ไตรยวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   4  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  078 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร (เพิ่มเติม) 
-------------------------------------------- 

  เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย        
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗ (๑) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑  เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  จึงแต่งตั้ง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

นางชุลีพร  บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7 และ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวบุญเรือน  บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางรจนา  ศิวพฤกพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางจันทร์ทอง  บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวยุพา  พิมสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวณิชา  แสงทอง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวทรงพร  อรุณรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวอรณัท  รัตนค าภา ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 



นางละออง  จันทร์หอม  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวทัศนีย์  บุญประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวธัญญ์ฐิตา  รุ่งสินธิติวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวสุขบัญญัติ  วงศ์ษา ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   4  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            

 


