
 

 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๒๙๘   /   ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แตงต้ังคร ู, พนักงานราชการ   อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

---------------------------- 
    เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๗ (๑) และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๒    
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกบัพนักงานราชการ จึงแตงต้ัง ครู ,  
พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน  ดังน้ี 
 

 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม  ๒๕๕๔ 
นายปรีชา          นภาวุฒิ 
นายสุพจน         จันตราชู 
นายอุตสาห        สังขรัตน 
นายสมจิตร         แพทยรัตน 
นายศุภกิจ          หนองหัวลิง 
นายมนตร ี         สุขสวัสด์ิ 
นายอุสาห           เพชรประพันธ 
นายอภิพงษ        มหานิล 
นายโกวิทย         บุญทวี 
นายณรงค          หนูนาร ี
นายเพชร           สาระจันทร 
นายคํานวณ        ยงประเดิม 
นายเล็ก             สินวิชัย 
นายนิพนธ         พจนสุวรรณชัย 
นายวิท ู            ศรารัชต 

๑,  ๒๒ 
๒,  ๒๓ 
๓,  ๒๔ 
๔, ๒๕ 
๕,  ๒๖ 
๖,  ๒๗ 
๗,  ๒๘ 
๘,  ๒๙ 
๙, ๓๐  

๑๐,  ๓๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

 
 
 



 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม  ๒๕๕๔ 
นายอภิวัฒน          บุญออน 
นายเสถียร            บุญมหาสิทธ์ิ 
นายภาคภูม ิ          แกวเย็น 
นายปวิตร             สมนึก 
นายสุวิท               ปนอมร 
นายสุเนตร            ศรีใหญ 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

 
 

วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวร 
 

 
รายชื่ออาจารยผูตรวจเวร 

มกราคม  ๒๕๕๔ 
นายอดุลย             ศิริเวช 
นายสมศักด์ิ          หาญสิงห 
นายสมยศ            แมนสงวน 
นายเพิ่มศักด์ิ        พูลสวัสด์ิ 
นายพิราม            ภูมิวิชิต 
นายประมวล         เนตรสวาง 
นายอาทิตย           โสตถิรัตนพันธ 
นายปุย                คงอุไร 

๑-๔ 
๕-๘ 

๙-๑๒ 
๑๓-๑๖ 
๑๗-๒๐ 
๒๑-๒๔ 
๒๕-๒๘ 
๒๙-๓๑ 

 
หนาท่ีของครูเวรรักษาการณ    ในเวลากลางคืน 

๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ต้ังแตเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน   
    เฉพาะวันหยุดราชการตอเน่ืองกันใหอยูจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุงข้ึน 
๒. ใหใชหองพักครูเวร ของโรงเรียนเปนสถานที่พักและนอน  ในการอยูเวรรักษาการณ 
๓. หนาที่เวรรักษาการณ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผูอยูเวรและยามรักษาการณ   ใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ 
                แบบแผนของราชการและคําสั่งโรงเรียน  
 ๓.๒ รับขาวสารที่มาถึงโรงเรียน 
 ๓.๓ ดูแลทรพัยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลาย สูญหาย 
 ๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 ๓.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 

 
 



 
๓.๖ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร  

                รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   และหาทางแกไขใหเหมาะสม 
                กับวิสัยและพฤติการณ 
 ๓.๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๘ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ 
๔. หนาที่ผูตรวจเวรรักษาการณ  
 ๔.๑ ตรวจและสัง่การใหครูเวร  ลูกจางประจําเวร  และยาม  ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ     
                แบบแผนของราชการและคําสั่งของโรงเรียน 
 ๔.๒ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กอง กรม  
               หรือกระทรวงทราบตามกรณี 
 ๔.๓ หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔.๔ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ตอเน่ืองกัน  ใหบันทึกและลงลายมือช่ือการสงและรับมอบเวรไวใน 
     สมุดบันทึกเวรรักษาการณดวย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผูแลกเปลี่ยนเวรทั้ง

สองฝายและลายมือช่ือผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
 
 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑   เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่ ๓๑    เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๒๐  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 

      ( นายพิชยนันท  สารพานิช ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๒๙๙   /   ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แตงต้ังคร ู, พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ  ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู     และบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช   
 ๒๕๔๗ มาตรา  ๒๗    (๑)    และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่  ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑   
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  
จึงแตงต้ัง ครู , พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางวัน ดังน้ี 
 

 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม ๒๕๕๔ 
นางทิพยจันทร       หงษา 
น.ส.ภัสสริญญา      กังเจริญ 
น.ส.อัญชลี            เขมะประภา 
น.ส.มณทิพย         เจริญรอด 
นางพจมาน           ชีววัฒนา 
น.ส.เสาวลักษณ    สันติธรรมเมธี 
น.ส.จิรจิตร           คําเสถียร 
นางพิมพสุภัค       บุบผา 
นางสุมิตรา          สุวรรณธาดา 
น.ส.วีรสุดา          จันทโชติ 
นางกาญจนา         ศิริมหา 
น.ส.โศจิยา           ดวงสิน 
น.ส.อุษา             นะแนงนอย 
น.ส.นงพร           จูพิชญ 
น.ส.นิภาพรรณ     อุดลยกิตติชัย 
น.ส.สุกัญญา        โกเฮงกุล 
นางลําพอง          พูลเพิ่ม 
นางพรรณี           คลายจันทร 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
๘ 
๘ 
๙ 
๙ 

๑๕ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๓ 

 



 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม ๒๕๕๔ 
นางวราภรณ        สัตยมาภากร 
นางนลินพร         สมสมัย 
นางปภาดา          พชรพงศสุข 
นางทัศนีย           วงคเขียว 

๒๙ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๐ 

 
 

วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวร 
 

รายชื่ออาจารยผูตรวจเวร 
 มกราคม ๒๕๕๔ 

นางธนภร         เนตรสวาง 
นางศรีนภา       อรัญญาเกษมสุข 
นางกาญจนา     สินวิชัย 
น.ส.ศิริพร        โกมารกุล 
น.ส.พัชร ี         ระมาตร 
นางอุษณีษ       อึ้งวิฑูรยสถิต 
น.ส.ฝนทอง      ศิริพงษ 
น.ส.พันทิพา     หิงสุวรรณ 
นางเบ็ญจมาศ    เดชเสนห 
นางโสภา          พงศเทพูปถัมภ 
นางแสนสุข       คําแกว 

๑ 
๒ 
๓ 
๘ 
๙ 

๑๕ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๙ 
๓๐ 

 
หนาท่ีของครเูวรรักษาการณในวันหยุดราชการ   

๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ต้ังแตเวลา 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 มิใหกอความ เสียหาย
แกโรงเรียน  หากบุคคลดังกลาวไมเช่ือฟงใหเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๓.๕ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลายหรือสูญหาย 

  
 
 



๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 ๓.๗ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๘ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร                  
                รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   
 ๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 ๓.๑๐ หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือช่ือการสงและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
 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 หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
๕. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผูแลกเปลี่ยนเวร   

ทั้งสองฝายและลายมือช่ือผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
   

ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑   เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่ ๓๑    เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สั่ง    ณ   วันที่   ๒๐  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 

      ( นายพิชยนันท  สารพานิช ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๓๐๐   /   ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แตงต้ังลูกจางประจํา , ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   
โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่   ๙/๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันที่   ๗   
กรกฎาคม  ๒๕๔๖    เรื่อง  การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖   สั่ง  ณ  วันที่    ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอํานาจปฏิบัติราชการ 
แทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว   จึงแตงต้ัง ลูกจางประจํา,ลูกจางช่ัวคราว  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน  
ดังน้ี 
 

 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม  ๒๕๕๔ 
นายณัฐพงศ      พูลสวัสด์ิ 
นายธวัช            แจมแจง 
นายธีรยุทธ      จันทรหอม 
นายภูริวัฒน      บุญจันทร 
นายอนุชา     คําแดง 
นายสาธิต     แกวศรีทัศน 
นายสมศักด์ิ   สวนสุข 
 

๑, ๘, ๑๕, ๒๒, ๒๙ 
๒, ๙, ๑๖, ๒๓, ๓๐ 

๓, ๑๐, ๑๗, ๒๔, ๓๑ 
๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ 
๕, ๑๒, ๑๙, ๒๖ 
๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗ 
๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘ 

 
หนาท่ีผูอยูเวรรักษาการณ 
 ๑. หนาที่เวรรักษาการณกลางคืน 
  ๒.๑  ใหอยูเวรรกัษาการณต้ังแตเวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น. ของวันรุงข้ึน 
  ๒.๒ ถาวันรุงข้ึนเปนวันหยุดใหปฏิบัติหนาที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติข้ึนสู    
                          ยอดเสาในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๒.๓ ทําความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๒.๔ รดนํ้าตนไมประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๒.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 
   
 



 
  ๒.๖ รักษาทรัพยสินของโรงเรียน 

๒.๗ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน  
๒.๘ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 
๒.๙ ใหใชอาคาร ๕  เปนที่นอนในการอยูเวรรักษาการณ 
๒.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผูแลกเปลี่ยนเวร ทั้งสองฝาย 
และลายมือช่ือผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
   
 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑   เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่ ๓๑    เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สั่ง    ณ   วันที่   ๒๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
      ( นายพิชยนันท  สารพานิช ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๓๐๑   /   ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แตงต้ังลูกจางประจํา , ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   
โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่   ๙/๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันที่   ๗   
กรกฎาคม  ๒๕๔๖    เรื่อง  การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖   สั่ง  ณ  วันที่    ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอํานาจปฏิบัติราชการ 
แทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว   จึงแตงต้ัง ลูกจางประจํา,ลูกจางช่ัวคราว  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ  
ดังน้ี 

 

 
วันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีเวร 

 

 
รายชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเวร 

มกราคม  ๒๕๕๔ 
น.ส.อรณัท        รัตนอําภา 
นางละออง        จันทรหอม 
นางนลินรัตน      ศิริบุญญะรัตน 
น.ส.พวงเพชร      ชราจันทร 
นางสาวทวินันท   ใสขาว 
น.ส.ทัศนีย         บุญประเสริฐ 
น.ส.ธัญญฐิตา      เยาวยอด 
นางละออง         ทองแสง 
นางเพ็ชรรัตน      อัศวจารุเกษม 
น.ส.สุขบัญญัติ     วงศษา 
น.ส.ดวงฤทัย       ทริรัม 

๑ 
๒ 
๓ 
๘ 
๙ 

๑๕ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๙ 
๓๐ 

 
หนาท่ีผูอยูเวรรักษาการณ 

๑. หนาที่เวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 
๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐ น.  
๑.๒ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 
๑.๓ ใหคําแนะนํานักเรียน   หรือบุคคลภายนอกที่เขามาในบรเิวณโรงเรียน   มิใหกอความเสียหาย
ข้ึนในโรงเรียน  หากไมเช่ือฟงใหรายงานใหครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 



 
๑.๔ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน 
๑.๕ ตอนรับประชาชนผูมาติดตอราชการ 
๑.๖ ใหบริการแกคร ูอาจารยที่มาอยูเวรรักษาการณ 
๑.๗ ปด – เปด หองสํานักงาน  ทําความสะอาดหองสํานักงาน 
๑.๘ ทํางานในหนาที่รับผิดชอบประจําวันของตนเอง 
๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผูแลกเปลี่ยนเวร  ทั้งสองฝาย 
และลายมือช่ือผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
 
 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑   เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่ ๓๑    เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สั่ง    ณ   วันที่   ๒๐   เดือนธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
      ( นายพิชยนันท  สารพานิช ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


