
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี      ๑๓๕ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งครู ,พนักงำนรำชกำร   อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

---------------------------- 
    เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการ ใหป้ลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๗  ( ๑ )  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับพนกังานราชการ จึงแต่งตั้ง คร,ู  
พนักงานราชการ  อยู่เวรรกัษาการณ์ในเวลากลางคืน  ดังนี้ 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นายศุภกิจ        หนองหัวลิง 
นายมนตร ี        สุขสวัสดิ ์
นายอุสาห ์        เพชรประพันธ์ 
นายณรงค์         หนูนาร ี
นายเพชร          สาระจันทร ์
นายเล็ก            สินวิชัย 
นายนิพนธ์         พจนสุวรรณชัย 
นายอภิวัฒน์       บุญอ่อน 
นายธรัตน์          บัลลังค์โพธ์ิ  
นายภาคภูมิ        แก้วเย็น 
นายปวิตร          สมนึก 
นายสุวิท           ปิ่นอมร 
นายสุเนตร          ศรีใหญ ่
นายสิทธิชัย      มาโนชญ์กุล 
นายนิพล         ตองอ่อน 
นายอนุชา        ค าแดง 
นายสาธิต         แก้วศรีทัศน์ 

๑, ๒๖ 
๒, ๒๗ 
๓, ๒๘ 
๔, ๒๙ 
๕, ๓๐ 

๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

๑, ๒๖ 
๒, ๒๗ 
๓, ๒๘ 
๔, ๒๙ 
๕, ๓๐ 
๖, ๓๑ 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 



รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นายทินกร        พานจันทร์ 
นายสุชาติ         รัตนเมธากูร 
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย ์
นายเศรษฐโสรช  ช่ืนอารมณ ์
นายสมพร         โพธ์ิศรี 
นายอภิชาติ       จุ่นหัวโทน 
นายอุตสาห ์      สังขรัตน์ 
นายสมจิตร ์      แพทย์รัตน์ 

๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

 

รำยชื่ออำจำรย์ผู้ตรวจเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นายเพิ่มศักดิ ์       พูลสวัสดิ ์
นายพิราม           ภูมิวิชิต 
นายประมวล        เนตรสว่าง 
นายอาทิตย ์        โสตถิรัตนพันธ์ 
นายปุ้ย              คงอุไร 
นายอดุลย ์          ศิริเวช 
นายสมยศ           แม้นสงวน 

๑-๔, ๒๙–๓๐ 
๕-๘ 

๙-๑๒ 
๑๓-๑๖ 
๑๗-๒๐ 
๒๑-๒๔ 
๒๕-๒๘ 

๑–๒, ๒๗-๓๐ 
๓-๖, ๓๑ 
๗-๑๐ 

๑๑-๑๔ 
๑๕-๑๘ 
๑๙-๒๒ 
๒๓-๒๖ 

หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน   
    เฉพาะวันหยุดราชการต่อเนื่องกันให้อยูจ่นถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุ่งข้ึน 
๒. ให้ใช้ห้องพักครูเวร ของโรงเรียนเป็นสถานที่พกัและนอน  ในการอยู่เวรรกัษาการณ์ 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผู้อยูเ่วรและยามรกัษาการณ์   ให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบ 
                แบบแผนของราชการและค าสัง่โรงเรียน  
 ๓.๒ รับข่าวสารที่มาถึงโรงเรียน 
 ๓.๓ ดูแลทรัพยส์ินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลาย สญูหาย 

๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
๓.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบรเิวณโรงเรียน 
 



๓.๖ เมื่อมีข่าวด่วนหรอืเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน   ให้รบีรายงานให้ผู้ตรวจเวร  
                รักษาการณ์และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน   และหาทางแก้ไขใหเ้หมาะสม 
                กับวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.๗ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๘ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทกึการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๔. หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์  
 ๔.๑ ตรวจและสั่งการให้ครูเวร  ลกูจ้างประจ าเวร  และยาม  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ     
                แบบแผนของราชการและค าสัง่ของโรงเรียน 
 ๔.๒ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจใหผู้้อ านวยการโรงเรียน กอง กรม  
               หรือกระทรวงทราบตามกรณี 
 ๔.๓ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔.๔ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ต่อเนื่องกัน  ให้บันทึกและลงลายมือช่ือการส่งและรบัมอบเวรไว้ใน 
     สมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ด้วย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนงัสือขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวรทั้ง 
    สองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 

 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี   ๑๓๖  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งครู , พนักงำนรำชกำร  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการ  ให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๒๗  (๑)  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่ 
 ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกบัพนักงานราชการ  
จึงแต่งตั้ง ครู , พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน ดังนี้ 
 

 
รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นางสาวมีนา            โอษฐงาม           
นางสาวสุวรรณี        พิริยะประทาน 
นางสาวลักษณา       อังกาบส ี
นางนวรัตน์             นาคะเสนีย์กุล 
นางสาววันนภา        สายพิมพิน 
นางสุภาภรณ์           ภู่ระหงษ์ 
นางพรพรรณ           ยวดย่ิง 
นางสาวภรณ์กมนส ์   ดวงสุวรรณ์ 
นางสาวมวาร ี          ใจชูพันธ์ 
นางชนิสรางค์          ปรากฏช่ือ 
นางทิพย์จันทร ์        หงษา 
นางสาวอัญชล ี         เขมะประภา 
นางสาวเสาวลักษณ์    สันติธรรมเมธี      
นางสาวมณทิพย์       เจริญรอด 
นางพิมพส์ุภัค          บุบผา 
นางสุมิตรา             สุวรรณธาดา 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๘ 
๘ 
๙ 
๙ 

๑๕ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๓ 

 



 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
 

วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

นางกาญจนา           ศิริมหา   
นางสาวภาชินี         รัตนศรปีัญญะ   
นางเกษรา             ก้องศักดิ์ศร ี
นางสาวอุษา          นะแน่งน้อย 
นางสาวนิภาพรรณ   อุดลย์กิตติชัย 
นางสาวนงพร        จู่พิชญ์ 
นางล าพอง           พูลเพิ่ม 
นางวราภรณ์         สัตยมาภากร 
นางนลินพร          สมสมัย 
นางปภาดา          พชรพงศ์สุข 
นางทัศนีย์            วงค์เขียว 
นางสาวพรรนิภา     สลีาโส            
นางสาวพอพิศ       แก้วคูณ 
นางสาววชิราภรณ์   สันตวงษ์ 
นางสาวพิชชาพร    บุญยืน             
นางวราภรณ์         แก้วเชาว์รัมย์ 
นางสาวภัทรนุช      ค าดี 
นางสาวภัทรนันท ์   แดนวงศ์   
นางสาวจริา          จั่นเล็ก 
นางสาวอนุศรา      บุญหลิม 
ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ 
นางสาวรุ่งตะวัน      ทาโสต       
นางสาวภานุมาศ     ชาติทองแดง         
นางสาวฌัชชา        ปัญญาเมา 

๒๙ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๐ 

 

 
 
 
 

๖ 
๖ 
๗ 
๗ 

๑๓ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๓ 
๒๗ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๘ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร   
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
๒. สถานที่อยู่เวรรักษาการณ์  ณ  ห้องประชาสมัพันธ์ 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 ๓.๑ รับข่าวสารที่มีถึงโรงเรียน 
 ๓.๒ ต้องรบัผู้มาติดต่อราชการ 
 ๓.๓ ตรวจการอยู่เวรยามของลูกจ้างประจ า 

๓.๔ ให้ค าแนะน านักเรียน  หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่โรงเรียน มิให้ก่อความ เสียหายแก่
โรงเรียน  หากบุคคลดังกล่าวไม่เช่ือฟงัใหเ้ชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๓.๕ ดูแลทรัพยส์ินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลายหรอืสญูหาย 
๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๓.๗ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบรเิวณโรงเรียน 
 ๓.๘ เมื่อมีข่าวด่วนหรอืเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน   ให้รบีรายงานให้ผู้ตรวจเวร                  
                รักษาการณ์และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน   
 ๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

 
รำยชื่ออำจำรย์ผู้ตรวจเวร 

 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นางอุษณีษ์                อึ้งวิฑูรย์สถิตย์ 
นางสาวฝนทอง           ศิริพงษ์ 
นางสาวพันทิพา          หิงสุวรรณ 
นางสุนิดา                 เดชะทัตตานนท ์
นางทองกราว             เสนาขันธ์ 
นางโสภา                  พงศ์เทพปูถัมภ์ 
นางแสนสุข               ค าแก้ว 
นางนภัสสรณ์             เกียรติอภิพงษ์ 
นางศรีนภา               อรัญญาเกษมสุข 
นางกาญจนา              สินวิชัย 
นางสาวศิริพร             โกมารกลุ 
นางพัชร ี                  ระมาตร ์

๑ 
๒ 
๘ 
๙ 

๑๕ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๙ 
๓๐ 

๑๓ 
๑๔ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๗ 
๒๘ 

 
 

๖ 
๗ 



๓.๑๐ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือช่ือการสง่และรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรกัษาการณ์ 
 ๓.๑๒ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกการอยู่เวรรกัษาการณ์ 
๔. หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 ๔.๑ ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบัตหิน้าที่ครบถ้วน 
 ๔.๓ ให้ค าแนะน าเวรรกัษาการณ์ 

๔.๔ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจใหผู้้อ านวยการโรงเรียน กองกรม หรือ   
        กระทรวงทราบตามกรณี 
๔.๕ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
๕. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนงัสือขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร   

              ทั้งสองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึแลกเปลี่ยนได้ 
   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 

 
 

 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี    ๑๓๗  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ ,ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการใหป้ลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่   ๙ / ๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันที่    
๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอ านาจบังคับบัญชาลกูจ้างประจ า และค าสัง่คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอ านาจปฏิบัติราชการ 
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว   จึงแต่งตั้ง ลูกจ้างประจ า,ลูกจา้งช่ัวคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน  
ดังน้ี 

 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
 

วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

นายธวัช               แจ่มแจง้ 
นายธีรยุทธ           จันทร์หอม 
นายก าพล             จางจะ 
นายสมศักดิ ์          สวนสุข 

๑,๕,๙,๑๓,๑๗,๒๑,๒๕,๒๙ 
๒,๖,๑๐,๑๔,๑๘,๒๒,๒๖,๓๐ 

๓,๗,๑๑,๑๕,๑๙,๒๓,๒๗ 
๔,๘,๑๒,๑๖,๒๐,๒๔,๒๘ 

๓,๗,๑๑,๑๕,๑๙,๒๓,๒๗,๓๑ 
๔,๘,๑๒,๑๖,๒๐,๒๔,๒๘ 

๑,๕,๙,๑๓,๑๗,๒๑,๒๕,๒๙ 
๒,๖,๑๐,๑๔,๑๘,๒๒,๒๖,๓๐ 

หน้ำท่ีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
 ๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน 
  ๑.๑  ให้อยู่เวรรกัษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๗.๐๐  น. ของวันรุ่งข้ึน 
  ๑.๒ ถ้าวันรุ่งข้ึนเป็นวันหยุดให้ปฏิบัตหิน้าที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติข้ึนสู่    
                          ยอดเสาในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ท าความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ รดน้ าต้นไม้ประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
  ๑.๖ รักษาทรพัย์สินของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรยีน  
๑.๘ ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 



๑.๙ ให้ใช้อาคาร ๕  เป็นที่นอนในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร  
              ทั้งสองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึแลกเปลี่ยนได ้
  
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี   ๑๓๘ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ , ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการใหป้ลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่   ๙ / ๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันที่    
๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอ านาจบงัคับบญัชาลกูจ้างประจ า  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ที่  ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอ านาจปฏิบัติราชการ 
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงแต่งตั้ง ลกูจ้างประจ า,ลูกจา้งช่ัวคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ  
ดังนี ้
 

 
รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นางชุลีพร                บุตรศิริ 
นางสาวบุญเรอืน        บุตรศิร ิ
นางสาววัลย์ดี            พิทักษ์วงษ์โยธิน 
นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ์ 
นางสาวอาภรณ์          ผาลา 
นางจันทร์ทอง           บุตรศิร ิ
นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   
นางวันเพ็ญ              สุขสมพืช 
นางสาวรัชณีย์           ใฝทอง  
นางสาวธนพร           นิกาญกูล 
นางสาวพอพิศ          รัตนะไพจิตต์ 
นางสาวกิ่งกาญจน์     ปิยะสิงห ์
นางสาวอรณัท          รัตนอ าภา 
นางละออง              จันทร์หอม 
นางสาวพวงเพชร      ชราจันทร ์

๑ 
๒ 
๘ 
๙ 

๑๕ 
๑๖ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๙ 
๓๐ 

๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
๗ 

๑๓ 
๑๔ 
๒๐ 



 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
 

วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
มิถุนำยน ๒๕๕๖ กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

นางสาวทัศนีย์          บุญประเสรฐิ 
นางสาวธัญญ์ฐิตา      เยาวยอด 
นางสาวจันทมิา        สุระเกต ุ
นางสาวสุขบญัญัต ิ    วงศ์ษา 

 ๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๗ 

หน้ำท่ีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
๑. หนา้ที่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ 

๑.๑ ให้อยู่เวรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๗.๐๐ น.  
๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
๑.๓ ให้ค าแนะน านักเรียน   หรอืบุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน   มิให้ก่อความเสียหายข้ึน
ในโรงเรียน  หากไมเ่ช่ือฟังใหร้ายงานให้ครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรยีน 
๑.๕ ต้อนรับประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
๑.๖ ให้บรกิารแก่ครู อาจารยท์ี่มาอยู่เวรรกัษาการณ์ 
๑.๗ ปิด – เปิด ห้องส านักงาน  ท าความสะอาดห้องส านักงาน 
๑.๘ ท างานในหน้าทีร่ับผิดชอบประจ าวันของตนเอง 
๑.๙ ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร   
     ทั้งสองฝ่าย และลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
สั่ง   ณ  วันที่   ๑๗   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


