
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  057 / 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 

นางสาวอโนชา  โปซิว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มีนาคม พ.ศ. 2563 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวเยาวรัตนา   พรรษา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2563 

นางสาววนิดา   ตนภ ู   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาววณิชชา  เอนกวิธวิทยา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 



นางสาวกุลยา  บูรพางกูร   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวปรัชญา  การรักษา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวศศิธร  เมืองมูล   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาววิลัยภรณ์  ปิยะวงค ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวสุภิดา  โลเกษ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวลาวัลย์  คงแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2563 

นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  ปฏิบัตหิน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2563 

รำยช่ือผู้ตรวจเวร 

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

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

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

นางสาวภัทรนุช ค าดี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2563 

นางนลินพร  สมสมัย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

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

 



 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 

วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2563 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 

วันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2563 
นางปานทิพย์  สุขเกษม   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 

วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   18  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  058 / 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  18  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวบุญเรือน  บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางรจนา  ศิวพฤกพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางจันทร์ทอง  บุตรศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวยุพา  พิมสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวณิชา  แสงทอง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นางสาวทรงพร  อรุณรัมย์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 



 
      สั่ง  ณ  วันที่   18  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            

 


