
 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  001  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 
-------------------------------------------- 

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

รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอลิษา  ไชยรินทร์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวชื่นกมล  คงหอม   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางอาภาภรณ์  อริวัน   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร  งามตรง  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



นางสาวณิชานันท์  ศรีโพธิ์อ่อน  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวเกศิณี  จันทร์ครบ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอโนชา  โปซิว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางอุษณีย์  อ่อนแท้   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวจินต์จุฑา  เกสร   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอนุศรา  สุขสุคนธ์   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวทวินันท์  ใสขาว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวศศิตา  อยู่ยืน   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุ้ย  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวสุทธิดา  ด่านซ้าย   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



นางสาวจิราพร  เวียงชนก   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอริสา  แช่มชื่น   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวณิชชา  บุตรสีมา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางอรอนงค์  ชาญรอบ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววิมล  อภิเมธากุล   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ  สีทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายช่ือผู้ตรวจเวร 

นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๔ และ 26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๕ และ 27 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๖ และ 28 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๗  และ 29 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวภัทรนุช  คำดี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางนลินพร  สมสมัย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางพัชรา  ไตรยวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางปานทิพย์  สุขเกษม   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางธัญญา  สติภา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   3  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๖๔ 
 

 
 
 

      (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            



 
 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  002 / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 
-------------------------------------------- 

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

นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมจิต  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๔ และ 26 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางถนอม  ผิวหอม   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๕ และ 27 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววาสนา  มูลอุดม   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๖ และ 28 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวอรณัท  รัตนคำภา  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๗ และ 29 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางละออง  จันทร์หอม   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวธัญญ์ธิตา  รุ่งสินธิติวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวสุขบัญญัติ  วงศ์ษา  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางชุลีพร  บุตรศิริ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวบุญเรือน  บุตรศิริ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางรจนา  ศิวพฤกพงษ์   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจันทร์ทอง  บุตรศิริ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสุทธิวรรณ  เมธาเมลือง  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  20  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



นางสาวรัชณีย์  ไฝทอง   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวยุพา  พิมสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวทรงพร  อรุณรัมย์   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            

 


