
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  245 / ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 

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

รายช่ือผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 

นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวสุภิดา โลเกษ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  นางสาวเมทิตา ชัยมา   ปฏิบัติหน้าที ่ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาววิไลพรรณ คงดี   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาววทันยา ใจนันตา   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาววิไลวรรณ รัตนะ   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



นางสาวพรวลี สุขสอาด   ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

  รายช่ือผู้ตรวจเวร 

นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวภัทรนุช  คำด ี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวนลินพร สมสมัย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
      สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

      (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            



 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  246 / ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) 

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

นางจันทร์ทอง บุตรศิริ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง  ปฏิบัติหน้าที ่เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางวันเพ็ญ สุขสมพืช   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวรัชณีย์ ไฝทอง   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวยุพา พิมสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวทรงพร อรุณรัมย์   ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมจิต  ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ในหยุดราชการ 
วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
      สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

(นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต            

 


