
 
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนท่ำหลวงวทิยำคม 
ที ่๑๗๐  /๒๕๖๐  

เร่ือง  การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ 
 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่และทรัพย์สินทางราชการพ้นจากการโจรกรรม  
ก่อวินาศกรรม   การบ่อนท าลายอัคคีภัยและเหตุอ่ืน ๆ  ที่เป็นอันตราย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๒  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒   เร่ือง  การปรับปรุง
แก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ 
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ที่ ๑๐๙/๒๕๕๐  สั่ง ณ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  เร่ือง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
ลูกจ้างประจ า  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ
กลางวันวันหยุด และกลางคืน ประจ าเดือน มกราคม – กุมภาพันธ ์ ดังน้ี 
๑. เวรรักษำกำรณก์ลำงวัน  วันหยุดรำชกำร 

วัน เดือน ปี ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร ๑ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร ๒ ผู้ตรวจเวร 
๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางเทพสดุา    เมฆวิลยั นางสุรีรัตน์   แววสว่าง นางอาจารี  จติต์สวา่ง 
๒ มกราคม ๒๕๖๑ นางบุญเรือน หาลาภ นางนิตยา  วงศ์จันทร นางประไพ  อ่อนสลงุ 
๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวภัครินทร์   สอาด นางสาวศิรินภา   เติมสูงเนิน นางรัตนาวล ี ชูเมือง 
๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณีย ์ ทบัทิมทอง นางสาวอนงค์  วงศ์มณี นางพยอม  ไชยสงโท 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข นางสาวยุพา  สุวรรณศรี นางเบญจางค ์  เจริญสุข 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวสุมิตรา    ด้วงหิรัญ นางสาวทักษญา   เจริญเวช นางสาววันดี  แววสวา่ง 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวประภาสิริ    ด้วงเงิน นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร นางชญาภา  พึง่สขุ 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง นางสาวเปมิกา   สุขใจ นางอาจารี  จติต์สวา่ง 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ นางสาวพัชรินทร์  ครูเกษตร นางประไพ  อ่อนสลงุ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางเทพสดุา    เมฆวิลยั นางสาวอชิรญาณ์  ณ ศิริ นางรัตนาวล ี ชูเมือง 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุญเรือน หาลาภ นางสุรีรัตน์   แววสว่าง นางพยอม  ไชยสงโท 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวภัครินทร์   สอาด นางนิตยา  วงศ์จันทร นางเบญจางค ์  เจริญสุข 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิรินภา   เติมสูงเนิน นางสาวอุษณีย ์ ทบัทิมทอง นางสาววันดี  แววสวา่ง 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข นางสาวอนงค์  วงศ์มณี นางชญาภา  พึง่สขุ 

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวสุมิตรา    ด้วงหิรัญ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี นางอาจารี  จติต์สวา่ง 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวประภาสิริ    ด้วงเงิน นางสาวทักษญา   เจริญเวช นางประไพ  อ่อนสลงุ 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร นางรัตนาวล ี ชูเมือง 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ นางสาวเปมิกา   สุขใจ นางพยอม  ไชยสงโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. เวรรักษำกำรณก์ลำงคืน 
ที ่ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรกลำงคืน มกรำคม ๒๕๖๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑ จ.ส.ต.ธนพงษ์   วรรณมาตย ์ ๖, ๑๒, ๑๘, ๒๔, ๓๐ ๖, ๑๒, ๑๘, ๒๔ 
๒ นายชลเทพ     สมัครการ ๗, ๑๓, ๑๙, ๒๕, ๓๑ ๗, ๑๓, ๑๙, ๒๕ 
๓ นายอรรถกร   จันทร์เทวี ๑, ๑๔, ๒๐, ๒๖ ๑, ๑๔, ๒๐, ๒๖ 
๔ นายจตุชยั  นันทวิชติ ๒, ๘, ๒๑, ๒๗ ๒, ๘, ๒๑, ๒๗ 
๕ นายฤทธินันท์   ห่อคนด ี ๓, ๙, ๑๕, ๒๘ ๓, ๙, ๑๕, ๒๘ 
๖ นายศุภณัฐ   แสงสวงษ ์ ๔, ๑๐, ๑๖, ๒๒,  ๔, ๑๐, ๑๖, ๒๒ 
๗ นายเอกลักษณ์ เอ้ือสลงุ ๕, ๑๑, ๑๗, ๒๓, ๒๙ ๕, ๑๑, ๑๗, ๒๓ 

 

ผู้ตรวจเวรรกัษำกำรณก์ลำงคืนให้    
นายสุนทร  จิตต์สว่าง   และ นายอุทัย   ไชยสงโท  ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน  ดังน้ี 
ที ่ ผูต้รวจเวร มกรำคม ๒๕๖๑ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
๑ นายสุนทร  จิตต์สว่าง ๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙, 

๒๑, ๒๓, ๒๕, ๒๗, ๒๙, ๓๑ 
๑, ๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙, 

๒๑, ๒๓, ๒๕, ๒๗ 

๒ นายอุทัย   ไชยสงโท ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, 
๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๘, ๓๐ 

๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, 

๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๘ 
 

๓. ยำมรักษำกำรณ์    ให้นายถวลิ  กุลรักษาปฏิบตัิหน้าทีย่ามรักษาการณ์กลางคืนวันจันทร์ – วันพฤหัสบด ี
        นายเจริญ  นพคุณ ปฏิบตัิหน้าทีย่ามรักษาการณ์กลางคืนวนัศุกร์ – วันอาทิตย ์
โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   ดังน้ี 
 ๑.  เวรกลางวันให้มาปฏิบัตหิน้าที่ตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เวรกลางคืนให้มาปฏบิัตหิน้าที่รับเวรตั้งแต่
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น 

๒.  ดแูลรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยของทรัพย์ของโรงเรียน 
๓.  ตรวจตราสถานที่และห้องตา่งๆ ที่มีวัสดุ ครุภัณฑ ์ ของโรงเรียน 
๔.  ตรวจตราคนแปลกหน้า  ที่เขา้มาในโรงเรียน ทั้งกลางวันและในยามวิกาล ให้สอบถามให้ไดข้้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
๕.  ให้ระวังเร่ืองอัคคีภยั หากเกิดปัญหาต้องใช้เคร่ืองดับเพลงิแก้ปัญหาในเบื้องต้น   และรีบโทรศัพท์ขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง และแจ้งผู้บังคับบญัชาด่วน 
๖.  ดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของยามรักษาการณ์ ให้ปฏิบตัิหน้าที่เวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๗.  บันทึกเหตุการณ์ การปฏบิัตงิาน และถ้าพบปัญหาให้รายงานผู้บังคบับัญชาให้ทราบ  

    ๘. หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รายงานขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รักษาราชการ
แทนเพื่อสับเปลี่ยนหรือจัดผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 
 ๙.ผู้ตรวจเวร มีหน้าที่ก ากับ ตดิตามการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวร นักการและยามรักษาการณ์และบันทึกการตรวจเวร 
 

ขอให้บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัตหิน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดแีก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
   ส่ัง ณ วันที ่๑๕ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 

               นายมนูญ  ชัยสงูเนิน 
      ผู้อ านวยการโงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 


