
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  140/2560  

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ เดือนมิถนุายน – เดือนกรกฎาคม 2560 
………………………………… 

   
 เพ่ือให้การดูแลรักษาความปลอดภัย  ทรัพย์สินของทางราชการ  อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย   
ทั้งในเวลากลางวัน  กลางคืนและวันหยุดราชการ  จึงแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรยาม  
และตรวจเวรยาม  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าสั่งนี้  โดยมีหน้าที่ดังนี้ คือ   

1. ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00  น. ของวันใหม่ 
2. ครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่เวลากลางวันของวันหยุดราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  06.00 – 18.00 น. 
3. ผู้ตรวจเวรยามกลางคืนให้มาตรวจเวรยาม  ในช่วงเวลา  18.00 – 06.00  น.  
4. ผู้ตรวจเวรยามกลางวันและวันหยุดราชการให้มาตรวจเวรยาม ในช่วงเวลา  06.00 – 18.00  น. 
5. เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  หรือมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดความเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินของทางโรงเรียนให้แจ้งผู้อ านวยการ  ,  รองผู้อ านวยการฯ   หรือรายงานให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบทันที 

6. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในสมุดบันทึกเวรยาม พร้อมทั้งลงชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน
ทางราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่    26   พฤษภาคม   พ.ศ.   2560 
 
 

 
                          (ดร.มนตรี  คงเจริญ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
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ง 



รายช่ือครูปฏิบัติหน้าที่  อยู่เวร และตรวจเวรยาม  กลางคืน  
บัญชีแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ที่ 140/2560  ลงวันที่  26 พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

วัน  เดือน  ปี ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจเวร 
1  มิถุนายน  2560   นายวัชรกฤษณ์  อินมี   นายฉลวย  ลิ้นจี่ 
2  มิถุนายน  2560   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว   นายชวลิต  ร าขวัญ 
3  มิถุนายน  2560   นายอธิพันธ์  ชัยศรี   นายไตรรงค์  กล่ าบุตร 
4  มิถุนายน  2560   นายชยันต์  ยุบล   นายเอนก  อุ่นอุ้ย 
5  มิถุนายน  2560   นายสมบัติ  ประจ ุ   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย 
6  มิถุนายน  2560   นายสิงข ์ จีนพงษ์   นายเชษฐา  เพชรคง 
7  มิถุนายน  2560   นายวันโชค  ขวัญเมือง   นายเชษฐา  กันนา 
8  มิถุนายน  2560   นายวีระ  สินอ าพล   นายบุญฤทธิ์   อยู่คร 
9  มิถุนายน  2560   นายบุญเกิด  เผือกใต้   นายมนตรี    ขอบุญ 
10  มิถุนายน  2560   นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   นายวัชรกฤษณ์  อินมี 
11  มิถุนายน  2560   นายสุริยา  ชาปู่   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว 
12  มิถุนายน  2560   ว่าทีร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก   นายอธิพันธ์  ชัยศรี 
13  มิถุนายน  2560   นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ 
14  มิถุนายน  2560   นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 
15  มิถุนายน  2560   นายสัญชัย  ใบศรี   นายฉลวย  ลิ้นจี่ 
16  มิถุนายน  2560   นายฉลวย  ลิ้นจี่   นายสุริยา  ชาปู่ 
17  มิถุนายน  2560   นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์   นายชวลิต  ร าขวัญ 
18  มิถุนายน  2560   นายประดิษฐ์  แสงศิลป์   นายไตรรงค์  กล่ าบุตร 
19  มิถุนายน  2560   นายประจวบ  ชูวิทย ์   นายเอนก  อุ่นอุ้ย 
20  มิถุนายน  2560   นายชวลิต  ร าขวัญ   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย 
21  มิถุนายน  2560   นายเอนก  อุ่นอุ้ย   นายเชษฐา  เพชรคง 
22  มิถุนายน  2560   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   นายเชษฐา  กันนา 
23  มิถุนายน  2560   นายเชษฐา  เพชรคง   นายบุญฤทธิ์   อยู่คร 
24  มิถุนายน  2560   นายเชษฐา  กันนา   นายมนตรี    ขอบุญ 
25  มิถุนายน  2560   นายบุญฤทธิ์  อยู่คร   นายวัชรกฤษณ์  อินมี 
26  มิถุนายน  2560   นายประจวบ  ชูเชิด   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว 
27  มิถุนายน  2560   นายมนตรี    ขอบุญ   นายอธิพันธ์  ชัยศรี 
28  มิถุนายน  2560   นายวัชรกฤษณ์  อินมี   นายสมบัติ  ประจ ุ
29  มิถุนายน  2560   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว   นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ 
30  มิถุนายน  2560   นายอธิพันธ์  ชัยศรี   นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

      



รายช่ือครูปฏิบัติหน้าที่  อยู่เวร และตรวจเวรยาม  กลางคืน   
บัญชีแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ที่ 140/2560 ลงวันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

วัน  เดือน  ปี ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจเวร 
1  กรกฎาคม  2560   นายชยันต์  ยุบล   นายวันโชค  ขวัญเมือง 
2  กรกฎาคม  2560   นายสมบัติ  ประจ ุ   นายประดิษฐ์  แสงศิลป์ 
3  กรกฎาคม  2560   นายสิงข ์ จีนพงษ์   นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 
4  กรกฎาคม  2560   นายวันโชค  ขวัญเมือง   นายวีระ  สินอ าพล 
5  กรกฎาคม  2560   นายวีระ  สินอ าพล   ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก 
6  กรกฎาคม  2560   นายบุญเกิด  เผือกใต้   นายประจวบ  ชูวิทย ์
7  กรกฎาคม  2560   นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   นายสัญชัย  ใบศรี 
8  กรกฎาคม  2560   นายสุริยา  ชาปู่   นายมานิตย์  ชาติวุฒิ 
9  กรกฎาคม  2560   ว่าทีร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก   นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์ 
10  กรกฎาคม  2560   นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   นายสิงข ์ จีนพงษ์ 
11  กรกฎาคม  2560   นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   นายชยันต์  ยุบล 
12  กรกฎาคม  2560   นายสัญชัย  ใบศรี   นายบุญเกิด  เผือกใต้ 
13  กรกฎาคม  2560   นายฉลวย  ลิ้นจี่   นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ 
14  กรกฎาคม  2560   นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์   นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 
15  กรกฎาคม  2560   นายประดิษฐ์  แสงศิลป์   นายสุริยา  ชาปู่ 
16  กรกฎาคม  2560   นายประจวบ  ชูวิทย ์   นายชวลิต  ร าขวัญ 
17  กรกฎาคม  2560   นายชวลิต  ร าขวัญ   นายฉลวย  ลิ้นจี่ 
18  กรกฎาคม  2560   นายเอนก  อุ่นอุ้ย   นายไตรรงค์  กล่ าบุตร 
19  กรกฎาคม  2560   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   นายเอนก  อุ่นอุ้ย 
20  กรกฎาคม  2560   นายเชษฐา  เพชรคง   นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย 
21  กรกฎาคม  2560   นายเชษฐา  กันนา   นายเชษฐา  เพชรคง 
22  กรกฎาคม  2560   นายบุญฤทธิ์  อยู่คร   นายเชษฐา  กันนา 
23  กรกฎาคม  2560   นายประจวบ  ชูเชิด   นายบุญฤทธิ์   อยู่คร 
24  กรกฎาคม  2560   นายมนตรี    ขอบุญ   นายอธิพันธ์  ชัยศรี 
25  กรกฎาคม  2560   นายวัชรกฤษณ์  อินมี   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว 
26  กรกฎาคม  2560   นายชัยรัตน ์ สังข์สีแก้ว   นายวัชรกฤษณ์  อินมี 
27  กรกฎาคม  2560   นายอธิพันธ์  ชัยศรี   นายมนตรี  ขอบุญ 
28  กรกฎาคม  2560   นายชยันต์  ยุบล   นายสมบัติ  ประจ ุ
29  กรกฎาคม  2560   นายสมบัติ  ประจ ุ   นายวันโชค  ขวัญเมือง 
30  กรกฎาคม  2560   นายสิงข ์ จีนพงษ์   นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ 
31  กรกฎาคม  2560   นายวันโชค  ขวัญเมือง   นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 



 


