
 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่  414  / 2561 
   เรื่อง   แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำร  

------------------------------------------------ 
. 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืน..และเวลากลางวันในวันหยุดราชการ 
ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดเวรยามรักษาการณ์ในสถานศึกษา ให้ม ี                       
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ  มิให้เกิดความเสียหาย  จึงอาศัยพระราชบัญญัติบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (2) และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 27 แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันและกลางคืน วันหยุดราชการและวันเสาร์ 
วันอาทิตย์  ประจ าเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1  นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ     ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2  นางโสพิศ เทศสลุด      รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

            1.3  นางสาววิไล อ่อนตานา     รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
      1.4  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธ์ รองผู้อ านวยการ                  รองประธานกรรมการ 

     1.5  นางสุดาภรณ ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
     1.6  นางดวงพร เพชรบัว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณฯ     กรรมการ 
     1.7  นายวรวิทย์ ไชยมิ่ง           หัวหน้างานสารวัตรนกัเรียน      กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่ : มอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นของคณะต่าง ๆ 

2. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
2.1  นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง   ประธานกรรมการ 
2.2  นางสุรีย์ ศิริรัตน์   กรรมการ 
2.3  นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิพั์นธุ์  กรรมการ 

               หน้ำที่ : ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละจุดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3.1 คณะกรรมกำรตรวจเวร 
 3.1.1 คณะกรรมการตรวจเวรกลางวัน 
 

 
ที ่

 
ผู้ตรวจเวรกลำงวัน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

1 นางโสพิศ       เทศสลุด 14,20,26 4,25 10,30 13 
2 นางสาววิไล    อ่อนตานา 6,15,21,27 10 1,15,31 19 

3 นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ 7,16,22,28 11 2,16 1,20 
4 นางดวงพร     เพชรบัว 11,17,23,29 17 5,22 5,26 

5 นางสมศรี       แซ่เล้า 12,18,24,30 18 8,23 6,27 

6 นางสาวยุพิน   คงคอน 13,19,25 3,24 9,29 12 
 

 3.1.2 คณะกรรมการตรวจเวรกลางคืน 
 

 
ที ่

 
ผู้ตรวจเวรกลำงคืน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

1 ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ 2,6,10,14, 3,7,11,15, 1,5,9,13, 2,6,10,14, 
                   เจียมประสิทธิ์  18,22,26,30 19,23,27 17,21,25,29 18,22,26,30 

2 นายพิทักษ์   โพธิ์ทอง 3,7,11,15, 4,8,12,16, 2,6,10,14,18, 3,7,11,15, 
  19,2327,31 20,24,28 18,22,26,30 19,23,27,31 

3 นายพันธพงษ์   อินทรวิเศษ 4,8,12,16, 1,5,9,13, 3,7,11,15,19, 4,8,12,16, 
  20,24,28 17,21,25,29 23,27,31 20,24,28 
4 นายสันติพร  ภู่พงษ์ 1,5,9,13, 2,6,10,14,18, 4,8,12,16, 1,5,9,13, 
  17,21,25,29 22,26,30 20,24,28 17,21,25,29 

     

หน้ำที ่: 
       1.  ผู้ตรวจเวรกลางวันปฏิบตัิหน้าที่ตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น. และผู้ตรวจเวรกลางคืนปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ 18.00 – 06.00 น.ของวันถัดไป 

   2.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของครู และลูกจ้างประจ า  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
       3.  ครูท่านใดไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้บันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

   3.  กรณีจะขอเปลี่ยนเวร ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาทราบก่อน  1  วัน 
   4.  ให้บันทึกการตรวจเวร ทุกครั้ง 



      3.2  คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ 
             3.2.1 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน 

 
ที ่

 
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรกลำงคืน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 
1 นายเอกกมล  เรืองเดช 4,21 7,24 11,28 14,31 

2 นายปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา 5,22 8,25 12,29 15 

3 นายอดิเทพ  กรีแสง 6,23 9,26 13,30 16 
4 นายไพโรจน์  สิริพัฒนา 7,24 10,27 14,31 17 

5 นายไพบูลย์ อมรประภา 8,25 11,28 15 1,18 

6 นายชาติ  ถาวร 9,26 12,29 16 2,19 
7 นายอัคคเดช  เผือกทอง 10,27 13,30 17 3,20 

8 นายวิเชียร หล าประเสริฐ 11,28 14 1,18 4,21 
9 นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 12,29 15 2,19 5,22 

10 นายณรงค์  จันทุดม 13,30 16 3,20 6,23 

11 ว่าที่ ร.ต. นิทัศน์ ค าทา 14,31 17 4,21 7,24 
12 นายสมนึก  เกิดเนตร 15 1,18 5,22 8,25 

13 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ 16 2,19 6,23 9,26 

14 นายธีรพงษ์  นวลด่อน 17 3,20 7,24 10,27 
15 นายธราธร   สุขะอาคม 1,18 4,21 8,25 11,28 

16 นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง 2,19 5,22 9,26 12,29 
17 นายนิกร   พันธ์รุณ 3,20 6,23 10,27 13,30 

 
หน้ำที ่: 
1. ตรวจดูแลความเรียบร้อยทั่วๆ ไป ในบริเวณโรงเรียน  ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียน  หากเกิด 

เหตุการณ์ใดผิดปกติให้หาทางระงับ และรายงานต่อครูเวรโดยด่วน  เพ่ือด าเนินการแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นล าดับต่อไป 

2. คร-ูอาจารย์ ท่านใดที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
และขอเปลี่ยนการอยู่เวร ก่อนถึงก าหนด 1 วัน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท าเรื่องผ่าน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. ให้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรตั้งแต่เวลา  18.00 – 06.00 น.ของวันถัดไป และบันทึกการอยู่เวรทุกครั้ง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



             3.2.2 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน 
 

 
ที ่

 
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรกลำงวัน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

1 
นางสาวสุชาวดี   พิมหานาม 
น.ส.สภุัคฉวี       เอ่ียมส าอาง 
นางนาตฤดี       สุขสินธารานนท์ 

11,30 - 29 
 
- 

2 
นางเจียรนัย        สืบค า 
นางสาวรัตนากร   โพธิ์ดง 
นางอุษา            กอบกิจ 

12 3 30 
 
- 

3 
นางรุ่งรวี           อภิชาตธ ารง 
นางแววมยุรา     จันทร์ส่ง 
นางสาวมณี        แซ่ท่อ 

13 4 31 
 
- 

4 
นางชลปรียา       สวนทว ี
น.ส.ภัณฑิลา       แย้มพยุง 
นางดวงเดือน      กิติประสาท 

14 10 - 1 

5 
น.ส.ปรางค์ทราย   อุดด้วง 
นางอิสริยา          ณ พัทลุง 
นางดารารัตน์       มะอิ 

15 11 - 5 

6 
นางประภาพรรณ   พรมสาร           
นางศจีลักษณ์       พงศ์สุภา 
นางอ าพร            สินมา 

16 17 - 6 

7 
นางสุรีรัตน์          ขาวเอี่ยม 
น.ส.สาคร            อยู่นุ้ย 
น.ส.จารุวรรณ       ขันธพิน 

17 18 - 12 

8 
นางสุรภา            จันทร์เปล่ง 
นางรัชนี             พรมชู 
นางพนัชกร         มีศาสตร์ 

18 24 - 13 

9 
นางดวงเดือน       เร่งเจริญ 
น.ส.ธิดา            รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ 
นางจารุวรรณ      เดชคุ้ม 

19 25 - 19 

 



 
ที ่

 
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรกลำงวัน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

10 
นางสุพรรณ์         วงศาโรจน ์
นางสมพร            ศรีพูล 
นางพนิตนาฏ        รัตนพนิต 

20 - 1 20 

11 
นางสวาท             สิริพัฒนา 
นางพยอม            คุ้มฉาย 
นางวรรณเพ็ญ       เชื้อสิงห์ 

21 - 2 26 

12 
นางกมลสรวง        คนเฉียบ 
นางบุษราภรณ์       บุญวังแร่ 
นางณัชภัทร          วงศ์จีน 

22 - 5 27 

13 
นางนุศรา             จันทร์สละ 
นางผกากรอง        พินิจ 
นางธิติมา             พรามพิทักษ์ 

23 - 8 
 
- 

 
14 
 

นางสุภาพ             อมรประภา 
นางทวีสุข             บัวทอง 
นางจุฑาทิพย์         ยงพาณิชย์ 

24 - 9 
 
- 

15 
นางนงนุช             วิริยานุกูล 
นาวิไลลักษณ์         งานสลุง 
นางวรรธนี        ศิริโชติไพบูลย์ 

25 - 10 
 
- 

16 
นางสินีนาฏ           คชนิล 
นางจิณห์ญภัค     ประเสริฐศักดิ์ 
นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ 

26 - 15 
 
- 

17 
นางปาริชาติ        สิทธ ิ
น.ส.สาวิตร ี        ขาวทรงธรรม 
นางจินดา           คันธัพ 

27 - 16 
 
- 

18 

นางสุรีย์             ศิริรัตน์ 
น.ส.ธรรมรัตน์      ราชรองเมือง 
นางชลธิชา         วรภ ู
น.ส.กัลยา          พ่ึงพาณิชย์กุล 

6,28 - 22 

 
 
- 

 
 



 
ที ่

 
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรกลำงวัน 

2561 2562 

ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

19 

นางอโณฌา         บุญโสภา 
นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
น.ส.สุทธิดา         เพ็ชรเอม 
น.ส.ธนฐิตา         ลิขสิทธิพันธุ์ 

7,29 - 23 

 
 
- 

 
หน้ำที ่: 
1. ตรวจดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไปในบริเวณโรงเรียน ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียน  

หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ผิดปกติ ให้หาทางระงับ หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 
 2.  คร-ูอาจารย์ ท่านใดท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ                       
และขอเปลี่ยนการอยู่เวรก่อนถึงก าหนด 1 วัน เป็นลายลักษณ์อักษร (โดยท าเรื่องผ่านฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 3.  ให้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และบันทึกการอยู่เวรทุกครั้ง 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่  
เวรรักษาการณ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 

ทัง้นี้  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2561 
 

        สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2561 
 
 
 

            (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 
 


