
 

 
  

 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 

ที ่ ๒๒ / ๒๕๖๐  
เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

………………………………………………….……. 
 

 เนื่องจำกสถำนที่รำชกำรต้องได้รับกำรตรวจตรำดูแลอย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรเกิดควำมเสียหำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน ดังนี้ 
 

เวรกลางวัน 
ล าดับที่ รายช่ือผู้อยู่เวร มีนาคม 

๑ นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร - 
๒ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ  เจริญผล - 
๓ นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด ๑๑ 
๔ นำงเสำวลักษณ์  ค ำมะโคตร - 
๕ นำงภัทรนิดำ  แสงรัตน์ ๔ 
๖ นำงสำวอนงค์  ดลชม ๕ 
๗ นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม - 
๘ นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ ๑๒ 
๙ นำงสำวนิรมล ดอกดิน ๑๘ 

๑๐ นำงสำวจันทิมำ สรรเสริญ ๑๙ 
๑๑ นำงสำวอรพรรณ สำสมจิตต์ ๒๕ 
๑๒ นำงสำวนุชนำถ พำนค ำ ๒๖ 

 
 
 
 
 

 



๒ 
 

 
ผู้ตรวจเวรกลางวัน 

ล าดับที่ รายช่ือผู้ตรวจเวร มีนาคม 
๑ นำงสำวอำภำภรณ์  ชื่นมณี ๕, ๒๕ 
๒ นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภ ู ๑๘, ๒๖ 
๓ นำงสำวศิริพร  แทนทด ๑๑, ๑๙ 
๔ นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด ๔, ๑๒ 

 
เวรกลางคืน 

ล าดับที่ รายช่ือผู้อยู่เวร มีนาคม 
๑ นำยโสภณ  วงษ์คงดี  ๔, ๑๒, ๒๐, ๒๘ 
๒ นำยนพพร  นำมสว่ำง  ๕, ๑๓, ๒๑, ๒๙ 
๓ นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก  ๖, ๑๔, ๒๒, ๓๐ 
๔ นำยวัชรพงศ์  บุญต้น  ๗, ๑๕, ๒๓, ๓๑ 
๕ นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  ๘, ๑๖, ๒๔ 
๖ นำยสมพร  ศรีเพ็ชร  ๑, ๙, ๑๗, ๒๕ 
๗ นำยบุญยืน  ทองวันดี  ๒, ๑๐, ๑๘, ๒๖ 
๘ นำยอ ำไพ  ศรีมำก  ๓, ๑๑, ๑๙, ๒๗ 

 

ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
ล าดับที่ รายช่ือผู้ตรวจเวร มีนาคม 

๑ นำงสำวอำภำภรณ์  ชื่นมณี ๑, ๕, ๙, ๑๓, ๑๗, ๒๑, ๒๕, ๒๙ 
๒ นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู ๒, ๖, ๑๐, ๑๔, ๑๘, ๒๒, ๒๖, ๓๐ 
๓ นำงสำวศิริพร  แทนทด ๓, ๗, ๑๑, ๑๕, ๑๙, ๒๓, ๒๗, ๓๑ 
๔ นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด ๔, ๘, ๑๒, ๑๖, ๒๐, ๒๔, ๒๘ 

 
เวรเปิด – ปิดประต ู(จันทร์ – ศุกร์) 

นำยสมพร   ศรีเพ็ชร  (เปิดประตู)  และครูเวรประจ ำกลำงคืน (ปิดประตู) 
 

เวรเปิด – ปิดประต ู(เสาร์ - อาทิตย์) 
ครูเวรประจ ำกลำงวัน (เปิดประตู) และครูเวรประจ ำกลำงคืน (ปิดประตู) 

 

 หน้าที ่
๑.   เวรประจ ำกลำงวันในวันหยุดของครู พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำง  



๓ 
 

๑.๑  ปฏิบัติหน้ำที่เวรตั้งแต่ ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
๑.๒  ให้อยู่เวรในสถำนที่ท่ีก ำหนดให้ คือ บริเวณอำคำร ๑ 
๑.๓  ดูแลทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ทั่วไปของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
๑.๔  รับหนังสือรำชกำรพร้อมทั้งลงวันที่รับ 
๑.๕  รับเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่บุคคลภำยนอกมำติดต่อ 
๑.๖  มีเหตุกำรณ์หรือมีเรื่องส ำคัญเกิดขึ้นให้แจ้งผู้บริหำรโดยด่วน 
๑.๗  บันทึกวันที่ และเหตุกำรณ์ที่พบลงในแบบรำยงำน 
๑.๘  ปฏิบัติหน้ำที่เปิดประตูรั้วโรงเรียน 

๒.    เวรประจ ำกลำงคืนของครูและลูกจ้ำงประจ ำ  
๒.๑  ปฏิบัติหน้ำที่เวรตั้งแต่  ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น 
๒.๒  ให้อยู่เวรในสถำนที่ที่ก ำหนดให้ คือ บริเวณอำคำร ๑ 
๒.๓  มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญเกิดขึ้นให้รีบแจ้งผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน 
๒.๔  บันทึกวันที่ และเหตุกำรณ์ที่พบลงในแบบรำยงำน 
๒.๕  ปฏิบัติหน้ำที่ปิดประตูรั้วโรงเรียน เวลำ ๑๘.๐๐ น. 
๒.๖  ปิดประตู - หน้ำต่ำงห้องธุรกำรและห้องกิจกำรนักเรียน  เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงำนแล้ว 
       ภำยในเวลำ ๑๘.๐๐ น. หำกเกินเวลำนี้ให้ครูที่เลิกปฏิบัติงำนคนสุดท้ำยเป็นผู้ปิดเอง 

๓.   เวรประจ ำกลำงวันในวันหยุดของลูกจ้ำงประจ ำ  
๓.๑  ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
๓.๒  ดูแลทรัพย์สินและอำคำรสถำนที่ท่ัวไปของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
๓.๓  คอยติดต่อรับส่งหนังสือหรือมีเรื่องส ำคัญให้ปรึกษำหำรือกับครูเวร 
๓.๔  ท ำงำนอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนได้มอบหมำยให้ 
๓.๕  บันทึกวันที่ และเหตุกำรณ์ที่พบลงในแบบรำยงำน  

๔.    ผู้ตรวจเวร  
๔.๑ กลำงวัน ตรวจตั้งแต่เวลำ ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และบันทึกลงในแบบรำยงำน 
๔.๒ กลำงคืน ตรวจตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. และบันทึกลงในแบบรำยงำน 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรับผิดชอบต่อหน้ำที่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร  ค ำสั่งใดท่ีขัดต่อค ำสั่งนี้ให้ถือยกเลิก  โดยยึดถือตำมค ำสั่งนี้เป็นส ำคัญ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
   
                (นำยปรีชำ นำคศิริ) 
                                                                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 
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สำเนาถูกต้องเอกลักษณ์  เทศเล็ก(นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก)




