
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที ่๑๒๐/๒๕๖๔   

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  
 
 เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรม 
โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖  
กรกฎาคม ๒๕๔๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการและคณะรัฐมนตรีที่ รน ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง  
การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่๑๐๙/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการโรงเรียนพัฒนานิคม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้     
 ๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เวรรักษาการณ์เวลากลางคืนรับผิดชอบ
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.ของวันรุ่งขึ้น หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รายนั้นขอ
อนุญาต ต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อสับเปลี่ยนหรือจัดให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืนปฏิบัติหน้าที่เวรแทน 
 ๒. ตรวจดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 ๓. ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอ่ืนนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งพักค้างคืนในบริเวณโรงเรียนและห้ามบุคลอ่ืนนำ
ทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
 ๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือนำของมึนเมามาจำหน่ายในโรงเรียน โดยเด็ดขาด 
 ๕. จัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดแก่ทรัพย์สินและสถานที่ราชการ
บันทึกการรับจดหมาย การรับโทรศัพท์และหนังสือราชการที่มาถึงโรงเรียน บันทึกการรับมอบเวร รวมทั้งเหตุการณ์อ่ืน ๆ อัน
สมควร และให้ผู้ตรวจเวร ลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
 ๖. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติมีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อาจทำให้ทรัพย์สินหรือสถานที่ราชการได้รับ
ความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพ่ือ
ดำเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือเวรยามของหน่วยงานอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ของทางโรงเรียนและทางราชการสืบไป
         
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                  
                                                                                                  
 
           (นางณัฏฐินี  หอมจันทร์) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
 



 
ตารางปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามกลางคืนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

ประจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

วัน วันที่ ชื่อครูเวร ชื่อนักการ ชื่อผู้ตรวจเวร 
ศุกร์ ๑ นายอมร  หลงศรีภูมิ นายสมจิต  เกตุศิริ นายประพวน  สุ่มเมือง  
เสาร์ ๒ นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่ นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายชูชาติ  โพธิ์ทอง  

อาทิตย์ ๓ นายปารเมศ  มหิเมือง นายรัตน  วงษ์วัง นายกิตติศักดิ์  ปานงาม  
จันทร์ ๔ นายอิฐสรา  บุญคล้าย นายผ่อน  ติ่งน้อย นายสันติ  ดอกกุหลาบ  
อังคาร ๕ นายกาญจนภัทร  บุญคง นายสมจิต  เกตุศิริ นายกิตติคม  บุตรแสนคม  

พุธ ๖ นายศุภวัฒน์  ทองคมขำ นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายประพวน  สุ่มเมือง  
พฤหัสบดี ๗ นายสายันต์  เย็นเจริญ นายรัตน  วงษ์วัง นายชูชาติ  โพธิ์ทอง  

ศุกร์ ๘ นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ภาสี นายผ่อน  ติ่งน้อย นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 
เสาร์ ๙ นายพนม  บุญมางำ นายสมจิต  เกตุศิริ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

อาทิตย์ ๑๐ นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายกิตติคม  บุตรแสนคม 
จันทร์ ๑๑ นายจุฑาวุฒิ  บุญแสน นายรัตน  วงษ์วัง นายประพวน  สุ่มเมือง 
อังคาร ๑๒ นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์ นายผ่อน  ติ่งน้อย นายชูชาติ  โพธิ์ทอง 

พุธ ๑๓ นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี นายสมจิต  เกตุศิริ นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 
พฤหัสบดี ๑๔ นายดวงเด่น  เต่าเถื่อน นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

ศุกร์ ๑๕ นายพงศธร  แสนเมือง นายรัตน  วงษ์วัง นายกิตติคม  บุตรแสนคม 
เสาร์ ๑๖ นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร นายผ่อน  ติ่งน้อย นายประพวน  สุ่มเมือง 

อาทิตย์ ๑๗ นายธเนธ  ภู่ทองดี นายสมจิต  เกตุศิริ นายชูชาติ  โพธิ์ทอง 
จันทร์ ๑๘ นายเสน่ห์  คำปัน นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 
อังคาร ๑๙ นายอมร  หลงศรีภูมิ นายรัตน  วงษ์วัง นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

พุธ ๒๐ นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่ นายผ่อน  ติ่งน้อย นายกิตติคม  บุตรแสนคม 
พฤหัสบดี ๒๑ นายปารเมศ  มหิเมือง นายสมจิต  เกตุศิริ นายประพวน  สุ่มเมือง 

ศุกร์ ๒๒ นายอิฐสรา  บุญคล้าย นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายชูชาติ  โพธิ์ทอง 
เสาร์ ๒๓ นายกาญจนภัทร  บุญคง นายรัตน  วงษ์วัง นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 

อาทิตย์ ๒๔ นายศุภวัฒน์  ทองคมขำ นายผ่อน  ติ่งน้อย นายสันติ  ดอกกุหลาบ 
จันทร์ ๒๕ นายสายันต์  เย็นเจริญ นายสมจิต  เกตุศิริ นายกิตติคม  บุตรแสนคม 
อังคาร ๒๖ นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ภาสี นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายประพวน  สุ่มเมือง 

พุธ ๒๗ นายพนม  บุญมางำ นายรัตน  วงษ์วัง นายชูชาติ  โพธิ์ทอง 
พฤหัสบดี ๒๘ นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร นายผ่อน  ติ่งน้อย นายกิตติศักดิ์  ปานงาม 

ศุกร์ ๒๙ นายจุฑาวุฒิ  บุญแสน นายสมจิต  เกตุศิริ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 
เสาร์ ๓๐ นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์ นายรุ่งรังสรรค์  รุ่งจิราภิรัตน์ นายกิตติคม  บุตรแสนคม 

อาทิตย์ ๓๑ นายพงศ์ศานต์ เจริญวารี นายรัตน  วงษ์วัง นายประพวน  สุ่มเมือง 
 
 
 



 
 

ตารางปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามกลางวันของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
(วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

ประจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

วันที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ชื่อแม่บ้าน ชื่อผู้ตรวจเวร 
๒ นางอุษา  จันทร, นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี นางธนาพร  หมวกแก้ว นางกาญจน์สุดา  มาช่วย 

๓ นางสาวรุ่งรัตน์  สวัสดิ์สุข, นางสาวจุฑาทิพ  ห้องกระจก นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางทัศนี  เทียนบุตร 

๙ นางสาวสุภาภรณ์  แก่นรอด, นางสาวกฤษณา  สุขม่ัน นางสาวกาหลง  พรมทอง นางอารีรัก  บุญรามณรงค์ 

๑๐ นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์, นางสาวปรียาภรณ์  ผังคี นางธนาพร  หมวกแก้ว นางทิพย์รัตน์  ศรีพ่ึง 
๑๑ นางสาวทิพย์พร  กาญจนศิลป์, นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางนภเกตน์  คำปัน 

๑๒ นางสาวสุภาวดี  ธิกา, นางนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์ นางสาวกาหลง  พรมทอง นางสกาวรัตน์  หนูสลุง 

๑๓ นางเรวดี  กวางโตน, นางสาวสุนันทณี  ขุนทอง  นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง 
๑๔ นางสาวศิริเพ็ญ  ฤกษ์ใหญ่, นางสาวดาวเรือง  สายคำเลิศ นางธนาพร  หมวกแก้ว นางศรีรัตน์   จนัทร์กลิ่น 
๑๕ นางสงวน  จันทร์พร, นางสาวอัญชิสา  ภิรมย์สุทธิ์ นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางกาญจน์สุดา  มาช่วย 

๑๖ นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ,์ นางสาวสุภาวดี  แก้วถึง นางสาวกาหลง  พรมทอง นางทัศนี  เทียนบุตร 

๑๗ นางสาวปรางค์ทิพย์  ทองแย้ม, นางสาวณัฐนรี  เคียงกลาง นางธนาพร  หมวกแก้ว นางอารีรัก  บุญรามณรงค์ 

๑๘ นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย, นางสาวดาลัด  คำตัน นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางทิพย์รัตน์  ศรีพ่ึง 
๑๙ นางอรนุช  เอ่ียมธรรม, นางอรทัย  กองปัญญา นางสาวกาหลง  พรมทอง นางนภเกตน์  คำปัน 

๒๐ นางใจทิพย์  อนันต์สลุง, นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่, นางธนาพร  หมวกแก้ว นางสกาวรัตน์  หนูสลุง 

๒๑ นางเยาวพา  บุญส่งศรี, นางสาวพัชริดา  รวมสุข  นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง 
๒๒ นางรัตณา  เสาศิริ, นางสาวกมลทิพย์  พุทธรักขิโต  นางศรีรัตน์   จนัทร์กลิ่น 
๒๓ นางสาวพรสุดา  นามกุณี, นางสาวชลิตตา  บุญเรือง นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางกาญจน์สุดา  มาช่วย 

๒๔ นางสาวปัทมา  เหรียญทอง, นางสาวณัฐณิชา  แสงแก้ว นางสาวกาหลง  พรมทอง นางทัศนี  เทียนบุตร 

๒๕ นางจำเรียง  หมู่ทอง, นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร นางธนาพร  หมวกแก้ว นางอารีรัก  บุญรามณรงค์ 

๒๖ นางเพ็ญนภา  ดอกกุหลาบ, นางสาวพิมพ์กาญจน์  จันทร์อัมพร นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางทิพย์รัตน์  ศรีพ่ึง 
๒๗ นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่, นางสาวศรีไพร  พูลหลำ นางสาวกาหลง  พรมทอง นางนภเกตน์  คำปัน 

๒๘ นางเยาวลักษณ์  กองศิลป์, นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน นางธนาพร  หมวกแก้ว นางสกาวรัตน์  หนูสลุง 

๒๙ นางสาวปรารถนา  คำสีทิพย,์ นางสาวน้ำทิพย์  ฤาชัย,  
นางสาวน้ำมนต์  ฤาชัย 

นางอรัญญา  ปิบกระโทก นางสาวอัจฉรา  จันทร์ผ่อง 

๓๐ นางธิติมา  ชัยชนะคะสุดใจ, นางสาวลัดดา  ปริยาปัญจางค ์ นางสาวกาหลง  พรมทอง นางศรีรัตน์   จนัทร์กลิ่น 
๓๑ นางสาวกีระนาถ  อาจวงค์, นางสาวจริยา  บัวพนัส นางธนาพร  หมวกแก้ว นางกาญจน์สุดา  มาช่วย 

    
 


