
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 20 /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยาม เดือน พฤษภาคม  2559 
............................................................... 

 
 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดังนี้ 
 

วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 
1 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ นางอังคณา  พ่ึงพัก ว่าที่ รต. กฤตกร  ยาแก้ว นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อาทิตย์   นายสมชาย  ศรีอุดม  

2 นางนันทวัน  ปิ่นทอง นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 
จันทร์ นางสาวสุภาพร  คมข า 

นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ 
 

 นายสมหมาย  ศรชัย  

3 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ นางกรวิพา  ส าโรง นายแดนชัย  วงค์เวียน นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
อังคาร นางจุฑารัตน์   ศรีค า 

นางสะอาด  เงินทอง 
 

 นายสมชาย  ศรีอุดม  

4 นางสาวอรนุช  เพียลาด นางนาตยา  ฤทธิธรรม นายฉัตรชัย  ทองจรัส นายสุทธิ  มีขันหมาก 
พุธ นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก 

นางศรีนวล   ประเสริฐสุวรรณ 
 

 นายสมหมาย  ศรชัย  

5 นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว นางอังคณา  พ่ึงพัก นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ นายบวงสวง  น้อมเศียร 
พฤหัสบดี นางสะอาด  เงินทอง 

 
 นายสมชาย  ศรีอุดม  

6 นางณัฐณิชา  กล้าหาญ นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ นายอรรณพ  บ่อน้อย นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
ศุกร์ นางศรีนวล   ประเสริฐสุวรรณ 

 
 นายสมหมาย  ศรชัย  

7 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย นางกรวิพา  ส าโรง นายรณชัย  บุญประจวบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 
เสาร์ นางสะอาด  เงินทอง  นายสมชาย  ศรีอุดม  

8 นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ นางนาตยา  ฤทธิธรรม นายวัชโรทร  ทิมแหง นายบวงสวง  น้อมเศียร 
อาทิตย์ นางศรีนวล   ประเสริฐสุวรรณ  นายสมหมาย  ศรชัย  



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 
 

9 นางเพชรดา  แนบเนียน นางอังคณา  พ่ึงพัก นายอเนก  นันทรากร นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
จันทร์ นางสะอาด  เงินทอง 

 
 นายสมชาย  ศรีอุดม  

10 นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ นายคณวรา  สิละบุตร นายสุทธิ  มีขันหมาก 
อังคาร นางสาวพัชนี    มณีวงค์  นายสมชาย  ศรีอุดม 

 
 

11   ว่าที่ รต.กฤตกร  ยาแก้ว นายบวงสวง  น้อมเศียร 
พุธ   นายสมชาย  ศรีอุดม 

 
 

12   นายประชาเล็ต เฉยเทิบ นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
พฤหัสบดี   นายสมชาย  ศรีอุดม  

13   นายแดนชัย  วงค์เวียน นายสุทธิ  มีขันหมาก 
ศุกร์   นายสมชาย  ศรีอุดม 

 
 

14 นางสาวละเอียด  บดีรัฐ นางกรวิพา  ส าโรง นายฉัตรชัย  ทองจรัส นายบวงสวง  น้อมเศียร 
เสาร์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ 

 
 นายสมชาย  ศรีอุดม  

15 นางสาวสุภาพร  คมข า นางนาตยา  ฤทธิธรรม นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
อาทิตย์ นางสะอาด  เงินทอง  นายสมชาย  ศรีอุดม 

 
 

16   นายอรรณพ  บ่อน้อย นายสุทธิ  มีขันหมาก 
จันทร์   นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 

17   นายรณชัย  บุญประจวบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 
อังคาร   นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 

18   นายวัชโรทร  ทิมแหง นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
พุธ   นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 

19   นายอเนก  นันทรากร นายสุทธิ  มีขันหมาก 
พฤหัสบดี   นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 

20   นายคณวรา  สิละบุตร นายบวงสวง  น้อมเศียร 
ศุกร์   นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 
 

 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 
 

21 นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง นางอังคณา  พ่ึงพัก ว่าที่ รต.กฤตกร  ยาแก้ว นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
เสาร์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ 

 
 นายสมหมาย  ศรชัย 

 
 

22 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 
อาทิตย์ นางสะอาด  เงินทอง 

 
 นายสมหมาย  ศรชัย  

23   นายแดนชัย  วงค์เวียน นายบวงสวง  น้อมเศียร 
จันทร์   นายสมชาย  ศรีอุดม  
24   นายฉัตรชัย  ทองจรัส นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 

อังคาร   นายสมชาย  ศรีอุดม  
25   นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ นายสุทธิ  มีขันหมาก 
พุธ   นายสมชาย  ศรีอุดม  
26   นายอรรณพ  บ่อน้อย นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พฤหัสบดี   นายสมชาย  ศรีอุดม  
27   นายรณชัย  บุญประจวบ นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
ศุกร์   นายสมชาย  ศรีอุดม  
28 นางสาวอรนุช  เพียลาด นางกรวิพา  ส าโรง นายวัชโรทร  ทิมแหง นายสุทธิ  มีขันหมาก 
เสาร์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย  ศรีอุดม  
29 นางจุฑารัตน์  ศรีค า นางนาตยา  ฤทธิธรรม นายอเนก  นันทรากร นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อาทิตย์ นางสะอาด  เงินทอง  นายสมชาย  ศรีอุดม  
 

30   นายคณวรา  สิละบุตร นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
จันทร์   นายสมหมาย  ศรชัย  
31   ว่าที่ รต. กฤตกร  ยาแก้ว นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อังคาร   นายสมหมาย  ศรชัย  
 
 
1. ครูเวรยามกลางวัน  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 06.00 น. – 18.00 น.  

หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้น ท าบันทึกขออนุญาต
แลกเปลี่ยน/มอบหมายเวร ต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 
นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าทีเ่วรยามกลางวัน ดังนี้  
- กวาดบริเวณอาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย 
- รดน้ าต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน 
- เทขยะและล้างถังขยะให้สะอาด 
- ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



 
2. ครูเวรยามกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น.  
     นักการภารโรง อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 
 

หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้น ท าบันทึกขออนุญาต
แลกเปลี่ยน/มอบหมายเวร ต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
1) ตรวจดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
2) ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน าของมึนเมามาจ าหน่ายในโรงเรียน

โดยเด็ดขาด 
3) จัดท าบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบนัทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและ

สถานที่ราชการ บันทึกการรับจดหมาย การรับโทรศัพท์และหนังสือราชการที่มาถึงโรงเรียน รวมทั้ง
เหตุการณ์อ่ืน ๆ และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรให้เรียบร้อย 

4) ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุการณ์ปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อาจท าให้ทรัพย์สินหรือสถานที่
ราชการเสียหาย ให้รายงานแก่ผู้บริหารทราบทันที  

5) การลาหยุดหรือเดินทางไปราชการ ไม่ถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม การลาหยุดราชการหรือได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามให้เรียบร้อยจึงถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม 

6) ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมายเหตุ     นักการภารโรง อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 
ครูเวรและนักการภารโรงที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน 

 กรณีป่วยกะทันหันหรือมีเหตุอันท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องแจ้งผู้ตรวจเวรทราบทันที        
(ถ้าไม่แจ้งถือว่าจงใจไม่มาปฏิบัติหน้าที่) 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด  
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป ค าสั่งใดขัดแย้งกับค าสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 
 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน  2559 
 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 


