
 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่มดีสำรอุปถัมภ์) 
ท่ี      1    /    2560 

เรื่อง  แต่งต้ังเวรยำม เดือน มกรำคม-มีนำคม  2560 
............................................................... 

 เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้เกิดควำมเสียหำยข้ึนได้ ในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำม ดังน้ี 

 

เดือน  มกราคม 2560 
วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยเอนก  นันทรำกร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
4 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
5 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
6 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

เสำร ์ นำงอิศรำภรณ์  เชำว์วิเศษโกมล นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
7   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงสำวพัชนี  มณีวงษ์ นำงอังคณำ  พึ่งพัก นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
8 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
 นำงสอำด    เงินทอง    

จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
9 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
10 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
11 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
12 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
13 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงสำวละเอียด  บดีรัฐ นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยเอนก  นันทรำกร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
14   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงสำวสุภำพร  คมข ำ นำงกรวิพำ  ส ำโรง นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
15 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงสอำด    เงินทอง  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
16 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  



วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
17 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
18 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัส นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
19 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
20 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
เสำร ์ นำงสำวพัชรินทร์  จูเจริญ นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
21   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงทัตฌำ  ไชยศีรษะ นำงอังคณำ  พึ่งพัก นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
22 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
23 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยเอนก  นันทรำกร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
24 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
25 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
26 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
27 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
28   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงสำวอรนุช  เพียลำด นำงกรวิพำ  ส ำโรง นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
29 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
30 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
31 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 

 
 
 
 
 
 
 



เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
1 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
2 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยเอนก  นันทรำกร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
3 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

เสำร ์ นำงสำวปณัฏฐำ  พึ่งพัก นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
4   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงหน่ึงฤทัย  พุทธแก้ว นำงอังคณำ  พึ่งพัก ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
5 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
 นำงสอำด    เงินทอง    

จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
6 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
7 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
8 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
9 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
10 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงจุฑำรัตน์  ศรีค ำ นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
11   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงสำวจ ำเนียร  ชูช่วย นำงกรวิพำ  ส ำโรง นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
12 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงกรรณิกำ  ทองอำจ นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยเอนก  นันทรำกร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
13 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 นำงสอำด    เงินทอง    
อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
14 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
15 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
16 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
17 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

     



วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
เสำร ์ นำงเพชรดำ  แนบเนียน นำงอังคณำ  พึ่งพัก นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
18   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงสำวประสงค์  คู่ควร นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
19 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
20 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
21 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ  นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
22 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยเอนก  นันทรำกร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
23 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
24 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงสำวนันทวัน  ปิ่นทอง นำงกรวิพำ  ส ำโรง ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
25   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงอิศรำภรณ์  เชำว์วิเศษโกมล นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
26 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
27 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
28 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เดือน มีนาคม 2560 
วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
1 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
2 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
3 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

เสำร ์ นำงสำวพัชนี  มณีวงษ์ นำงอังคณำ  พึ่งพัก นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
4   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงสำวละเอียด  บดีรัฐ นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยเอนก  นันทรำกร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
5 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
 นำงสอำด    เงินทอง    

จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
6 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
7 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
8 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
9 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
10 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงสำวสุภำพร  คมข ำ นำงกรวิพำ  ส ำโรง นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
11   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงสำวพัชรินทร์  จูเจริญ นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
12 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
13 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
14 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยเอนก  นันทรำกร นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
15 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
16 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
17 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  



วันที่ เวรยามกลางวัน ผูต้รวจ เวรยามกลางคนื ผูต้รวจ 
เสำร ์ นำงทัตฌำ  ไชยศีรษะ นำงอังคณำ  พึ่งพัก นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
18   นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อำทิตย์ นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
19 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
20 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
21 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
พุธ  นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอรรณพ  บ่อน้อย นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
22 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยรณชัย  บุญประจวบ นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
23 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยวัชโรทร  ทิมแหง นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
24 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมหมำย  ศรชัย  
เสำร ์ นำงสำวอรนุช  เพียลำด นำงกรวิพำ  ส ำโรง นำยเอนก  นันทรำกร นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
25   นำยสมหมำย  ศรชัย  

อำทิตย์ นำงสำวปณัฏฐำ  พึ่งพัก นำงนำตยำ  ฤทธิธรรม นำยคณวรำ  สิละบุตร นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
26 นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยสมหมำย  ศรชัย  

 นำงสอำด    เงินทอง    
จันทร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร ยำแก้ว นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
27 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

อังคำร นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยประชำเล็ต  เฉยเทิบ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
28 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
พุธ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำยศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 
29 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

พฤหัสบดี นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำยสุทธิ  มีขันหมำก 
30 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  
ศุกร์ นำงศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ นำยบวงสวง  น้อมเศียร 
31 นำงสอำด    เงินทอง  นำยสมชำย  ศรีอุดม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ครูเวรยำมกลำงวัน  ปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 18.00 น.  
หำกผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรำยน้ัน ท ำบันทึกขออนุญำตแลกเปลี่ยน/
มอบหมำยเวร ต่อผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน 
นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมกลำงวัน ดังน้ี  
- กวำดบริเวณอำคำรเรียน และบริเวณต่ำง ๆ ท่ีรับผิดชอบให้สะอำดเรียบร้อย 
- รดน้ ำต้นไม้บริเวณต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
- เทขยะและล้ำงถังขยะให้สะอำด 
- ปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2. ครูเวรยำมกลำงคืน ปฏิบัติหน้ำท่ีระหว่ำงเวลำ 18.00 น. – 06.00 น.  

     นักกำรภำรโรง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 
หำกผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรำยน้ัน ท ำบันทึกขออนุญำตแลกเปลี่ยน/
มอบหมำยเวร ต่อผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน 
ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังน้ี  
1) ตรวจดูแลสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้อยู่ในควำมเรียบร้อย 
2) ตรวจตรำดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมำ เล่นกำรพนัน หรือน ำของมึนเมำมำจ ำหน่ำยในโรงเรียนโดยเด็ดขำด 
3) จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรบันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสถำนที่รำชกำร 

บันทึกกำรรับจดหมำย กำรรับโทรศัพท์และหนังสือรำชกำรที่มำถึงโรงเรียน รวมทั้งเหตุกำรณ์อื่น ๆ และให้ผู้ตรวจ
เวรลงบันทึกกำรตรวจเวรให้เรียบร้อย 

4) ในขณะที่ปฏิบัติหน้ำท่ี หำกมีเหตุกำรณ์ปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อำจท ำให้ทรัพย์สินหรือสถำนที่รำชกำรเสียหำย 
ให้รำยงำนแก่ผู้บริหำรทรำบทันที  

5) กำรลำหยุดหรือเดินทำงไปรำชกำร ไม่ถือว่ำพ้นจำกหน้ำที่เวรยำม กำรลำหยุดรำชกำรหรือได้รับอนุญำตให้เดินทำง
ไปรำชกำรต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยำมให้เรียบร้อยจึงถือว่ำพ้นจำกหน้ำท่ีเวรยำม 

6) ปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
หมายเหตุ     นักกำรภำรโรง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 
ครูเวรและนักกำรภำรโรงที่ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมกลำงคืน 

 กรณีป่วยกะทันหันหรือมีเหตุอันท ำให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ต้องแจ้งผู้ตรวจเวรทรำบทันที (ถ้ำไม่แจ้งถือว่ำจงใจ
ไม่มำปฏิบัติหน้ำท่ี) 
ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ังทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด  

ทั้งน้ีต้ังแต่ วันที่ 4 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป ค ำสั่งใดขัดแย้งกับค ำสั่งน้ีให้ยกเลิกและใช้ค ำสัง่น้ีแทน 
 

สั่ง ณ วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 
 

 
(นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 


