
 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่มดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 2๐/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยำมกลำงคืน เดือน พฤษภำคม 2562 
............................................................... 

 

 เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ ในเวลำกลำงวันและ
เวลำกลำงคืน จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม ดังนี้ 
 

วันที่ เวรยำมกลำงคืน ผู้ตรวจ หมำยเหตุ 

วันพุธที่ 1 นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันพฤหัสบดีที่ 2 นำยแดนชัย  วงค์เวียน นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันศุกร์ที่ 3 นำยฉัตรชัย  ทองจรัส นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันเสำร์ที่ 4 นำยอภิวัฒน์ ค ำต๊ะ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันอำทิตยท์ี่ 5 นำยอรรณพ บ่อน้อย นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันจันทร์ที่ 6 นำยรณชัย บุญประจวบ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันอังคำรที่ 7 นำยวัชโรทร ทิมแหง นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันพุธที่ 8 นำยบวงสวง น้อมเศียร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

 



วันที่ เวรยำมกลำงคืน ผู้ตรวจ หมำยเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 นำยศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันศุกร์ที ่10 นำยสุทธิ มีขันหมำก นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันเสำร์ที ่11 นำยเอนก นันทรำกร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันอำทิตยท์ี่ 12 นำยคณวรำ สิละบุตร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันจันทร์ที่ 13 ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร  ยำแก้ว นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันอังคำรที่ 14 นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันพุธที่ 15 นำยแดนชัย วงค์เวียน นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันพฤหัสบดีที่ 16 นำยฉัตรชัย ทองจรัส นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันศุกร์ที่ 17 นำยอภิวัฒน์ ค ำต๊ะ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันเสำร์ที่ 18 นำยอรรณพ บ่อน้อย นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันอำทิตยท์ี่ 19 นำยรณชัย บุญประจวบ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

 
 



วันที่ เวรยำมกลำงคืน ผู้ตรวจ หมำยเหตุ 

วันจันทร์ที่ 20 นำยวัชโรทร ทิมแหง นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันอังคำรที่ 21 นำยบวงสวง น้อมเศียร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันพุธที่ 22 นำยศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

วันพฤหัสบดีที่ 23 นำยสุทธิ มีขันหมำก นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันศุกร์ที่ 24 นำยเอนก นันทรำกร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันเสำร์ที่ 25 นำยคณวรำ สิละบุตร นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันอำทิตยท์ี่ 26 ว่ำที่ร้อยตรีกฤตกร  ยำแก้ว นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันจันทร์ที่ 27 นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันอังคำรที่ 28 นำยแดนชัย วงค์เวียน นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันพุธที่ 29 นำยฉัตรชัย ทองจรัส นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมหมำย ศรชัย   

วันพฤหัสบดีที ่30 นำยอภิวัฒน์ ค ำต๊ะ นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

 
 

 



 
วันที่ เวรยำมกลำงคืน ผู้ตรวจ หมำยเหตุ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ นำยอรรณพ บ่อน้อย นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช  

พฤษภำคม นำยสมชำย ศรีอุดม   

1. ครูเวรยำมกลำงวัน  ปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 18.00 น.  
หำกผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรำยนั้น ท ำบันทึกขออนุญำต
แลกเปลี่ยน/มอบหมำยเวร ต่อผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน 
นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมกลำงวัน ดังนี้  
- กวำดบริเวณอำคำรเรียน และบริเวณต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบให้สะอำดเรียบร้อย 
- รดน้ ำต้นไม้บริเวณต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
- เทขยะและล้ำงถังขยะให้สะอำด 
- ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. ครูเวรยำมกลำงคืน ปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงเวลำ 18.00 น. – 06.00 น.  
     นักกำรภำรโรง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 

หำกผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรำยนั้น ท ำบันทึกขออนุญำต
แลกเปลี่ยน/มอบหมำยเวร ต่อผู้บริหำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน 
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้  
1) ตรวจดูแลสถำนที่และทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้อยู่ในควำมเรียบร้อย 
2) ตรวจตรำดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมำ เล่นกำรพนัน หรือน ำของมึนเมำมำจ ำหน่ำยใน

โรงเรียนโดยเด็ดขำด 
3) จัดท ำบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรบนัทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สิน

และสถำนที่รำชกำร บันทึกกำรรับจดหมำย กำรรับโทรศัพท์และหนังสือรำชกำรที่มำถึงโรงเรียน 
รวมทั้งเหตุกำรณ์อ่ืน ๆ และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกกำรตรวจเวรให้เรียบร้อย 

4) ในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ หำกมีเหตุกำรณ์ปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อำจท ำให้ทรัพย์สินหรือสถำนที่
รำชกำรเสียหำย ให้รำยงำนแก่ผู้บริหำรทรำบทันที  

5) กำรลำหยุดหรือเดินทำงไปรำชกำร ไม่ถือว่ำพ้นจำกหน้ำที่เวรยำม กำรลำหยุดรำชกำรหรือได้รับ
อนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำรต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยำมให้เรียบร้อยจึงถือว่ำพ้นจำกหน้ำที่เวร
ยำม 

6) ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

หมายเหตุ     นักกำรภำรโรง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 
ครูเวรและนักกำรภำรโรงที่ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมกลำงคืน 

 กรณีป่วยกะทันหันหรือมีเหตุอันท ำให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ ต้องแจ้งผู้ตรวจเวรทรำบทันที  
(ถ้ำไม่แจ้งถือว่ำจงใจไม่มำปฏิบัติหน้ำที่) 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด  
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป ค ำสั่งใดขัดแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้ค ำสั่งนี้แทน 

 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562 
 
 
 

(นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)  

 


