
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่มดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่   48   /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยำมกลำงวัน เดือนมิถุนำยน  2564 
............................................................... 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  3 )  พ.ศ.2553 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันพุธที่                                  
17 เมษำยน 2563 เห็นชอบมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกันวิกฤตกำรณ์จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019                  
(COVID - 19) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรป้องกันวิกฤตกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2563 ในมำตรกำรที่ 2 กำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดกำรแพร่ระบำด
ภำยในประเทศ ค ำสั่งจังหวัดก ำแพงเพชร ฉบับที่ 14 ถึงฉบับที่ 26 เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นได้ในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืนให้สถำนศึกษำจัดเวรยำมดูแลทรัพย์สินของสถำนศึกษำโดย
หมุนเวียนครูและบุคลำกรท ำหน้ำที่ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน  จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม
ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564  ดังนี้ 

 
วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

วันอังคำรที่  1 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันพุธที่  2 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันพฤหัสบดีที่ 3 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย       
นำงทัตฌำ           ไชยศรีษะ 

นำงกรวิพำ        ส ำโรง  

วันศุกร์ที่  4  
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันเสำร์ที่   5 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย           
นำงสำวธัณยปัถย์   มำลำ
ธเนศวร์ 

นำงอังคณำ         พึ่งพัก  

วันอำทิตยท์ี่  6 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย          
นำงสำวอรนุช       เพียลำด 

นำงนำตยำ   ฤทธิธรรม  

วันจันทร์ที่   7  
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

วันอังคำรที่  8  
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันพุธที่   9 
มิถุนำยน 2563 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันพฤหัสบดีที่  10
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันศุกร์ที่  11 
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันเสำร์ที่   12
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย        
นำงสำววรินทร์     น้อยแสง 

นำงกรวิพำ      ส ำโรง  

วันอำทิตยท์ี่  13 
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย        
นำงสำวกชกำนต์   แสงอธิวัชร์ 

นำงอังคณำ        พ่ึงพัก  

วันจันทร์ที่  14 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม   

วันอังคำรที่  15  
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม   

วันพุธที่  16 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม   

วันพฤหัสบดีที่   
17มิถุนำยน 
2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม   

วันศุกร์ที่  18 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม   

วันเสำร์ที่   19 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม         
นำงสำวกนิษฐำ     หิริโอ 

นำงนำตยำ     ฤทธิธรรม  

วันอำทิตยท์ี่  20 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมชำย          ศรีอุดม       
นำงสำวพิมลมำศ   มงคลกำร 

นำงกรวิพำ     ส ำโรง  

วันจันทร์ที่  21 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

วันอังคำรที่  22 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันพุธที่  23 
มิถุนำยน 2563 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันศุกร์ที่  25 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย   

วันเสำร์ที่   26 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย       
นำงสำวฏิชิรำ        แจ่มหม้อ 

นำงอังคณำ      พ่ึงพัก  

วันอำทิตยท์ี่  27 
มิถุนำยน 2564 

นำยสมหมำย        ศรชัย           
นำงสำวอภิญญำ    กลำงหล้ำ 

นำงนำตยำ       ฤทธิ
ธรรม 

 

วันจันทร์ที่  28 
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันอังคำรที่  29 
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

วันพุธที่  30 
มิถุนำยน 2564 

นำยนภดล           มูลน้อย   

 
หน้าที ่
1. ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรมำปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. – 16.30 น. 
2. ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรวันหยุดรำชกำร มีหน้ำที่ดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
3. บันทึกเหตุกำรณ์ ในสมุดบันทึกเวรกลำงวัน  
4. กรณีเกิดเหตุกำรณ์ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำรผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร          

ไม่สำมำรถแก้ไขได้จะต้องรำยงำนต่อผู้ตรวจเวรและผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบเพ่ือแก้ปัญหำต่อไป 
5.กรณีผู้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ในวันเวลำดังกล่ำวให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวร

วันหยุดบันทึกขออนุญำตเปลี่ยนเวรในสมุดบันทึกเวรกลำงวัน 
นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมกลำงวัน ดังนี้  
- กวำดบริเวณอำคำรเรียน และบริเวณต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบให้สะอำดเรียบร้อย 
- รดน้ ำต้นไม้บริเวณต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
- เทขยะและล้ำงถังขยะให้สะอำด 
- ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



หมายเหตุ นักกำรภำรโรง อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับครูเวรที่ปฏิบัติ
หน้ำที่เวรยำมกลำงวัน กรณีป่วยกะทันหันหรือมีเหตุอันท ำให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ ต้องแจ้งผู้ตรวจเวร               
ทรำบทันที  (ถ้ำไม่แจ้งถือว่ำจงใจไม่มำปฏิบัติหน้ำที่) 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด  
 

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนำยน  2564  เป็นต้นไป ค ำสั่งใดขัดแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิก             
และใช้ค ำสั่งนี้แทน 

 
    สั่ง ณ วันที่   28  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                                                                                                                  

 
( นำยขวัญชัย  จันเพชร ) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
 


