คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
...........................................
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ป้องกันอัคคีภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้
ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ และเวรรักษาการณ์
วันหยุดราชการ ดังรายชื่อแนบท้ายคาสั่งนี้
หน้าที่ ๑. มาปฏิบตั ิหน้าที่เวรเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติหน้าที่เวร
(ปฏิบัติหน้าที่เวรที่ห้องประชาสัมพันธ์ )
๒. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
๓. ดูแลมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๔. ดูแลพัสดุ – ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
๕. ประชาสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
๖. ระวังมิให้เกิดอัคคีภัย
๗. ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงให้รายงานให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้าสถานศึกษาทราบ
๘. ถ้ามีหนังสือราชการด่วนมากให้รายงานให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้าสถานศึกษาทราบ
๙. บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรประจาวันให้เป็นปัจจุบัน
๑๐. ผู้ตรวจเวรให้ตรวจเวรตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๑. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ช่วยตรวจตราเรื่องการใช้ไฟตามอาคาร และห้องสานักงานต่างๆ รวมทั้ง
ห้องครูเวร ให้ใช้ไฟเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเพื่อสนองนโยบายการประหยัดไฟฟ้าของทางโรงเรียน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

-๒รายชื่อครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ ตามคาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๒
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ส.ค.๒๕๖๒ ก.ย.๒๕๖๒ หมายเหตุ
ที่
๑. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
๒๔
นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
๒. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
๒๕
นางสาวเนตรทราย
เทียมสัมฤทธิ์
๓. นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
๓๑
นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
๔. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
๑
นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
๕. นางสาววาสนา
ศรีวริ ยิ านุภาพ
๗
นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์
๖. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
๘
นางสาวดวงพร
ปราบคช
๗. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
๑๔
นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
๘. นางสุพร
ตรุษสาท
๑๕
นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
๙. นางนิลวรรณ
กองเงิน
๒๑
นางสาวเทวิกา
ศิลาเขตต์
๑๐. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
๒๒
นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
๑๑. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
๒๘
นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
๑๒. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
๒๙
นางจรัสลักษณ์
เจริญพรธรรมา
๑๓. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง
นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
๑๔. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
นางวิริสา
ปัญญะโส
๑๕. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
นางสาวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
๑๖. นางสาวลวิตรา
วรวาท
นางสาวทศรัตณ์
สุวรรณรัตน์

-๓รายชื่อครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ ตามคาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๒
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ส.ค.๒๕๖๒ ก.ย.๒๕๖๒
หมายเหตุ
ที่
๑๗. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
นางสาวนูรีดา
มะลี
๑๘. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
๑๙. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
๒๐. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
๒๑. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
นางกาญจนา
แก้วจันทร์
๒๒. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
๒๓. นางวรรณธิวา
ประดับลาย
นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
๒๕. นางสาวจันทร์ทิพย์
ทวีสินธิสุทธิ์
๓
นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
๒๖. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมละออ
๔
นางสาวพัชราภรณ์
อุทรักษ์
๒๗. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
๑๐
นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
๒๘. นางสังวาลย์
ยรรยงค์
๑๑
นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
๒๙. นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
๑๒
นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
๓๐. นางภาวนา
จึงตระกูล
๑๗
นางสาวเปรมจิต
จันนุช
๓๑. นางจุติพร
เมฆบุตร
๑๘
นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง

-๔รายชื่อครูปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ ตามคาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๒
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อ – สกุล
นางขนิษฐา
แปงมูล
นางสาวจตุรพร มาลารัตน์
นางมัณฑนา
ฟักขาว
นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
นางพนิดา
สาระรักษ์
นางสุธาดา
ศิริกุล
นางรัถญา
คาแพง
นางนิตยา
ปัญจากุล
นางเบญจมาศ อินทรชิต

ส.ค.๒๕๖๒ ก.ย.๒๕๖๒
๒๕
๒๘
๓,๓๑
๒๙
๔
๑
๑๐
๗
๑๑
๘
๑๒
๑๔
๑๗
๑๕
๑๘
๒๑
๒๔
๒๒

หมายเหตุ

