
 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที่  ๑๓๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร 
........................................... 

     เพ่ือควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ ป้องกันอัคคีภัยและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร          
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร และเวรรักษำกำรณ์
วันหยุดรำชกำร ดังรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

หน้าที ่ ๑.  มาปฏิบัติหน้าที่เวรเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  และปฏิบัติหน้ำที่ท่ีห้องปฏิบัติหน้ำที่เวร 
     (ปฏิบัติหน้าที่เวรที่ห้องประชาสัมพันธ์ ) 

 ๒.  ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำรเรียนและบริเวณโรงเรียน 
 ๓.  ดูแลมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน 
 ๔.  ดูแลพัสดุ – ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 ๕.  ประชำสัมพันธ์กับผู้มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียน 
 ๖.  ระวังมิให้เกิดอัคคีภัย 
 ๗.  หำกมีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงให้รำยงำนให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ 
 ๘.  หำกมีหนังสือรำชกำรด่วนมำกให้รำยงำนให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ 
 ๙.  บันทึกเหตุกำรณ์ลงในสมุดบันทึกเวรประจ ำวันให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๐. ผู้ตรวจเวรให้ตรวจเวรตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๑๑. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ช่วยตรวจตราเรื่องการใช้ไฟตามอาคาร และห้องส านักงานต่างๆ 
รวมทั้ง        
                ห้องครูเวร ให้ใช้ไฟเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นเพื่อสนองนโยบายการประหยัดไฟฟ้าของทางโรงเรียน 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

( นำยชำย  จันทร์งำม ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 



-๒- 
รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่  ๑๓๕ / ๒๕๖๓ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน
๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

๑. นำงสำวอมรรัตน์         กระดำษ 
นำงสำวสุภำวดี           พุทธรัตน์ 

- ๕ 
 

๒. นำงสำวรัตนำ             วันทำแก้ว 
นำงสำวจันทร์ฉำย       ตุ่นหนิ้ว 

- ๖ 
 

๓. นำงธนิดำ                กุรุพินท์พำณิชย์ 
นำงสำวนภำเพ็ญ         ภหูำด - ๑๒ 

 

๔. นำงสำวพิสมัย            ดวงพิมำย 
นำงสำวกรรณิกำ         ไทยใจอุ่น - ๑๓ 

 

๕. นำงอุไรวรรณ             คงเกินทุน 
นำงสำวดวงพร           ปรำบคช - ๑๙ 

 

๖. นำงสำวสมใจ             ภัทรพงศำนต์ิ 
นำงสำวสุกฤตำ           ชำวนำฮี - ๒๐ 

 

๗. นำงสุพร                   ตรุษสำท 
นำงสำวจันทรัตน์         เนืองนิตย์ - ๒๖ 

 

๘. นำงนิลวรรณ             กองเงิน 
นำงสำวณัฐชยำ           จิตมำศ - ๒๗ 

 

๙. นำงสำวดวงดำว          คุ้มภยั 
นำงสำวเฉลิมสิริ          หนูดี - - 

 

๑๐. นำงจิตติญำ                กล่อมเจ๊ก 
นำงสำวรวิพร              พรมไชย - - 

 

๑๑. นำงสำวประภำภรณ์      ณ พัทลุง 
นำงสำวธิดำมำศ           สิงห์ธวัช - - 

 

๑๒. นำงสำวขวัญเรือน         มุ่งผลกลำง 
นำงวิริสำ                   ปัญญะโส - - 

 

๑๓. นำงวรัญญำ                ยอดกระโหม 
นำงสำวอรวรรณ          ชูดวงจันทร์ - - 

 

๑๔. นำงสำวลวิตรำ             วรวำท 
นำงสำวพำนทอง          ชัยพิมพำ - - 

 

 
 
 



-๓- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล 
สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน
๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

๑๕. นำงสำวถิรญำ             มิตรมงคลยศ 
นำงสำวนูรีดำ              มะลี - - 

 

๑๖. นำงสำวขวัญใจ            ภำสพันธุ์ 
นำงสำวนันทวัน           เชิงหอม - - 

 

๑๗. นำงสำวศรัญญำ           โฮ่คุณ 
นำงสำวบุณฑริกำ         จุลวำทิน - - 

 

๑๘. นำงฝนทิพ                 สุขสนุทรีย์ 
นำงสำวกำนต์ธีรำ         บำงเขียว - - 

 

๑๙. นำงสำวเกศกนก          โพธิสวัสดิ์ 
นำงสำวกนกวรรณ        เชื้อวงษ์ 

๑ - 
 

๒๐. นำงสำวสุภำพร           ชวนมงคลเจริญ 
นำงสำวอัจฉรำ           วงษ์แก้ว 

๒ - 
 

๒๑. นำงวรรณธิวำ             ประดับลำย 
นำงวิภำพรรณ            เพ็ชรจรูญ 

๘ - 
 

๒๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์       ทวีสินธิสุทธิ์ 
นำงสำวธัญจิรำ           จุนทวิเทศ 

๙ - 
 

๒๓. นำงสำวนวลละออ       เอ่ียมละออ 
นำงภำวนำ                 จึงตระกูล 

๑๒ - 
 

๒๔. นำงสำวภัทรสุดำ          หนองกก 
นำงสำววนำภรณ์          มีโถ 

๑๕ - 
 

๒๕. นำงสังวำลย์                ยรรยงค์ 
นำงญำณิศำ                จันทะแจ่ม 

๑๖ - 
 

๒๖. นำงสำวกนกวรรณ        ทองดี 
นำงสุกัญญำ               ปำติสัตย์ 

๒๒ - 
 

๒๗. นำงจุติพร                  เมฆบุตร 
นำงสำวบุศรัตน์           รู้ยืนยง 
นำงสำววำสนำ           ศรีวริยิำนุภำพ 

๒๓ - 
 

 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
ล าดับ

ที ่
ชือ่ - สกุล 

สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน
๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

๒๘. นำงสำวศิริพร            ชำวนำวัง 
นำงสำวสมปรำรถนำ      ประเสริฐ 
นำงสำวสุภัสสร            จันทร์กระจ่ำง 

๒๙ 
- 

 

๒๙. นำงศิโรรัตน์                เรืองคง 
นำงสำวกรรณิกำ          ใยมะเริง ๓๐ - 

 

 
 
 

รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่  ๑๓๕ / ๒๕๖๓ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

กันยายน 
๒๕๖๓ 

หมายเหตุ 

๑. นำงขนิษฐำ       แปงมูล ๑๕ ๑๓  
๒. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์ ๑๖ ๑๙  
๓. นำงมัณฑนำ       ฟักขำว ๒๒ ๒๐  
๔. นำงฐิติรัตน์        อร่ำมพงษ์ ๒๓ ๒๖  
๕. นำงพนิดำ         สำระรักษ์ ๑,๒๙ ๒๗  
๖. นำงสุธำดำ        ศิริกุล ๒,๓๐ -  
๗. นำงรัถญำ         ค ำแพง ๘ ๕  
๘. นำงนิตยำ         ปัญจำกุล ๙ ๖  
๙. นำงเบญจมำศ    อินทรชิต ๑๒ ๑๒  


