คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร
...........................................
เพื่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ ป้องกันอัคคีภัยและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร และเวรรักษำกำรณ์
วันหยุดรำชกำร ดังรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งนี้
หน้าทีค่ รูเวรรักษาการณ์
๑. ครูเวรรักษำกำรณ์วันหยุดมำปฏิบัติหน้ำที่เวรเวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชำสัมพันธ์
๒. เฝ้ำระวัง รักษำ อำคำรสถำนที่ พัสดุ – ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพ
เรียบร้อย ปลอดภัย
๓. ประชำสัมพันธ์กับผู้มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียน
๔. กรณีมีเหตุร้ำยแรง หรือมีหนังสือรำชกำรด่วนมำก ให้รำยงำนให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ
๕. บันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรวันหยุดรำชกำรเสนอให้ครูผู้ตรวจและหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ
ให้เป็นปัจจุบัน
๖. ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร ช่วยตรวจตรำเรื่องกำรใช้ไฟตำมอำคำร และห้องสำนักงำนต่ำง ๆ รวมทั้ง
ห้องครูเวร ให้ใช้ไฟเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้นเพื่อสนองนโยบำยกำรประหยัดไฟฟ้ำของทำงโรงเรียน
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าทีค่ รูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์
๑. ตรวจ ติดตำมครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๒. ตรวจอำคำรสถำนที่ พัสดุ – ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยปลอดภัย
๓. ลงบันทึกกำรตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร เสนอให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ ให้เป็นปัจจุบัน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๒รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมคำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๔
ลาดับ
พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
ที่
๒๕๖๔
๑. นำงสำวอมรรัตน์
กระดำษ
๖
นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
๒. นำงธนิดำ
กุรุพินท์พำณิชย์
๗
นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
๓. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
๘
นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
๔. นำงอุไรวรรณ
คงเกินทุน
๙
นำงสำวดวงพร
ปรำบคช
๕. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
๑๐
นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
๖. นำงสำวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
๑๑
นำงสำวทัศนีย์
ฝอยทอง
๗. นำงสำวณัฐชยำ
จิตมำศ
๑๒
นำงสำวเปรมจิต
จันนุช
๘. นำงสำวดวงดำว
คุม้ ภัย
๑๓
นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
๙. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๑๔
นำงสำวรวิพร
พรมไชย
๑๐. นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
๑๕
นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
๑๑. นำงสำวขวัญเรือน
มุ่งผลกลำง
๑๖
นำงวิริสำ
ปัญญะโส
๑๒. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
๑๗
นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
๑๓. นำงสำวถิรญำ
มิตรมงคลยศ
๑๘
นำงสำวนูรีดำ
มะลี
๑๔. นำงสำวขวัญใจ
ภำสพันธุ์
๑๙
นำงศิโรรัตน์
เรืองคง

หมายเหตุ

-๓ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑๕. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
นำงสำวบุณฑริกำ
จุลวำทิน
๑๖. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
นำงสำวกำนต์ธีรำ
บำงเขียว
๑๗. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
นำงสำวกนกวรรณ
เชื้อวงษ์
๑๘. นำงสำวกนกวรรณ
ทองดี
นำงสำวอัจฉรำ
วงษ์แก้ว
๑๙. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
นำงสำวกรรณิกำ
ใยมะเริง
๒๐. นำงญำณิศำ
จันทะแจ่ม
นำงสำวธัญจิรำ
จุนทวิเทศ
๒๑. นำงสำวนวลละออ
เอี่ยมละออ
นำงสำวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
๒๒. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
นำงสำววนำภรณ์
มีโถ
๒๓. นำงจุติพร
เมฆบุตร
นำงสำววำสนำ
ศรีวริ ยิ ำนุภำพ
๒๔. นำงสำวศิริพร
ชำวนำวัง
นำงสำวกำญจนำ
สืบเมืองซ้ำย
๒๕. นำงสำวสุภัสสร
จันทร์กระจ่ำง
นำงสำวศิริรัตน์
ดีนอก
๒๖. นำงสำวรมย์รวินท์
อินทโชติ
นำงสำวกมลชนก
กัลยำ

พฤศจิกายน
๒๕๖๔
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๑,๒๗
๒,๒๘
๓,๒๙
๔,๓๐
๕

หมายเหตุ

-๔รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมคำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๔
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ – สกุล
นำงขนิษฐำ
นำงสำวจตุรพร
นำงมัณฑนำ
นำงพนิดำ
นำงสุธำดำ
นำงรัถญำ
นำงนิตยำ

แปงมูล
มำลำรัตน์
ฟักขำว
สำระรักษ์
ศิริกุล
คำแพง
ปัญจำกุล

พฤศจิกายน
๒๕๖๔
๕,๑๒,๑๙,๒๖
๖,๑๓,๒๐,๒๗
๑,๘,๑๕,๒๒,๒๙
๗,๑๔,๒๑,๒๘
๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐
๓,๑๐,๑๗,๒๔
๔,๑๑,๑๘,๒๕

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

หมายเหตุ

