
 

 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี   ๕๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร 
........................................... 

     เพื่อควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน อำคำรสถำนท่ี ป้องกันอัคคีภัยและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  กระทรวงศึกษำธิกำร              
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร และเวรรักษำกำรณ์
วันหยุดรำชกำร ดังรำยช่ือแนบท้ำยค ำส่ังนี้ 
 

หน้าที่ครูเวรรักษาการณ์  
๑.  ครูเวรรักษำกำรณ์วันหยุดมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวรเวลำ  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ ห้องประชำสัมพันธ์  

 ๒.  เฝ้ำระวัง รักษำ อำคำรสถำนท่ี พัสดุ – ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพ            
               เรียบร้อย ปลอดภัย 
 ๓.  ประชำสัมพันธ์กับผู้มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียน 
 ๔.  กรณีมีเหตุร้ำยแรง หรือมีหนังสือรำชกำรด่วนมำก ให้รำยงำนให้ผู้ตรวจเวรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ  
 ๕.  บันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรวันหยุดรำชกำรเสนอให้ครูผู้ตรวจและหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ  
               ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖. ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร ช่วยตรวจตรำเรื่องกำรใช้ไฟตำมอำคำร และห้องส ำนักงำนต่ำง ๆ รวมทั้ง        
              ห้องครูเวร ให้ใช้ไฟเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้นเพื่อสนองนโยบำยกำรประหยัดไฟฟ้ำของทำงโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 ๑. ตรวจ ติดตำมครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรวันหยุดรำชกำร ต้ังแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     

๒. ตรวจอำคำรสถำนท่ี พัสดุ – ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยปลอดภัย 
๓. ลงบันทึกกำรตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร เสนอให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ ให้เป็นปัจจุบัน  
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



   -๒- 
รำยช่ือครูปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนท่ี   ๕๗ / ๒๕๖๕ 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

๑. นำงสำวอมรรัตน์         กระดำษ 
นำงสำวสุภำวดี           พุทธรัตน์ 

๑๕ 
 

๒. นำงธนิดำ                 กุรุพินท์พำณิชย์ 
นำงสำวนภำเพ็ญ         ภูหำด 

๑๖ 
 

๓. นำงสำวพิสมัย            ดวงพิมำย 
นำงสำวกรรณิกำ         ไทยใจอุ่น 

๒๑ 
 

๔. นำงอุไรวรรณ             คงเกินทุน 
นำงสำวดวงพร           ปรำบคช 

๒๒ 
 

๕. นำงสำวสมใจ             ภัทรพงศำนต์ิ 
นำงสำวสุกฤตำ           ชำวนำฮี 

๒๘ 
 

๖. นำงสำวจันทรัตน์         เนืองนิตย์ 
นำงสำวทัศนีย์            ฝอยทอง 

๒๙ 
 

๗. นำงสำวณัฐชยำ           จิตมำศ 
นำงสำวเปรมจิต          จันนุช - 

 

๘. นำงสำวดวงดำว           คุ้มภัย 
นำงสำวเฉลิมสิริ           หนูดี 

- 
 

๙. นำงจิตติญำ                กล่อมเจ๊ก 
นำงสำวรวิพร              พรมไชย 

- 
 

๑๐. นำงสำวประภำภรณ์      ณ พัทลุง 
นำงสำวธิดำมำศ           สิงห์ธวัช 

- 
 

๑๑. นำงสำวขวัญเรือน         มุ่งผลกลำง 
นำงสำวกนกวรรณ        เช้ือวงษ์ 

- 
 

๑๒. นำงวรญัญำ                ยอดกระโหม 
นำงสำวอรวรรณ          ชูดวงจันทร์ 

- 
 

๑๓. นำงสำวถิรญำ             มิตรมงคลยศ 
นำงสำวนูรีดำ              มะลี 

- 
 

๑๔. นำงสำวขวัญใจ            ภำสพันธุ์ 
นำงศิโรรัตน์               เรืองคง 

- 
นางศิโรรัตน์ ลาคลอดวันที่ 
๙ พ.ค. - ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕ 



-๓- 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

๑๕. นำงสำวศรัญญำ           โฮ่คุณ 
นำงสำวบุณฑริกำ         จุลวำทิน 

- 
 

๑๖. นำงฝนทิพ                  สุขสุนทรีย์ 
นำงสำวกำนต์ธีรำ         บำงเขียว 

- 
 

๑๗. นำงสำวกนกวรรณ        ทองดี 
นำงจุติพร                  เมฆบุตร 

- 
 

๑๘. นำงวิภำพรรณ            เพ็ชรจรูญ 
นำงสำวกรรณิกำ          ใยมะเริง - 

 

๑๙. นำงญำณิศำ               จันทะแจ่ม 
นำงสำวธัญจิรำ           จุนทวิเทศ 

๑ 
 

๒๐. นำงสำวภัทรสุดำ          หนองกก 
นำงสำววนำภรณ์         มีโถ 

๒  

๒๑. นำงสำวอัจฉรำ            วงษ์แก้ว 
นำงสำวอรัญญำ          จันทร์จ ำเรือน 

๓ 
 

๒๒. นำงสำวศิริพร            ชำวนำวัง 
นำงสำวกำญจนำ        สืบเมืองซ้ำย 

๔ 
 

๒๓. นำงสำวสุภัสสร          จันทร์กระจ่ำง 
นำงสำวศิริรัตน์           ดีนอก 

๕ 
 

๒๔. นำงสำวรมย์รวินท์       อินทโชติ 
นำงสำวแพรวำ           สูตรมงคล 

๖ 
 

๒๕. นำงสำววำสนำ           ศรีวิริยำนุภำพ 
นำงสำวอำรียำ           บุตรอุดร 

๗ 
 

๒๖. นำงสำววิลำวรรณ        พรรณำภพ 
นำงสำวนันธิดำ           อัปมะโต 

๘ 
 

๒๗. นำงสำวฐิติพร            พูลสวัสด์ิ 
นำงสำววรรนิศำ         เสนำบุตร 

 ๑๓ 
 

๒๘. นำงสำวอุบลวรรณ       กำทุ่ง 
นำงสำววิลำวัณย์         รัตนคช ๑๔ 

 

 



-๔- 
 

รำยช่ือครูปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนท่ี   ๕๗ / ๒๕๖๕ 
 

  

 

 

 

 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๙  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                                                                                                                                               

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

 

หมายเหตุ 

๑. นำงขนิษฐำ        แปงมูล ๗,๒๒  
๒. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์ ๑,๘,๒๘  
๓. นำงมัณฑนำ       ฟักขำว ๒,๑๓,๒๙  
๔. นำงพนิดำ         สำระรักษ์ ๓,๑๔  
๕. นำงสุธำดำ        ศิริกุล ๔,๑๕  
๖. นำงรัถญำ         ค ำแพง ๕,๑๖  
๗. นำงนิตยำ         ปัญจำกุล ๖,๒๑  


