
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี  237/2560 

เร่ือง แกไ้ขค ำสั่งแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเวรยำมและผูต้รวจเวรในเวลำกลำงวนั 
ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561 

................................................................................................................................................................................. 

เพื่อใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรรักษำกำรประจ ำสถำนท่ีรำชกำรตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมปลอดภยั
แห่งชำติ พ.ศ.2517 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2542 ใหข้ำ้รำชกำรและลูกจำ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีรักษำกำร
ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร จึงแต่งตั้งบุคลำกรรับผิดชอบเวรรักษำกำรและผูต้รวจเวร ดงัน้ี 

1.ใหผู้ป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยูเ่วร  มำปฏิบติัหนำ้ท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี 08.30 – 16.00 น.  ณ  หอ้งอยูเ่วรยำม อำคำร1           
โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

2.ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเวรวนัหยดุรำชกำร  มีหนำ้ท่ีตรวจตรำดูแลทรัพยสิ์นทำงรำชกำรให้อยูใ่นสภำพปกติ  โดยแบ่ง
หนำ้ท่ีใหค้รูเวรในแต่ละวนัรับผดิชอบดูแล  อำคำรเรียน  อำคำรประกอบต่ำง (ดูแลประตูหนำ้ต่ำง  ไฟฟ้ำ  น ้ำใช)้  รับ
กำรติดต่อประสำนงำน  กรณีมีผูม้ำติดต่อกบัทำงโรงเรียน 

3.บนัทึกกำรปฏิบติังำนตำมเหตุกำรณ์  ในแบบฟอร์มกำรรำยงำนปฏิบติัเวรวนัหยดุท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดข้ึน 
4.กรณีมีเหตุกำรณ์ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำรท่ีผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเวรไม่สำมำรถแกไ้ขไดจ้ะตอ้งรำยงำน

ต่อผูต้รวจเวรหรือผูรั้บผิดชอบโดยตรงในกำรแกปั้ญหำ 
5.กรณีผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยูเ่วรไม่สำมำรถมำปฏิบติัหนำ้ท่ีไดใ้นเวลำดงักล่ำวใหผู้ป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยูเ่วรวนัหยดุ  

เขียนบนัทึกขอ้ควำมขออนุญำตเปล่ียนเวรตำมแบบฟอร์มท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดข้ึน 

ที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ธ.ค. ม.ค. 

 วนัที่ วนัที่ 
1. นำงสำวดำรำรำย  กวัวงศ ์- นำงสำวพิมพพ์ร  โพธ์ิกล่ิน - นำงสำวฉนัทลกัษณ์  ทำนทน 17 - 
2. นำงสำวจีรำวรรณ  เพช็รรัตน์ – นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ - นำงสำวนนัทรัตน์  อนุกูล 23 - 
3. นำงปัทมำ  ใจช่ืน – นำงสำวคุณำกร  วำณิชยเ์จริญ – นำงอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม 24 - 
4. นำงสำวกณัฑห์ทยั  ใจกวำ้ง – นำงสำวนฤมล  สำริขำ – นำงสำวจนัธิรัตน์ หมำนจิตร 30 - 
5. นำงอุทยัวรรณ  ไชยสำร – นำงสำวเกศวรำ  ศรีพิบูลย ์– นำงสำวมำสีเตำ๊ะ ซอมดั 31  
6. นำงสำวชนกพร  ทองปำน – นำงสำวปำลินี  เพชรทอง – นำงสำวสำยฝน รำศีงำม - 1 
7. นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นหว้น – นำงสำวอญัญำกร  ช่วยสงค ์- นำงสำวพชัรณี  สมผล - 2 
8. นำงยพุำพร  เกิดขมุทอง - นำงสำวมุรณี  หะยสีำอิ – นำงสำวทิฆมัพร  ออมสิน - 6 
9. นำงสำวธิติมำ เดชภกัดี – นำงสำวอมรทิพย ์ จิตรภกัดี – นำงสำววนัวสิำข ์ สืบ - 7 



6.ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตรวจเวรวนัหยดุรำชกำร  มีหนำ้ท่ีตรวจเวรวนัหยดุรำชกำร  และบนัทึกเหตุกำรณ์หำกมี
เหตุกำรณ์ผดิปกติจนไม่สำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองไดใ้ห้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัทนัที 
ที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ธ.ค. ม.ค. 

 วนัที่ วนัที่ 
1. นำงสำวอชัรีย ์ มีแสง 9,30 14 
2. นำงสุลีพร  ดีทอง 10,31 20 
3. นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง 11 1,21 
4. นำงจนัทร์นิพำ  ขวยไพบูลย ์ 16 2,27 
5. นำงสำวพิมพใ์จ  ทองเรือง 2,17 6,28 
6. นำงอุไรวรรณ  จนัทร์เมือง 3,23 7 
7. นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว 5,24 13 

 ใหผู้ไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรอยำ่งเคร่งครัด  ถือประโยชน์

ทำงรำชกำรเป็นส ำคญั  หำกมีเหตุกำรณ์ผดิปกติใดๆใหร้ำยงำนตำมล ำดบัทนัที 

         สั่ง  ณ  วนัท่ี    29      พฤศจิกำยน     2560 

 

(นำยประยงค ์  อินนุพฒัน์) 
        ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 
 

ที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ธ.ค. ม.ค. 
 วนัที่ วนัที่ 
10. นำงสำวจนัทร์จีรำ  บุญปติ – นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพนัธ์ุ - นำงสำวจิรำภรณ์  ทลิกรรณ์ - 13 
11. นำงสำวนิธิยำ  ทองยวน – นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร – นำงสำวยภุำพร  บุญเทียม 2 14 
12. นำงสำวนิตยำพร  จนัทร์ประสิทธ์ิ - นำงสำวปฐมพร  เกตุก ำพล - นำงสำวอภิชญำ  ฤทธิพนัธ์ 3 20 
13. นำงอำรมย ์ เทพเก้ือ - นำงสำวกรธิดำ  กิมำคม - นำงสำวรักชนก  โสอินทร์ 5 21 
14. นำงสำวสุวยัดำ  ง๊ะสมนั - นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคลำ้ย – นำงสำวองัคณำ ทองด ำ 9 27 
15. นำงสำวพิมพิไล  กญัญำ - นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม - นำงนฤมล  ทิพยพ์ินิจ 10 28 
16. นำงสำวปรมำภรณ์  พรหมประทีป - นำงสำววภิำวรรณ  วิชยัดิษฐ - นำงสำวรัตติยำ  จนัทร์เอียด 11 - 
17. นำงสำวพชัรีวรรณ  อินทสุรัช - นำงอญัวีรณ์  หนูอุไร – นำงสำวนวยีำ  ปักษิณ 16 - 


