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เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้ำที่ ครูเวรยำมและผู้ตรวจครูเวรยำมในเวลำกลำงคืน 
ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 

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

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
ของทางราชการตลอดจนอ านวยความสะดวกเมื่อมีผู้มาติดต่อกับโรงเรียนเวลา 18.00 – 06.00 น. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมติ ครม. ที่ นว.101/2529 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่องเวรยาม
รักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ จึงแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรยามรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม
รักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม ดังนี้ 

1. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร มาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. ณ ห้องเวรกลำงคืน  
2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ มีหน้าที่ตรวจตรา ดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพปกติ 

โดยแบ่งหน้าที่ให้ครูเวรในแต่ละวันรับผิดชอบดูแล อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ(ดูแลประตู หน้าต่าง 
ไฟฟ้า) รับการติดต่อประสานงาน กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนนอกเวลาราชการ 

3. บันทึกการปฏิบัติงานตามเหตุการณ์ ในแบบฟอร์มการรายงานปฏิบัติเวรวันหยุดที่ทางโรงเรียน
ก าหนดขึ้น  

4. กรณีมีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ  ให้รายงานหัวหน้าเวร ผู้ตรวจเวรหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหา 

  

 
 

ที ่ ผู้อยู่เวรยำม 
เดือน กุมภำพันธ์ 

วันที่ 
1. นายภราดร  ไชยเขียว - นายสัญชัย  พิกุลงาม  3,14,25 
2. นายปรีชา  อิสสระ– นายเจนณรงค์  พันทวี 4,15,26 
3. นายฉัตรชัย  ทองหีต–นายอภิเดช  จิตรมุ่ง  5,16,27 
4. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข – นายเดชศรี  สุวิรัตน ์ 6,17,28 
5. นายอรรถพล  พลวัฒน์- นายเอกชัย  อะหลีแอ  7,18 
6. นายพิชัย  บุญชูประภา – นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  8,19 
7. นายธิรพงษ์  คงด้วง – นายนาวิน  โพธิ์ศรี  9,20 
8. นายอาวุธ  จันทร์เมือง – นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ 10,21 
9. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ – นายสายัน  จิตรรักษ์   11,22 
10. นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง – นายชวลิต  กรัดภิรมย ์ 1,12,23 
11. นายจตุรงค์  ขุนปักษี – นายอิศรเกษม  สีทะวงษ์ 2,13,24 



ผู้ตรวจเวรยำม  

1. นายประยงค์   ด่วนเดิน    วันที่ 1-5 ของเดือน 
2. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ    วันที่ 6-10 ของเดือน 
3. นายสุนทร  เหล่าอ้ัน     วันที่ 11-16 ของเดือน 
4. นายณรงค์  ศิริยงค์     วันที่ 17-22 ของเดือน 
5. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์    วันที่ 23-28 ของเดือน 

 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

 
                      สั่ง  ณ  วัน พุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
 

  
 

( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
ของทางราชการตลอดจนอ านวยความสะดวกเมื่อมีผู้มาติดต่อกับโรงเรียนเวลา 18.00 – 06.00 น. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมติ ครม. ที่ นว.101/2529 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่องเวรยาม
รักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ จึงแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรยามรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม
รักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม ดังนี้ 
 

ที ่ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ กุมภำพันธ์ 
1. นำยศักดิ์ชัย แอกอ้วน 13,14,15,24,25 
2. นำยอองซำน  อำว (Max) 1,2,3,16,17,26 
3. นำยตัน  ซอไทน์ (Tai) 4,5,6,18,19,27  
4. นำยสุทิน  ช่วยแก้ว 7,8,9,20,21,28 
5. นำยณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์ 10,11,12,22,23 

 
ผู้ตรวจเวรยาม  

1. นายประยงค์   ด่วนเดิน    วันที่ 1-5 ของเดือน 
2. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ    วันที่ 6-10 ของเดือน 
3. นายสุนทร  เหล่าอ้ัน     วันที่ 11-16 ของเดือน 
4. นายณรงค์  ศิริยงค์     วันที่ 17-22 ของเดือน 
5. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์    วันที่ 23-28 ของเดือน 

 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 

สั่ง  ณ  วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  

 
 

 
 

( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


