
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
                                                               /2562 

เรื่อง ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมและผู้ตรวจเวรในเวลำกลำงวัน 
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

............................................................................................................................. ............................................. 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน

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

1.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร  มาปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 06.00 – 18.00 น.  ณ  ห้องอยู่เวรยำม 
อาคาร1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

2.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ  มีหน้าที่ตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพปกติ  
โดยแบ่งหน้าที่ให้ครูเวรในแต่ละวันรับผิดชอบดูแล  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง (ดูแลประตูหน้าต่าง  
ไฟฟ้า  น้ าใช้)  รับการติดต่อประสานงาน  กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

3.บันทึกการปฏิบัติงานตามเหตุการณ์  ในแบบฟอร์มการรายงานปฏิบัติเวรวันหยุดที่ทางโรงเรียน
ก าหนดขึ้น 

4.กรณีมีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถแก้ไขได้จะต้อง
รายงานต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหา 

5.กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
วันหยุด  เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเวรตามแบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนก าหนดขึ้น 

 

ที ่
 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
กรกฎำคม 

วันที่ 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น – นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 7 
2. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ – นางสาวจิราพร บุญเหลือ 13 
3. นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล – นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม 14 
4. นางสาวนฤมล  สาริขา – นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 16 
5. นางสาวกัณฑ์หทัย  ใจกว้าง – นางสาวมาสิเต๊าะ  ซอมัด 17 
6. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ – นางสาวชนกพร  ทองปาน 20 
7. นางสาวปาลินี  เพชรทอง – นางสาวสายฝน ราศีงาม  21 
8. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน – นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว 27 
9. นางสาวพัชริณี  สมผล – นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 28 
10. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน – นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง 29 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรวันหยุดราชการ  มีหน้าที่ตรวจเวรวันหยุดราชการ  และบันทึกเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ผิดปกติจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทันที 
 

ที ่
 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
กรกฎำคม 

วันที่ 
1. นางสาวอัชรีย์  มีแสง 28 
2. นางสุลีพร  ดีทอง 29 
3. นางจ าเรียง  ใจกว้าง 6,7 
4. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ 13,14 
5. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 16,17 
6. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 20,21 
7. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 27 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด   
                       สั่ง  ณ  วนั พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน   พ.ศ. 2562 

 
   

                                  (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

ที ่
 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
กรกฎำคม 

วันที่ 
11. นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ – นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ - 
12. นางสาววันวิสาข์  สืบ – นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ - 
13. นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ – นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ - 
14. นางสาวนิธิยา  ทองยวน – นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร - 
15. นางสาวปัทมา  ใจชื่น – นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ - 
16. นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล – นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์ - 
17. นางอารมย์  เทพเก้ือ – นางสาวกรธิดา  กิมาคม - 
18. นางสาวรักชนก  โสอินทร์ – นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน - 
19. นางอัญวีณ์ หนูอุไร – นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย - 
20. นางสาวพิมพิไล  กัญญา – นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม - 
21. นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป - นางสาวจตุพร เฝือชัย - 
22. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ – นางกรกมล  นาคบังเกิด - 
23. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  – นางสาวนวียา  ปักษิณ - 
24. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ – นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ - 
25 นางวานีดา ทองปัสโนว์ – นางอังคนา  จงรักวิทย์ 6 


