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                                                       054 / 2563 

เร่ือง คำสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน 
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

.......................................................................................................................................................................... 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามและผู้ตรวจเวรยามได้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน

ของทางราชการตลอดจนอำนวยความสะดวกเมื่อมีผู้มาติดต่อกับโรงเรียนเวลา 06.00 – 18.00 น. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมติ ครม. ที่ นว.101/2529 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เรื ่องเวรยาม
รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ จึงแต่งตั ้งบุคลากรรับผิดชอบเวรยามรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม
รักษาการณ์และผู้ตรวจเวรยาม ดังนี้ 

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

2. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดราชการ  มีหน้าท่ีตรวจตราดูแลทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ในสภาพปกติ  
โดยแบ่งหน้าที่ให้ครูเวรในแต่ละวันรับผิดชอบดูแล  อาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง (ดูแลประตูหน้าต่าง  
ไฟฟ้า  น้ำใช้)  รับการติดต่อประสานงาน  กรณีมีผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 

3. บันทึกการปฏิบัติงานตามเหตุการณ์  ในแบบฟอร์มการรายงานปฏิบัติเวรวันหยุดที่ทางโรงเรียน
กำหนดขึ้น 

4. กรณีมีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรไม่สามารถแก้ไขได้จะต้อง
รายงานต่อผู้ตรวจเวรหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหา 

5. กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
วันหยุด  เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตเปล่ียนเวรตามแบบฟอร์มท่ีทางโรงเรียนกำหนดขึ้น 

 

ท่ี ผู้ปฏิบัติหน้าที ่ เมษายน 
วันที่ 

1. ส.อ. อนุสา  ส่งสุรินทร์ - นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ 26 
2. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ - นาวสาวมัสรีน่า  สะนิ  27 
3. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ – นางสาวณัชยา  พรหมสุภา 28 
4. นางสาวปาลินี  เพชรทอง – นางสาวสายฝน ราศีงาม 29 
6. นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง – นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว 30 
7. นางสาวพัชริณี  สมผล – นางยุพาพร  เกิดขุมทอง - 
8. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน – นาวสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ - 
9. นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ – นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ 3 
10. นางสาววันวิสาข์  สืบ – นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ 4 
11. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ – นาวสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์ 6 
12. นางสาวปัทมา  ใจช่ืน –  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ 10 
13. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา - นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ 11 
14. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว - นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 12 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรวันหยุดราชการ  มีหน้าที่ตรวจเวรวันหยุดราชการ  และบันทึกเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ผิดปกติจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทันที 
 

 

ท่ี 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที ่
เมษายน 

วันที่ 
1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 10,11,24 
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 12,13,25 
3. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ 14,15,26 
4. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 16,17,27 
5. นางวานีดา  ทองปัสโนว์  18,19,28 
6. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 20,21,29 
8. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 22,23,30 
9. นาวสาวสุริยา  เพราเพราะ 3,4,6 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด   
                       ส่ัง  ณ  วันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

  
  

( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี ผู้ปฏิบัติหน้าที ่ เมษายน 
วันที่ 

15. นางสาวนฤมล  บุญรอด - นางกวินนาฎ  อินทรจันทร์ 13 
16. นางสาวจตุพร  เฝือชัย - นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ 14 
17. นางสาวกรกมล  กุลทอง - นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   15 
18. นางสาวนวียา  ปักษิณ - นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ 16 
21. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ – นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ 17 
22. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รพีพรรณ  จันทร์คง – นางสาวพรพิลาส  วิจิต 18 
23. นางสาวรัชฎาพร  เอียดรอด – นางสาวพรประภา  นิรัตน์ 19 
24. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง – นาวสาวนฤมล  สาริขา  20 
25. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล – นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล 21 
26. นาวสาวชมพิชาน์  คงสิบ – นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร 22 
27. นางสาวชนุตย์  ศรีบุญเรือง – นางสาวดวงกมล  ทองหวาน 23 
28. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง – นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม 24 
29. นางสาวนพวรรณ  แก้วโกสุม – นางสาวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ 25 


