
 

 

 

คําส่ังโรงเรียนวัดโปง 

ที่  03 /2563 

เร่ือง แตงตั้งขาราชการครู ลูกจางประจําและบุคลากรทางการศึกษา อยูเวรรักษาการณในสถานศึกษา 
ประจําเดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

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

  เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยและพิทักษรักษาคุมครองสถานที่และทรัพยสินของทาง
ราชการพนจากการโจรกรรม กอวินาศกรรม การบอนทําลาย อัคคีภัยและอ่ืนๆที่เปนอันตรายเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0206/ว107 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เรื่องการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดเวร
รักษาการณประจําสถานที่ราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแตงตั้งขาราชการครู ลูกจางประจํา และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนวัดโปง ใหปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณประจําสถานที่ราชการโรงเรียนวัดโปง ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ดังรายช่ือทายคําส่ังนี้ 

วันท่ี 1-29 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563 

 
ครูเวรกลางวัน 

ผูตรวจเวร
กลางวัน 

วันที่ 1-29 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563 

 
ครูเวรกลางคืน 

ผูตรวจเวร
กลางคืน 

11, 21, 29 นางราตรี  คงรอด 
นางสมศรี  ผลจันทร 

 
 
 
 
 
 
นางเล้ียม  
ชาติกุล 
 
นางนฤมล  
มะลิวัลย 

 
 
 
 
 
 

4, 15, 26 นายนิคม  ใจเที่ยงแท  
 
 
 
 
 
นายนิพนธ   
ยิ้มสุด 
 
นายอภิวัฒน 
ใจย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

12, 24, 28 นางพัชรภรณ   รสหวาน 
นางสาววันทนา  โพธิ์เกิด 

5, 16, 27 นายรัชพล  สอนใหม 

1, 13, 25 นางสมสุข  นํ้าใส 
นางสาวสาวิตรี  จันทรคาต 

6, 17, 28 นายธานี  วงศศรีชา 

2, 14, 26 นางสาวสตรีรัตน   สุขธวัช 
นางสาวน้ําทิพย  สีแดง 
นางสาวสุดา  รมร่ืน 

7, 18, 29 นายอภิชาติ เบิกประโคน 

8, 17, 27 นางสาวฐิติมา  อารีย 
นางสาวธัญญารัตน  เสียงเย็น 

 8, 19 นายอานุภาพ  ทิพนนท 

         9, 18 นางอุทุมพร  มอญกอดแกว 
นางสาวรัตนาพร  เกตุทอง 

          9, 20 นายกิจวัฒน  จันทรดี 

         3, 10 นางพุทธชาติ  ยะลาไสย 
นางกาญจนา  จอมศรี 

          10, 21 นายสมบูรณ  โขมพันธ 

         4, 15 นางสาวสุดาพร  พัฒนงาม 
นางสาวสตรีรัตน  บุญทา 

         11, 22 นายวิชณุ  ปงอินทร 



         5, 16 นางสาวกชพร  บุญติด 
นางสาวสุภาภรณ  ตระกูลผุดผอง 
 

 
นางเล้ียม  
ชาติกุล 

 
 
นางนฤมล  
มะลิวัลย 

 

1, 12, 23 นายวสันต  พันธไธสง  
นายนิพนธ   
ย้ิมสุด 
 
นายอภิวัฒน 
ใจย่ังยืน 
 

6, 19, 22 นางสาววษา  ศุภศร 
นางสาวสุรภา  ทองเงิน 

2, 13, 24 นายเมที  จันทะพรม 

7, 20, 23 นางรัตน  ใจเที่ยงแท 
นางสาวพัชญาดา  พลอยบุตร 

3, 14, 25 นายสิทธิพร ชาติกุล 
 

 

 นายปริญญา นนทะสิงห และ นายธงชัย  กุลบุญทา ตําแหนงลูกจางนักการภารโรง มีหนาที่ดูแลความ
เรียบรอยของสถานที่ประจําทุกวัน 

 ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด โดยเวรยามรักษาการณเวลากลางวัน รับผิดชอบ
ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เวรยามรักษาการณกลางคืนรับผิดชอบต้ังแตเวลา 18.00 น. – 06.00 
น. ของวันรุงข้ึน หากผูปฏิบัติหนาที่เวรยามไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูปฏิบัติหนาท่ีรายน้ันขออนุญาตตอ
ผูบริหารเพื่อสับเปล่ียนหรือจัดใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทน ตลอดจนอยาใหเกิดความเสียหายกับสถานท่ีราชการ 
เอกสาร และทรัพยสินของทางราชการแตอยางใด 
 

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

  ส่ัง ณ วันที่   27   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 
ลงช่ือ 

(นายอภิวัฒน  ใจย่ังยืน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโปง 

 

 

 

 

 

 

 

 



เวรยามรักษาการณสถานท่ีราชการ โรงเรียนวัดโปง 
ประจําเดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

เวรยามกลางวัน (ผูหญิง)  

ชุดท่ี ช่ือ-นามสกุล วันที่ หมายเหตุ 
1 นางราตรี  คงรอด 

นางสมศรี  ผลจันทร 
11, 21, 29  

2 นางพัชรภรณ   รสหวาน 
นางสาววันทนา  โพธ์ิเกิด 

12, 24, 28  

3 นางสมสุข  น้ําใส 
นางสาวสาวิตรี  จันทรคาต 

1, 13, 25  

4 นางสาวสตรีรัตน   สุขธวัช 
นางสาวนํ้าทิพย  สีแดง 
นางสาวสุดา  รมรื่น 

2, 14, 26  

5 นางสาวฐิติมา  อารีย 
นางสาวธัญญารัตน  เสียงเย็น 

8, 17, 27  

6 นางอุทุมพร  มอญกอดแกว 
นางสาวรัตนาพร  เกตุทอง 

         9, 18  

7 นางพุทธชาติ  ยะลาไสย 
นางกาญจนา  จอมศรี 

         3, 10  

8 นางสาวสุดาพร  พัฒนงาม 
นางสาวสตรีรัตน  บุญทา 

         4, 15  

9 นางสาวกชพร  บุญติด 
นางสาวสุภาภรณ  ตระกูลผุดผอง 

         5, 16  

10 นางสาววษา  ศุภศร 
นางสาวสุรภา  ทองเงิน 

6, 19, 22  

11 นางรัตน  ใจเที่ยงแท 
นางสาวพัชญาดา  พลอยบุตร 

7, 20, 23  

เวรยามกลางคืน (ผูชาย) 

คนที่ ชื่อ-นามสกุล วันท่ี หมายเหตุ 
1 นายนิคม  ใจเที่ยงแท 4, 15, 26  
2 นายรัชพล  สอนใหม 5, 16, 27  
3 นายธานี  วงศศรีชา 6, 17, 28  
4 นายอภิชาติ เบิกประโคน 7, 18, 29  
5 นายอานุภาพ  ทิพนนท 8, 19  
6 นายกิจวัฒน  จันทรดี 9, 20  
7 นายสมบูรณ  โขมพันธ 10, 21  
8 นายวิชณุ  ปงอินทร 11, 22  
9 นายวสันต  พันธไธสง 1, 12, 23  

10 นายเมที  จันทะพรม 2, 13, 24  
11 นายสิทธิพร ชาติกุล 3, 14, 25  



 


