คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ที่ 082/๒๕๖1
เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจาเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑
**************************************
ตามคาสั่งสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีที่ นว ๐๒๐๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ว่าด้ว ยเรื่ อง การจัดเวรรักษาการณ์ป ระจาสถานที่ราชการ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ มอบอานาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย จึงแต่งตั้งครู และนักการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ดังนี้
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มิถุนายน 2561
ครูเวรหญิง (กลางวัน)
ครูเวรชาย (กลางคืน)
นักการและลูกจ้างประจา
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
วัน
วันที่
นายวิชาญ ยาวิชัย
ศุกร์
๑
นายบุญเรือง เองเดียว
นางคนึงจิตร คมประดิษฐ์
นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว
เสาร์
๒
นายชลชา สถาปัตย์
นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ
นางนันทวรรณ์ เตปินสาย
นายเผชิญ กันธิยะ
อาทิตย์
๓
นายไกวัลย์ ขันอ้าย
นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา
นายธีรพล ฤทธิไตรภพ
จันทร์
๔
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายชัยวิทย์ ไชยเรือน
อังคาร
๕
นายเทียนชัย ปะละน่าน
นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก
พุธ
๖
นายพงษ์อมร ปันปวง
นายสมเกียรติ สินอิ่ม
พฤหัสบดี
๗
นายปภพ สุรินทร์
นายจตุภัทร สุขโสด
ศุกร์
๘
นายอานวย สูงปลูก
นางเทพิน อาชามาส
นายกฤชปณต ฝั้นจักสาย
เสาร์
๙
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย
นายธีรภัทร แปงคํา
อาทิตย์
๑๐ นางดวงทิวา เทพปัญญา
นายบุญเรือง เองเดียว
นางงามจิตร์ มหามิตร
นายประเสริฐ ณ จันตา
จันทร์
๑๑
นายชลชา สถาปัตย์
นายเริง ขัดทะเสมา
อังคาร
๑๒
นายไกวัลย์ ขันอ้าย
นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
พุธ
๑๓
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์
พฤหัสบดี
๑๔
นายเทียนชัย ปะละน่าน
นายเกรียงไกร หลวงเขียว
ศุกร์
๑๕
นายพงษ์อมร ปันปวง
นายวิชาญ ยาวิชัย
เสาร์
๑๖ นางเอมอร ยกยอ
นายปภพ สุรินทร์
นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ
นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว
อาทิตย์
๑๗ นางกัญวรา ช่วยไว้
นายอานวย สูงปลูก
นางเมตตา ดวงสนม
นายเผชิญ กันธิยะ
จันทร์
๑๘
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นายธีรพล ฤทธิไตรภพ
อังคาร
๑๙
นายบุญเรือง เองเดียว
นายชัยวิทย์ ไชยเรือน
พุธ
๒๐
นายชลชา สถาปัตย์

๒

มิถุนายน ๒๕๖๑
วัน
วันที่
พฤหัสบดี
๒๑
ศุกร์
๒๒
เสาร์
๒๓
อาทิตย์

๒๔

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑
วัน
วันที่
อาทิตย์
๑
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาทิตย์

๘

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

อาทิตย์

๑๕

จันทร์
อังคาร

๑๖
๑๗

ครูเวรหญิง (กลางวัน)
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์
นางวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ
นางวลัยพรรณ ฝั้นจักสาย
นางจนัญญา เสมอใจ

นางรัตนา มั่นคง
นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ

ครูเวรชาย (กลางคืน)
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก
นายสมเกียรติ สินอิ่ม
นายจตุภัทร สุขโสด

นักการและลูกจ้างประจา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นายไกวัลย์ ขันอ้าย
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายเทียนชัย ปะละน่าน

นายกฤชปณต ฝั้นจักสาย

นายพงษ์อมร ปันปวง

นายธีรภัทร แปงคํา
นายประเสริฐ ณ จันตา
นายเริง ขัดทะเสมา
นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์
นายเกรียงไกร หลวงเขียว

นายปภพ สุรินทร์
นายอานวย สูงปลูก
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นายบุญเรือง เองเดียว
นายชลชา สถาปัตย์
นายไกวัลย์ ขันอ้าย

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ครูเวรหญิง (กลางวัน)
ครูเวรชาย (กลางคืน)
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นางอารี แก้วน้อย
นายวิชาญ ยาวิชัย
นางสาวสุริวรรณ์ พิพัฒนเศรษฐ์
นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว
นายเผชิญ กันธิยะ
นายธีรพล ฤทธิไตรภพ
นายชัยวิทย์ ไชยเรือน
นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก
นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา
นายสมเกียรติ สินอิ่ม
นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ
นางพวงเพชร มะโน
นายจตุภัทร สุขโสด
นางพรรณี ใจสาร
นายกฤชปณต ฝั้นจักสาย
นายธีรภัทร แปงคํา
นายประเสริฐ ณ จันตา
นายเริง ขัดทะเสมา
นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
นางสุภาพร อ้วนสะอาด
นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์
นางสมพรรณ วรรณทอง
นางจิดาภา เฟื่องฟู
นายเกรียงไกร หลวงเขียว
นางทูลใจ กมลรัตนา
นายวิชาญ ยาวิชัย
นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว

นักการและลูกจ้างประจา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายเทียนชัย ปะละน่าน
นายพงษ์อมร ปันปวง
นายปภพ สุรินทร์
นายอานวย สูงปลูก
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นายบุญเรือง เองเดียว
นายชลชา สถาปัตย์
นายไกวัลย์ ขันอ้าย
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายเทียนชัย ปะละน่าน
นายพงษ์อมร ปันปวง
นายปภพ สุรินทร์
นายอานวย สูงปลูก
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นายบุญเรือง เองเดียว
นายชลชา สถาปัตย์

๓

กรกฎาคม ๒๕๖๑
วัน
วันที่
พุธ
๑๘
พฤหัสบดี
๑๙
ศุกร์
๒๐
เสาร์
๒๑
อาทิตย์

๒๒

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

เสาร์

๒๘

อาทิตย์

๒๙

จันทร์

๓๐

อังคาร

๓๑

ครูเวรหญิง (กลางวัน)
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.

นางสรินดา ด่านวิรุทัย
นางทวารัตน์ กิตกกุศล
นางสาวมนสิกานต์ ยุกติชาติ
นางปรียาพร วงษ์ชาลี

นางบุศรา ขัดทองคํา
นางสุณีย์ อินสม
นางณัชชารีย์ ศิว้ฒน์นิธิกุล
นางสุภาพร หลักคํา
นางคนึงจิตร คมประดิษฐ์
นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ
นางนันทวรรณ์ เตปินสาย
นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา

ครูเวรชาย (กลางคืน)
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นายเผชิญ กันธิยะ
นายธีรพล ฤทธิไตรภพ
นายชัยวิทย์ ไชยเรือน
นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก

นักการและลูกจ้างประจา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
นายไกวัลย์ ขันอ้าย
นายพุทธ ฟ้าคาตัน
นายเทียนชัย ปะละน่าน
นายพงษ์อมร ปันปวง

นายสมเกียรติ สินอิ่ม

นายปภพ สุรินทร์

นายจตุภัทร สุขโสด
นายกฤชปณต ฝั้นจักสาย
นายธีรภัทร แปงคํา
นายประเสริฐ ณ จันตา
นายเริง ขัดทะเสมา

นายอานวย สูงปลูก
นายเจริญ อินนั่งแท่น
นายบุญเรือง เองเดียว
นายชลชา สถาปัตย์
นายไกวัลย์ ขันอ้าย

นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์

นายพุทธ ฟ้าคาตัน

นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์

นายเทียนชัย ปะละน่าน

นายเกรียงไกร หลวงเขียว

นายพงษ์อมร ปันปวง

นายวิชาญ ยาวิชัย

นายปภพ สุรินทร์

ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวร ลูกจ้างชั่วคราวหญิง
มิถุนายน ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
วัน
ที่
วัน
ที่
เสาร์
๒ ว่าที่ร.ต.หญิงน้ําทิพย์ เรือนจักเครือ อาทิตย์ ๑ นางสาวประกายเพชร ศรีประเสริฐ
อาทิตย์
๓ นางสาวชาริณี ธูปหอม
เสาร์
๗ ว่าที่ร.ต.หญิงน้ําทิพย์ เรือนจักเครือ
เสาร์
๙ นางสาวณราธินี เขื่อนแก้ว
อาทิตย์ ๘ นางสาวชาริณี ธูปหอม
อาทิตย์ ๑๐ นางสาวนาฎอนงค์ สุวนันท์กิตติโชค เสาร์ ๑๔ นางสาวณราธินี เขื่อนแก้ว
เสาร์
๑๖ นางหนึ่งฤทัย ทองประสม
อาทิตย์ ๑๕ นางสาวนาฎอนงค์ สุวนันท์กิตติโชค
อาทิตย์ ๑๗ นางสาวิตรี จันทร์แก้ว
เสาร์ ๒๑ นางหนึ่งฤทัย ทองประสม
เสาร์
๒๓ นางภัทรา สุวรรณเทพ
อาทิตย์ ๒๒ นางสาวิตรี จันทร์แก้ว
อาทิตย์ ๒๔ นางสาวสุนิสา แสงบุญ
ศุกร์ ๒๗ นางภัทรา สุวรรณเทพ
เสาร์
๓๐ นางสาวภุมริน ตันบุตร
เสาร์ ๒๘ นางสาวสุนิสา แสงบุญ
อาทิตย์ ๒๙ นางสาวภุมริน ตันบุตร
จันทร์ ๓๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ

๔

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูเวร
ปฏิบัติหน้าที่ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
เมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่เวรจะต้องตรวจความเรียบร้อยและบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้ง
ก่อนออกเวรจะต้องตรวจความเรียบร้อยและบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานผู้ตรวจเวรทราบทันที ถ้าไม่พบผู้ตรวจเวรจะต้องรายงาน
รองผู้อานวยการทันที
ถ้าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเร่งด่วนให้รายงานผู้อานวยการทราบทันที
ครูเวรจะต้องติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการและยามให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

ตารางการปฏิบัติหน้าที่ยามกลางวัน – กลางคืน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
กลางวัน (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
กลางคืน (๑๗.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.)
๑. นายธานินทร์
หวังสุข
๑. เจ้าหน้าที่ยาม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. นายธนวัฒน์
จันทร์อินตา
ผู้ตรวจเวรกลางคืน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อผู้ตรวจเวร
วันตรวจเวร
๑. นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์
๑-๓, ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑-๓, ๑๖-๑๘, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. นายธีรยุทธ กสิรักษ์
๔-๖, ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๔-๖, ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์
๗-๙, ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๗-๙, ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. นายมนัส จงจิตร
๑๐-๑๒, ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑๐-๑๒, ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕. นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์
๑๓-๑๕, ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑๓-๑๕, ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้ตรวจเวรกลางคืน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ชื่อผู้ตรวจเวร
วันตรวจเวร
๑. นางปริศนา วรรณารักษ์
๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. นางโสรัตยา เกตุสวัสดิ์
๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. นางสาวนิภาพร พรหมเสน ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. นางจันทน์ผกา พิจอมบุตร ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕. นางผ่องศรี ปัทมเทศ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๑,๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการตามระเบียบฯและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม

พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายภูริต คันธชุมภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

