
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
ที่  140/2560  

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ เดือนมิถนุายน – เดือนกรกฎาคม 2560 
………………………………… 

   
 เพ่ือให้การดูแลรักษาความปลอดภัย  ทรัพย์สินของทางราชการ  อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย   
ทั้งในเวลากลางวัน  กลางคืนและวันหยุดราชการ  จึงแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ อยู่เวรยาม  
และตรวจเวรยาม  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าสั่งนี้  โดยมีหน้าที่ดังนี้ คือ   

1. ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00  น. ของวันใหม่ 
2. ครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่เวลากลางวันของวันหยุดราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  06.00 – 18.00 น. 
3. ผู้ตรวจเวรยามกลางคืนให้มาตรวจเวรยาม  ในช่วงเวลา  18.00 – 06.00  น.  
4. ผู้ตรวจเวรยามกลางวันและวันหยุดราชการให้มาตรวจเวรยาม ในช่วงเวลา  06.00 – 18.00  น. 
5. เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  หรือมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดความเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินของทางโรงเรียนให้แจ้งผู้อ านวยการ  ,  รองผู้อ านวยการฯ   หรือรายงานให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบทันที 

6. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในสมุดบันทึกเวรยาม พร้อมทั้งลงชื่อไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน
ทางราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่    26   พฤษภาคม   พ.ศ.   2560 
 
 

 
                          (ดร.มนตรี  คงเจริญ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
หญิง 

ง 



รายชื่อครูปฏิบัติหน้าท่ี อยู่เวรและตรวจเวรยาม กลางวัน  
        บัญชีแนบท้ายค าส่ังโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ที่ 140/2560  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2560 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
อยู่เวร ตรวจเวร 

มถุินายน กรกฎาคม มถุินายน กรกฎาคม 
1   นางเยาวรัตน์  สุขโกษา 

  10 
    

2   นางสาวขวัญตา  ชาค ามี     
3   นางวรวรรณ  พิมพ์แสง     
4   นางสาวประนอม  ม่วงงาม 

  15 
    

5   นางสมคิด  อ าไพ   30 
6   นางเดือนงาม  ศุภพงศกร 

  16 
  8 

7   นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 11   
8   นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา 

  22 
  16 

9   นางสาวผักแว่น  พรมพุทธา     
10   นางสาวนภาศรี  สงสัย   

23 
    

11   นางสาวกุลยา  หล าพรหม 
  

    
12   นางสาววิมลรัตน์  บุญคง     
13   นางวิไลพร  ฝั้นสกุล 

  28 
4   

14   นางจารุวรรณ  พูลล้น     
15   นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง 

  29 
  10 

16   นางมัลลิกา  อรัญศรี     
17   นางสุภัทรา  พุทธกรณ์ 

  30 
    

18   นางสาวสายบัว   มูลทา     
19   นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี 

    
    

20   นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ์   15 
21   นางเรณู  ภุมรา 

    
  22 

22   นางสาวสุพัตตรา  หลักค า     
23   นางประภาศรี  จันโททัย     
24   นางชุลี  ครุธแก้ว 

    
    

25   นางจิดาภา  เข็มพล     
26   นางสาวกรรณิการ์  หมูบิน   

  
    

27   นางสุกัญญา  อ่ าทอง 
  

    
28   นางสาวสิริอมร  หวลหอม     
29   นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา 

    
    

30   นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์     
31   นางประทีป  กองทอง 

    
  29 

32   นางนุชนารถ  โต๊ะถม     
33   นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา     
34   นางสาวสุภาพร   ปัญญา 

    
3   

35   นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง     
36   นางนิตยา  มั่งม ี  

3   
10   

37   นางชุติมา  สวนปลิก     
38   นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์ 

4   
    

39   นางรวีวรรณ  สุขรอด     
40   นางสาวอรุญ ปวีร์ ประทุมทอง 

10   
25   

41   นางสาวนฤมล  สุดเงิน 18   



 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
อยู่เวร ตรวจเวร 

มถุินายน กรกฎาคม มถุินายน กรกฎาคม 
42   นางสาวจารุพร  สวนปลิก 

11   
17   

43   นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี     
44   นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี 

17   
    

45   นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน     
46   นางบังอร  อ่วมแก้ว 

18 
  

    
47   นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม     
48   นางอ าพรรณ  ใบศรี 

24 
    

49   นางรมณีย์  สร้อยสน 
  

    
50   นางสาวจันท์ปภา  เพิ่มพูล     
51   นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 

25   
  1 

52   นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร   2 
53   นางรุ่งนภา  เมืองวงศ์ 

  1 
    

54   นางฐิติพร  เทียนศรี   9 
55   นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 

  2 
    

56   นางรุจิรา  คลังคง     
57   นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์ 

  8 
24   

58   นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต     
59   นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ 

  9 
  23 

60   นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช   28 
 
 


