
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ท่ี  ๐๙๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมในสถำนศึกษำ 

ประจ ำเดือน  มีนำคม  ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

 

 เพื่อกำรป้องกันและกำรรักษำควำมปลอดภัย อำคำร สถำนท่ี และทรัพย์สินของทำงรำชกำร ตลอดจนงำน
ท่ีได้รับมอบหมำยในวันหยุดหรือในเวลำกลำงคืนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จึงได้จัดเวรยำมรักษำกำรณ์ในวันหยุดรำชกำร วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดท้ังกลำงวันและ
กลำงคืน ซึ่ง เป็นไปตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำร ท่ี นร . ๐๒๐๖/ว๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๒                
เรื่องกำรปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร          
และอำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร          
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี               
๒๙ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ โรงเรียน          
ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จึงขอแต่งต้ังข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำเป็นผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
รวมทั้งผู้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้ำท่ี และผู้ตรวจเวรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยมีหน้ำท่ี ดังนี้ 
 ๑. ผู้ตรวจเวร ให้ควบคุมดูแลในกำรปฏิบัติงำนของครู ลูกจ้ำงประจ ำ ยำมรักษำกำรณ์ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
เวรยำมรักษำกำรณ์ตำมค ำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีลงในสมุดบันทึก         
ท่ีจัดเตรียมไว ้ 

๒. ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร หำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีตำมตำรำงท่ีก ำหนด ให้บันทึกขออนุญำตเปลี่ยนเวร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒ วัน และเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำแล้ว จึงจะสำมำรถเปลี่ยนกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีได้  

๓. ให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ รักษำกำรณ์กลำงคืน (ชำย) ลงเวลำปฏิบัติ
หน้ำท่ี เวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
รักษำกำรณ์กลำงวัน (หญิง) ลงเวลำปฏิบัติหน้ำท่ี เวลำ ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีลงใน
สมุดบันทึกที่จัดเตรียมไว้แล้ว  

๔. ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน อย่ำงเข้มงวดและเคร่งครัด  
๕. ให้หัวหน้ำเวรยำมหรือผู้อยู่เวรท่ีได้รับมอบหมำย บันทึกเหตุกำรณ์กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมเป็นจริง    

ในสมุดบันทึก  
๖. หำกมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้บังคับบัญชำท่ีผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียนมอบหมำยทรำบในทันที 
   

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
๑) นำยจรัส  ค ำอ้ำย     ประธำนกรรมกำร  
๒) นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ      กรรมกำร 
๓) นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมกำร 
๔) นำยถวิล  ชัยยำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน แนะน ำ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำให้แก่  

คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้ปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยโรงเรียนจนเกิดผลดีต่อรำชกำร 
 
 

 



๒ 
 

๒. คณะกรรมการงานรักษาการณ์ 
๑) นำยสุทน  คุ้มเสม     ประธำนกรรมกำร  
๒) นำยสุรัติ  จิตนำรินทร์     กรรมกำร 
๓) นำยสุรัตน์  จี้ฟู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  ประสำนงำนกับผู้ตรวจ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัย และติดตำมรวบรวมเสนอ สมุด

บันทึกกำรอยู่เวรยำม เสนอผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำทุกสัปดำห์ 

     ๓.  คณะกรรมการผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ (กลางคนื) 
    

เดือน วันที่ ผู้อยู่เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน เจ้าหน้าที ่
มีนำคม  ๒๕๖๒ ๑ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกลุ นำยถวิล  ชัยยำ นำยบุญเลิศ  มูลศรี 

 ๒ นำยบรรจบ  ชูมก นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๓ นำยพนิิจ  ทังสุนนัท์ นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๔ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม นำยสทุน  คุ้มเสม นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๕ นำยนิพล  ปลุกเสก นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๖ นำยเมธำ  ศรีประทีป    นำยถวิล  ชัยยำ นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๗ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม ่ นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๘ นำยชัยพิชิต  อุดค ำม ี นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๙ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน นำยสทุน  คุ้มเสม นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๑๐ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๑๑ นำยบัญชำ  บังคมเนตร นำยถวิล  ชัยยำ นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๑๒ นำยชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์ นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๑๓ นำยปรำโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๑๔ นำยบรรจบ  ชูมก นำยสทุน  คุ้มเสม นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๑๕ นำยพนิิจ  ทังสุนนัท์ นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๑๖ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม นำยถวิล  ชัยยำ นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๑๗ นำยนิพล  ปลุกเสก นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๑๘ นำยเมธำ  ศรีประทีป    นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๑๙ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม ่ นำยสทุน  คุ้มเสม นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๒๐ นำยชัยพิชิต  อุดค ำม ี นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๒๑ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน นำยถวิล  ชัยยำ นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๒๒ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยสมำน  จันทร์ธง 
 ๒๓ นำยบัญชำ  บังคมเนตร นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๒๔ นำยชัยพิชิต พัฒนเวศน์ นำยสทุน  คุ้มเสม นำยสทุิศ  มณีทอง 
 ๒๕ นำยปรำโมทย์  ศรีสุวรรณนพกลุ นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๒๖ นำยบรรจบ  ชูมก นำยถวิล  ชัยยำ นำยบุญเลิศ  มูลศรี 
 ๒๗ นำยพนิิจ  ทังสุนนัท์ นำยสุรัติ  จตินำรินทร ์ นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 ๒๘ นำยพงศน์รินทร์  อินกองงำม นำยสุรัตน์  จี้ฟ ู นำยผจญ  ภิระแก้ว 
 29 นำยนิพล  ปลุกเสก นำยสทุน  คุ้มเสม นำยสมำน  จันทร์ธง 
 30 นำยเมธำ  ศรีประทีป    นำยคมสนัต์  พิพฒัน์วฒุิกุล นำยสมำน  จันทร์ธง 
 31 นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม ่ นำยถวิล  ชัยยำ นำยสทุิศ  มณีทอง 

 
 
 
 
 



๓ 
 

 ๔. คณะกรรมการผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ (กลางวัน) 
     

เดือน วันที่ ผู้อยู่เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวรกลางวัน เจ้าหน้าที ่
มีนำคม  ๒๕๖๒ ๒ นำงสำวสุภำพร  เป็งปิง นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ นำงสำวอ ำไพพรรณ  วรรณภิระ 

 ๓ นำงลำวลัย์  ขยันขำย นำงอรพินธ์  กนัทะรัน นำงสำวกนกวรรณ  จนัทร์ลอย 
 ๙ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ นำงพชิยำ  ชูมก นำงจีรำพรรณ  เป็งเมืองลอง 
 ๑๐ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์ นำงสำวสุภำภรณ์  โปธำว ี
 ๑๖ นำงสำวปำณสิรำ  พิมพิรัตน์ นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์ นำงจนัทร์วัน  รั่วรู ้
 ๑๗ นำงจนัทร์เพ็ญ   ยอดยำ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ นำงสำวเสำวภำคย์  ไชยเดช 
 ๒๓ นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร นำงอรพินธ์  กนัทะรัน นำงสำวสุณิสำ  บุญผล 
 ๒๔ นำงสำวอัมพร  นำมณ ี นำงพชิยำ  ชูมก นำงสำวสุพัตรำ  จนิดำหลวง 
 30 นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์ นำงพิมพช์นก  อภิวงค์งำม 
 31 นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว นำงศรีเริญ  มีพิมพ ์ นำงหรรษกำนต์  ดวงแก้ว 

     
ทั้งนี้ ให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่

ด้วยควำมเอำใจใส่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อย ปลอดภัยแก่สถำนศึกษำและทรัพย์สินทำงรำชกำร 
      

สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๗  มีนำคม  ๒๕๖๒   
 
 
 

(นำยจรสั  ค ำอ้ำย) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


