
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 518/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในสถานศึกษา 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

…………………………………………………………………………..………………………………….. 

เพื่อการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการ 
ตลอดจนงานท่ีได้รับมอบหมายในวันหยุดหรือในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และ              
เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงได้จัดเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดท้ัง
กลางวันและกลางคืน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการ ท่ี นร. ๐๒๐๖/ว๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒                
เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานท่ีราชการ         
และอาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
พ.ศ.๒๕๔๖ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2556 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงขอแต่งต้ังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
เป็นผู้อยู่เวรรักษาการณ์ รวมท้ังผู้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีและผู้ตรวจเวร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยมีหน้าท่ี ดังน้ี 

๑. ผู้ตรวจเวร ให้ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้าง ยามรักษาการณ์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบันทึก
การปฏิบัติหน้าท่ีลงในสมุดบันทึกที่จัดเตรียมไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวร หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามตารางที่ก าหนด ให้บันทึกขออนุญาต 
เปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยน
การปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

๓. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง รักษาการณ์กลางคืน (ชาย)              
ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
รักษาการณ์กลางวัน (หญิง) ลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีลงใน
สมุดบันทึกที่จัดเตรียมไว้แล้ว  

๔. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด  
๕. ให้หัวหน้าเวรรักษาการณ์หรือผู้อยู่เวรรักษาการณ์ท่ีได้รับมอบหมาย บันทึกเหตุการณ์ 

การปฏิบัติหน้าท่ีตามความเป็นจริง สมุดบันทึกที่จัดเตรียมไว ้ 
๖. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้บังคับบัญชา         

ท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายทราบในทันที   

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  
๑) นายธีระศักด์ิ  แก้วสุข   ประธานกรรมการ  
๒) นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
3) นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
4) นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

.../มีหน้าท่ี 
 

 



๒ 
 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แนะน า ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ให้แก่ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจนเกิดผลดีต่อราชการ 

๒. คณะกรรมกำรงำนรักษำกำรณ์ 
นายสุทน  คุ้มเสม      

มีหน้ำที่  ประสานงานกับผู้ตรวจ  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความปลอดภัย และติดตาม
รวบรวมเสนอ สมุดบันทึกการอยู่เวรยาม เสนอผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์ 

๓. คณะกรรมกำรตรวจเวรกลางคืน /ตรวจเวรกลางวัน /ครู-เวรกลางคืน /ครู-เวรกลางวัน / 
เจ้าหน้าที-่ครูอัตราจ้าง /ลูกจ้าง-เวรกลางคืน  

รายชื่อดังแนบท้ายค าสั่งท่ี 518/๒๕๖5  ลงวันท่ี 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
     

ท้ังนี้ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความเอาใจใส่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัยแก่สถานศึกษาและทรัพย์สินทางราชการ 
      

สั่ง  ณ  วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2565   
 
 
 
 

(นายธีระศักด์ิ  แก้วสุข) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือแนบท้าย ค าส่ังท่ี       518/2565       ส่ัง ณ วันท่ี       1 พฤศจิกายน 2565      .

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ผู้ตรวจเวรกลางคืน นายสุทน  คุ้มเสม 01, 06, 11, 16, 21, 26

นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 02, 07, 12, 17, 22, 27
นายนิพล  ปลุกเสก 03, 08, 13, 18, 23, 28
นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 04, 09, 14, 19, 24, 29
นายกฤษฎ์ิชาญ  รุ่นบาง 05, 10, 15, 20, 25, 30

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ผู้ตรวจเวรกลางวัน นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 19

นางศิริญญา  หล้าเต็น 05, 20
นางพิชยา  ชูมก 06, 26
นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 12, 27
นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 13

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ครู-เวรกลางคืน นายบรรจบ  ชูมก 04, 15, 26

นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 05, 16, 27
นายชัยพิชิต  อุดค ามี 06, 17, 28
นายเอกดน  อินต๊ะปัน 07, 18, 29
นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 08, 19, 30
นายธนวรรธน์  ชัยยา 09, 20
นายเฉลิมชน  วรรณพาน 10, 21
นายฐานันดร์  สุริวรรณ 11, 22
นายณฐพล  พงษ์ธรรม 01, 12, 23
นายพิชัย  นิราราช 02, 13, 24
นายเฉลิมเกียรติ  ป้ันทอง 03, 14, 25

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ครู-เวรกลางวัน นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ -

นางญาดา  ตรีเนตร -
นางสาววรัญญา  เป็งปิง -
นางสาวอ าภา  เขียวดี -
นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ -
นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล -
นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล -
นางล าดวน  ติดทะ -
นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน -
นางสาวชลิดา  โอดบาง -
นางพันนภา  วลีด ารงค์ -

หน้าท่ี 1 จาก 2



รายช่ือแนบท้าย ค าส่ังท่ี       518/2565       ส่ัง ณ วันท่ี       1 พฤศจิกายน 2565      .

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ครู-เวรกลางวัน นางสาวอรนุช  เรือนค า -

นางสาวสุภาพร  เป็งปิง -
นางลาวัลย์  ขยันขาย -
นางสาวนัยนา  หม่ืนจ าปา -
นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย -
นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ -
นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา -
นางสาวอัมพร  นามณี 05
นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 06
นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว 12
นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 13
นางกาญจนา  เหลืองทา 19
นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 20
นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 26
นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 27
นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน -
นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม -
นางสาวทาริกา  อุดเทพ -
นางสาวพลอย  ครุฑน้อย -
นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์ -

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าท่ี-ครูอัตราจ้าง นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง 26

เวรกลางวัน นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว 05, 27
นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ 06
นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย 12
นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง 13
นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 19
นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 20

ช่ือ-สกุล พฤศจิกายน 2565
ลูกจ้าง-เวรกลางคืน นายสมาน  จันทร์ธง 08, 09, 18, 19, 28, 29

นายสุทิศ  มณีทอง 01, 10, 11, 20, 21, 30
นายบัญชา  บังคมเนตร 02, 03, 12, 13, 22, 23
นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์ 04, 05, 14, 15, 24, 25
นายสิทธิพงศ์  อินชัยวงค์ 06, 07, 16, 17, 26, 27

หน้าท่ี 2 จาก 2
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