
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนปทุมวิไล 
ท่ี   ๒๓๖   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน  และผู้ตรวจเวร ประจ าเดือนตุลาคม 
……………………………………………………………………. 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ 
มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนปทุมวิไล จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจ าวันในวันหยุดราชการดังนี้ 

ตารางเวรประจ าเดือนตุลาคม 
วัน เดือน ป ี ครูเวรกลางวัน ผู้ช่วยเวรกลางวัน ยามกลางวัน ผู้ตรวจเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน ผู้ช่วยเวรกลางคืน ยามกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน 

๑ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายรังสิบูรณ์ นายกิตติกร 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

๒ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายกฤษฎา นายอานันท์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๓ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายวิชาญ นายเอกชัย (นัก) 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 

๔ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายสมศักดิ์ นายวุฒิพงษ ์
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๕ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายพลรบ นายประดิษฐ์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 

๖ ต.ค. ๖๑ 
นางเบญจวรรณ 

น.ส.พรจิต 
นางสุพัฒ 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางจุฑารส นายพรสวรรค์ นายอักษรณรงค์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 



ตารางเวรประจ าเดือนตุลาคม                                                                                        - ๒ - 
วัน เดือน ป ี ครูเวรกลางวัน ผู้ช่วยเวรกลางวัน ยามกลางวัน ผู้ตรวจเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน ผู้ช่วยเวรกลางคืน ยามกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน 

๗ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.ภาณี 
น.ส.วีณา 

นายทอง 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอัจฉรา นายศรายุทธ นายบุญเลิศ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๘ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายอุดม นายกิตติชัย 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 

๙ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายธเนศ นายสุรเดช 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๑๐ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายมีชัย นายฐิติพงศ์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 

๑๑ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.ศิยากัญฐพร 

น.ส.สิริกานต์ 
 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางพจมาน นายศราวุธ นายมนตรี 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

๑๒ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.กัญญกร 
น.ส.กุลนที 

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางจิตินันท์ นายอภิชาติ นายสุริยา 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๑๓ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.เบญจพร 
นางจ าเนียร 

น.ส.ดวงพร 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางนภาพร นายรังสรรค์ นายณัฏฐณภัทร 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 

๑๔ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.สิริพร 

น.ส.ศุภิสรารัตน์ 
น.ส.อาภรณ์ 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอุบลวรรณ นายนราทิพย์ นายมิปาปภพ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๑๕ ต.ค. ๖๑ 
นางจันทร์มณี 

น.ส.จิตตกาญจน์ 
น.ส.สราลี 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางสมพร นายสิปปนนท์ นายนภัศ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 

๑๖ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.กุหลาบ 
น.ส.เมวิกา 

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอุสา นายณัฐวุฒิ นายประธาน 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

๑๗ ต.ค. ๖๑ 
นางศศิวิมล 

น.ส.ดวงจันทร์ 
 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางจุฑารส นายณัฐวัชร นายจ ารัส 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๑๘ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.พิชย์กร 
น.ส.วิภาวด ี

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอัจฉรา นายวัชรพงษ ์ นายกิตติกร 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 



ตารางเวรประจ าเดือนตุลาคม                                                                                         - ๓ - 
วัน เดือน ป ี ครูเวรกลางวัน ผู้ช่วยเวรกลางวัน ยามกลางวัน ผู้ตรวจเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน ผู้ช่วยเวรกลางคืน ยามกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน 

๑๙ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.ศิรินันท์ 
น.ส.รักษิณา 

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางพจมาน นายอรรถพล นายอานันท์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๒๐ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.จันสุดา 
น.ส.ฐิติมา 

น.ส.ศรีสุระ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางจิตินันท์ นายเอกชัย นายเอกชัย (นัก) 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 

๒๑ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.วิรมณ 
น.ส.อรวิชญ ์

น.ส.ณัฐนันท์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางนภาพร นายอนุสรณ์ นายวุฒิพงษ ์
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

๒๒ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.วรางคณา
น.ส.ศุภกาญจน์ 

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอุบลวรรณ นายชวลิต นายประดิษฐ์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๒๓ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.จารุวรรณ 
น.ส.ชลลดา 

นายกฤษณพล 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางสมพร นายพนม นายอักษรณรงค์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 

๒๔ ต.ค. ๖๑ 
นางสุภาพร (ว) 
น.ส.ชมพูนุช 

 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอุสา นายพชรพล นายบุญเลิศ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๒๕ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายโสภณ นายกิตติชัย 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 

๒๖ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายรังสิบูรณ์ นายสุรเดช 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

๒๗ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.ลลิตวดี 

น.ส.นันท์นภัส 
น.ส.สาวิตรี 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางจุฑารส นายกฤษฎา นายฐิติพงศ์ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอนุศักดิ ์

๒๘ ต.ค. ๖๑ 
น.ส.จุฑาภรณ์ 

น.ส.ราตรี 
น.ส.เสาวภา 

พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นางอัจฉรา นายวิชาญ นายมนตรี 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิบูลย์ 

๒๙ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายสมศักดิ์ นายสุริยา 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายอรรถชัย 

๓๐ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายพลรบ นายณัฏฐณภัทร 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายวิเชียร 



    ตารางเวรประจ าเดือนตุลาคม                                                                                     - ๔ - 
วัน เดือน ป ี ครูเวรกลางวัน ผู้ช่วยเวรกลางวัน ยามกลางวัน ผู้ตรวจเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน ผู้ช่วยเวรกลางคืน ยามกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางคืน 

๓๑ ต.ค. ๖๑   
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 นายพรสวรรค์ นายมิปาปภพ 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

นายศิริชัย 

มีหน้าท่ี ๑. เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน รับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เวรรักษาการณ์กลางคืนรับผิดชอบต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.                      
ของวันรุ่งขึ้นหาก ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อสับเปล่ียนหรือจัดให้เจ้าหน้าท่ี
คนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีเวรแทน 
 ๒. ตรวจดูแลสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 ๓. ตรวจดูแลมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติตามค าส่ังพักค้างคืนในบริเวณโรงเรียนและห้ามมิให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
 ๔. ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน าของมึนเมามาจ าหน่ายในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
 ๕. จัดท าบันทึกรายการปฏิบัติหน้าท่ีเวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการบันทึกรับจดหมายการรับโทรศัพท์         
และหนังสือราชการท่ีมาถึงโรงเรียน บันทึกการรับมอบเวร รวมท้ังเหตุการณ์อื่น ๆ อันสมควรและให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 
 ๖. ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุการณ์ผิดปกติมีเรื่องด่วนพิเศษท่ีอาจท าให้ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริ หารทราบทันที                     
หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ีเพื่อด าเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือเวรยามของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิด ประโยชน์สูงสุด                      
ต่อทางราชการ  

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
     (นายเอกพรต  สมุทธานนท์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 


