
 
คำสั่งโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

ที ่113/2566 
เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืนและผู้ตรวจเวร  

…………………………………………………………… 
อาศัยอำนาจตามหนังสือด่วนมากที่ น.ว. 0206 / ว.107  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542  เรื่อง การจัดเวรรักษา

ราชการประจำสถานที่ราชการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จึงแต่งตั้งครูเวรชายดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ของทางราชการในเวลากลางคืน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  ถึง วันที่ 30 มิถุนายน  2566  ดังต่อไปนี้ 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล พ.ค. มิ.ย. ที ่ ชื่อ-สกุล พ.ค. มิ.ย. 
1 นายอนุพงศ์ จูงใจ 15 18 18 นายธารา  มาบุญคง  1 
2 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม 16 19 19 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์  2 
3 นายกีรติ  ไวยบุร ี 17 20 20 นายประณต พวงลำเจียก  3 
4 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย 18 21 21 นายพิบูลย์  ชมสมบัติ 1 4 
5 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย 19 22 22 นายอานนท์  จันทรมุข 2 5 
6 นายสมพร ชอบทำดี 20 23 23 นายบัญชาการ  วงษ์ธรรม 3 6 
7 นายนาวิน แป้นเหลือ 21 24 24 นายสุรชา  แสงทรัพย์ 4 7 
8 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ 22 25 25 นายณัฐพล  ฝักคูณ 5 8 
9 นายวสุ  อังศุเกียรติถาวร 23 26 26 นายฤทธิลักษณ์  พิชัยคำ 6 9 
10 นายกติติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ 24 27 27 ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ เกตุพร 7 10 
11 นายชยพล  หงษ์ภู่ 25 28 28 นายภูรี  สิริเถลิงเกียรติ 8 11 
12 นายวรินทร  แทนคำ 26 29 29 นายสมาน  เกตุน้ำเที่ยง 9 12 
13 นายอานนท์  สุวรรณธัย 27 30 30 นายเจนภพ ธีระวิทย์ 10 13 
14 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต  สุทธลิักษณ์ 28  31 นายนภัทรวิชญ์  โอริส 11 14 
15 นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน 29  32 นายธีระรัตน์  อุบลรัตน์ 12 15 
16 นายศุภกร  ดนตรี 30  33 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม 13 16 
17 นายคมสันติ  มีแสงนิล 31  34 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ 14 17 

 
         

มีหน้าที ่1. รบัเวรจากครูเวรกลางวันเวลา 18.00 น. ณ หอ้งครเูวร ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
     ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันใหม ่
 2. เดินตรวจรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนและสภาพของอาคารต่าง ๆ ให้ครบทุกอาคาร 
 3. ถา้พบเหตุการณ์ผิดปกติ ใหด้ำเนินการแก้ไขทันทีและบันทึกลงสมุดให้เรียบร้อย ชัดเจน 

4. ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ สุดวิสัยที่จะแก้ไขไมไ่ด้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปทันที 

 



 

  5. ควบคุมดแูลการปฏิบัติหน้าที่ของเวรภารโรงและยามให้เป็นไปโดยเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อ  
      ทรัพย์สินของโรงเรียน  ตลอดจนการเชิญธงชาติลง ในเวลา 18.00 น.  บันทึกเหตุการณ์                       
               ผลการปฏิบัติงานทุกระยะตามความเป็นจริงอย่างละเอียด 
 6. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนให้นอนที่ห้องพักของโรงเรียนจัดให้เท่านั้น 
 7. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้เสียหายหรือสูญหาย พร้องทั้งการระวังป้องกนัและการระงับอัคคีภัย 
 8. รับฟังข่าวสารของทางราชการที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ               
     ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัน เวลาที่กำหนดให้บันทึกการสับเปลี่ยนเวรเป็นลายลักษณ์อักษร 
     เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
 

ผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์เวลากลางคืน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วันที่ปฏิบตัิหน้าที่ 
1 นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์ วันจันทร์ 
2 นายพรชัย  สมพงษ์ วันอังคาร 
3 นายธนเดช  สายทัศน์ วันพุธ 
4 นายอธิภัทร   ดนุจโรจน ์ วันพฤหัสบดี 
5 นายเศกสม  เชื้อสุวรรณ วันศุกร์ 
6 นายกล้าณรงค์  พรมมี วันเสาร์ 
7 นายสุมิตร  ถาม่ังมี วันอาทิตย์ 

 

มีหน้าที่ 1. ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรรักษาสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ยามรักษาการณ์ และ 
              นักการภารโรงตามกำหนดวันที่ได้รับมอบหมาย 
 2. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรรักษาสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ยามรักษาการณ์และนักการภารโรง 
 3. รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่พบเห็นหรืออาจเกิดขึ้นต่อหัวหน้าสถานศึกษาโดยเร็วที่สุดและอ่ืน ๆ ที่รับมอบหมาย 
 
       ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสละ มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 
  ทัง้นี้   ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2566 

 
                                                            สิบเอก 

  (จันทร  ก่ำภัคสร) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

 

ร่าง/ตรวจทาน : นายธนเดช  สายทัศน์ 


