
 
คำสั่งโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

ที ่111/2566 
เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรวันเสาร์ - อาทิตย์ และเวรวันหยุดราชการ 

……………………………… 
            อาศัยอำนาจตามหนังสือ น.ว. 0206/ว.107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เรื่อง การจัดเวร
รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ โรงเรียนจึงแต่งต้ังครูเวรสตรีวันเสาร์ – วันอาทิตย์และเวรวันหยุดราชการ 
ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2566  ถึง วันที ่ 25 มิถุนายน  2566 
  ที ่ วัน เดือน ปี รายช่ืออาจารย์ รับทราบ 
1 จันทร์ที ่1 พ.ค. 2566 1. นางสาวสุธาวัลย ์

2. นางสาวสุจิตรา 
ภูคัสมาส 
สินธุแสง 

  

2 อังคารที ่2 พ.ค. 2566 1. นางชุติกาญจน์ 
2. นางตันติวรรณ 

ไหลกูล 
แสงแก้ว 

  

3 พุธที ่3 พ.ค. 2566 1. นางสาวแสงสุรี 
2. นางนนทพร 

วาดวิจิตร 
แจ้งกลปาน 

  

4 พฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566 1. นางสาวณัฐมล 
2. นางนุสรา 

เจนใจ 
ร่วมเจริญ 

  

5 ศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2566 1. นางสาวสุมาพร 
2. นางพัชร ี

เลาะฟอ 
แก้วไสย 

  

6 เสาร์ที่ 6 พ.ค. 2566 1. นางสาวกนกวรรณ 
2. นางสาวอัสมา 

ไตรภพ 
เอ่ียมใจรักษ์ 

  

7 อาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 1. นางรัชนีวรรณ 
2. นางพัชรี 

รื่นสุนทร 
ดัดผดุง 

  

8 เสาร์ที่ 13 พ.ค. 2566 1. นางวรลักษณ์ 
2. นางสาวอภินุช 

หาญวีระ 
พรมทา 

  

9 อาทิตย์ที ่14 พ.ค. 2566 1. นางสาวสุฑาศณีิ 
2. นางสาวภรณ์มิน 

ตุ้มหอม 
โสภาพล 

  

10 พุธที่ 17 พ.ค. 2566 
(หยุดวันพืชมงคล) 

1. นางสาวจิรินทร์ 
2. นางสาวกนกพร 

แสกระโทก 
โพคณารักษ์ 

  

11 เสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 1. นางวันวิสาข์ 
2. นางสาวกนกรัตน์ 

อังศุเกียรติถาวร 
สิทธา 

  

12 อาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2566 1. นางสาวกษมาศ 
2. นางสาวสุพัตรา 

ฟองเพชร 
เกดิทรัพย์ 

  

13 เสาร์ที่ 27 พ.ค. 2566 1. นางสาววราพร 
2. นางสาวพัชรินทร์ 

ม่วงประถม 
ภักดีสมัย 
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  ที ่ วัน เดือน ปี รายช่ืออาจารย์ รับทราบ 
14 อาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2566 1. นางโสรญา 

2. นางสาวเขมรินทร์ 
จนัหวา 
คำปัญญา 

  

15 เสาร์ที ่3 มิ.ย. 2566 
 

1. นางสาวบงกชมาศ 
2. นางสาวญาดา 

แดงมณี 
สืบจากปล้อง 

  

16 อาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2566 1. นางสาวทิพวรรณ 
2. นางสาวจรรยา 

เกษรโอสถ 
เกิดแก้ว 

  

17 จันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2566 
(หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา) 

1. นางสาววรรณวิสา 
2. นางสาวเมธาว ี

สมัยมาก 
ทองคุ้ม 

  

18 เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 1. นางสาววรเนตร 
2. นางสาวเขมวรรณ 

พิชิตเกริกพล 
ผิวละออ 

  

19 อาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 1. นางสาวสิริวรรณ 
2. นางสาวฐาปนี 

มีรอด 
เทียนมาศ 

  

20 เสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2566 1. นางเรณ ู
2. นางสาวนภัทรชนก 

ขวัญแก้ว 
กุลเจริญ 

  

21 อาทิตย์ที ่18 มิ.ย. 2566 1. นางสาวเกษศิรนิทร์ 
2. นางสาวมาศสิริ 

ขันธศุภ 
เหมือนเพชร 

  

22 เสาร์ที่ 24 ม.ิย. 2566 1. นางสาวกุลพัชร 
2. นางสาวพิมพ์ประไพ    

ศรีสุภาพ 

หนูจ้อย 

  

23 อาทิตย์ที ่25 มิ.ย. 2566 1. นางสาวไกรวี  
2. นางสาววาสนา 

ธัญนายก 
สาระจันทร์ 

  

 

 

มีหน้าที่  1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ขณะปฏิบัติหนา้ที่ ให้เดินตรวจบริเวณโรงเรียนโดยรอบเพ่ือ

ทราบว่ามีผู้ใดใช้อาคารสถานที่ใดบ้าง มีครู - อาจารย์ท่านใดทำอะไรอยู่ที่ไหนสภาพห้องต่าง ๆ บนอาคารเรียนอยู่

ในสภาพปกติหรือไม่ 

            2. ลงเวลา มา – กลับ ในการมาปฏิบัติราชการทุกครั้งในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการวันเสาร์  – อาทิตย์    
หัวหน้าและเวรวันหยุดราชการหัวหน้าเวรบันทึกสรุปให้ครบทุกรายการ 
   3. รับโทรศัพท์ หนังสือราชการ หรือหนังสืออ่ืน ๆ และบันทึกลงในสมุดเวรวันเสาร์ – อาทิตย์  และ          
เวรวันหยุดราชการ 
   4. ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ที่ ครู  - อาจารย์และนักเรียนมาใช้สถานที่ ตลอดจนดูแล
คนงาน นักการภารโรง ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 
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   5. ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญ ให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งรักษาราชการ
แทนทราบทันที 
   6. บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการโดยละเอียด  ลงชื่อครูเวรให้ครบทุกคน 
   7. แต่งกายสุภาพเหมือนมาปฏิบัติราชการประจำวัน 
 

ผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์เวลากลางวัน  วันเสาร์ - อาทิตย์ และเวรวันหยุดราชการ 
 

ชือ่ – สกุล พฤษภาคม มิถุนายน 
นางพัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล  4 14 28  11 
นางประภารัตน์  เมฆแสงสี  5 17  3 17 
นางอรสา  ภู่ทองงาม 1 6 20  4 18 
นางชนนิกานต์  สามสี 2 7 21  5 24 
นางวิจิตรา  ป้อมนาค 3 13 27  10 25 

 

หน้าที ่  1. ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรรักษาสถานที่ราชการในเวลากลางวัน ยามรักษาการณ ์และ 

              นักการภารโรงตามกำหนดวันที่ได้รับมอบหมาย 
 2. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรรักษาสถานที่ราชการในเวลากลางวัน ยามรักษาการณ์และ 
              นักการภารโรง 
 3. รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่พบเห็นหรืออาจเกดิขึน้ต่อหัวหน้าสถานศกึษาโดยเร็วที่สุดและอ่ืน ๆ  
              ที่รับมอบหมาย 
 
 

  คุณครูท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการในวันที่กำหนดได้ ให้บันทึกขอแลกเปลี่ยนเวร 
เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อมิให้เสียหายแก่ราชการและตนเอง 
 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2566 
                                                                   
 
                                                            สิบเอก 
                                           (จันทร  ก่ำภัคสร) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
 
 
ร่าง/ตรวจทาน  นายธนเดช  สายทัศน์ 


