
 
 
 

 

 

คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  9 /๒๕๖4 
เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีเวร/ยาม, เวรวันหยุด, ผูตรวจเวรยามสถานท่ีราชการ 

ประจําเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๖4 
............................................................................ 

 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย การปองกันทรัพยสินของทางราชการมิใหเกิดความ

เสียหายและสูญหายท่ีอาจเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ตลอดจนเปนการปองกันเหตุอันอาจเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย

ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑการอยู เวรรักษาการณ เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนตอทาง

ราชการ จึงมอบหมายใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. ครูเวรกลางคืน 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป 
๑ นายปวงไทย       ประสมพงษ   13 ก.พ. 64  
๒ นายวีรชาติ         สายวงค   14 ก.พ. 64  
๓ นายภูวดล          สายสุวรรณ   15 ก.พ. 64  
๔ นายภูวนัย       สาหรายสุวรรณ   16 ก.พ. 64  
๕ นายชินพัฒน       แกวลายคํา   17 ก.พ. 64  
๖ นายกิตติชัย        เชี่ยวชาญ   18 ก.พ. 64  
๗ นายเจริญพงษ     ชมภูนุช   19 ก.พ. 64  
๘ นายนิลรัตน        พ่ึงพา 31 ม.ค. 64  20 ก.พ. 64  
๙ นายวานิช          ยาเพ็ชรนอย  1 ก.พ. 64 21 ก.พ. 64  

๑๐ นายภราดร        บัวปอน  2 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64  
๑๑ นายปราโมทย     พูลเกิด  3 ก.พ. 64 23 ก.พ. 64  
๑๒ นายถาวร          ศรีลาศักดิ์                                                                               4 ก.พ. 64 24 ก.พ. 64  
๑๓ นายชวลิต         เลากสิกรรม  5 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64  
๑๔ นายปยะวัฒน     เฉลิมวุฒิกุล  6 ก.พ. 64 26 ก.พ. 64  
๑๕ นายภูมิศักดิ์       คงจันทร  7 ก.พ. 64 27 ก.พ. 64  
๑๖ นายทัศนัย        ฉันทอภิชัย  8 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64  
 

 

 



ท่ี ช่ือ-สกุล วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป 
๑๗ นายธรณินทร    สิงหวงค  9 ก.พ. 64   
๑๘ นายศุภณัฐ       วงศกระจาง  10 ก.พ. 64   
๑๙ นายปริวัตร       ศรสุรินทร *** 11 ก.พ. 64   
๒๐ นายวุฒิชัย        สวุรรณรินทร  12 ก.พ. 64   
 
๒.นักการภารโรง 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล กุมภาพันธ ๒๕๖4 

๑ นายประจวบ      แรงเขตกรรม 1, 9, 17, 25 

๒ นายทองเร่ิม      เหลากสิกิจ 2, 10, 18, 26 

๓ นายพนิิจ          หมั่นเกต ุ 3, 11, 19, 27 

๔ นายพิเชษฐ        อันเตวาสิก 4, 12, 20, 28 

๕ นายเกรียงศักดิ์    จีนเหียน 5, 13, 21 

๖ นายสมบัติ         ดาราแจง 6, 14, 22 

๗ นายมนูญ           วิชัยดิษฐ 7, 15, 23 

8 นายประเสริฐ      อยูเกษม 8, 16, 24 
 
 

๓. ยามกลางคืน/กลางวัน   
 นายสุนทร  บัวผัน ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ยาม ใหอยูยามตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ –  
28 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖4  ในเวลา ๑๘.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน โดยใหมีวันหยุด 
วันท่ี  5, 12, 18, 23 
 

๔. ผูตรวจเวรกลางคืน 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล กุมภาพันธ ๒๕๖4 

๑ นายชัยฤทธิ์        สงฉิม 9, 18, 27 

๒ สิบเอกฉัตรมงคล     สูงเนิน 1, 10, 19, 28 

๓ นายศุภชัย             พุมขจร 2, 11, 20 

๔ นายวิรัตน        ทรัพยบุญธรรม 3, 12, 21 

๕ นายโยธิน         ศาสตรศร ี 4, 13, 22 

๖ วาท่ีรอยตรีฉัตรมงคล   โพธิ์งาม 5, 14, 23 

๗ นายอภิรักษ       กัลพันธุ 6, 15, 24 

8 นายสมเกียรติ     สําเภารอด 7, 16, 25 

9 นายอนิรุทธ        พูนวิวัฒน 8, 17, 26 



๕. ครูเวรวันหยุด 

 

  

ท่ี ช่ือ – สกุล วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป 

๑ 
นางสาวณัฐปภัสร    ศรีตะลหฤทัย 

นางสาวบุษรา         อาบวาร ี
  20 ก.พ. 64 

๒ 
นางสาวอโนชา        เกษกรณ 
นางสาวเกสรี         แจมสกุล 

  21 ก.พ. 64 

3 
นางสาวเบญจมาศ   เล็กรัตน 
นางสาวอลิสา        เกลียวสนีาค 

  27 ก.พ. 64 

๔ 
นางสาวอนุศรา      พูลคุม 
นางศุภมาศ           พูลจิตร 

  28 ก.พ. 64 

๕ 
นางสาวอันชุลี       คราวจันทรทึก 
นางสาวอรทัย       บัวรอด 

   

๖ 
นางสุนทรา          วิมลพันธ 
นางกาญกนก        ไชยฉิม 

   

๗ 
นางอดิภา            ศรีพูล 
นางสาวอุไรวรรณ    ศรีกัลยา 

   

๘ 
นางสาวขวัญทิพย    วิทยารัตน 
นางสาวเขมจิรา      อินตระกูล 

   

๙ 
นางสาวสิริพร         พันธุ 
นางสาวธนิดา         ทิพยเสน 

   

๑๐ 
นางสาวอาภาภรณ   พูลกสิวิทย 
นางสาวอนุสรา       จงอุดมชัยกิจ    

๑๑ 
นางสาวมัทรี           โททอง 
นางสาวบัณฑิตา       โพธิ์เสือ 

   

๑๒ 
นางสาวหทัยรัตน      วิสิทธิเขตรกรรม 
นางสาวณิชาภา        แยมกุล 

   

๑๓ 
นางสาวกนกพร        คําลือไชย 
นางเกศริน             เพ็ชนะ 

   

๑๔ 
นางสาวรักษวรา       คชสิทธิ ์
นางสาวอรกาญจณ    โชคสวสัดิวงศ 

   

๑๕ 

นางสาวนพวรรณ      จันทรบาง 

นางจุรีพร               ผาผอง 

นางสาววชิราคณา     เปรมจิตต 

   

๑๖ 
นางสาวเบญจวรรณ   ธาดาธนบด ี

นางสาวมาลินี          เกศธนากร 
   

๑๗ 
นางสาวรัตนาภรณ     ดิษฐทอง 

นางสาวศิมาภรณ      อุบัต ิ
  

 



ท่ี ช่ือ – สกุล วัน เดือน ป วัน เดือน ป วัน เดือน ป 

18 
นางสาวกรชวัล        รุงรัตน 

นางสาวทนิษฐา       ชื่นจิตร 
   

19 
นางสาวชฏินี           จูเทศ 

นางสาวศิรินันท        สิมากรณ 
31 ม.ค. 64   

๒0 
นางสาวพิมพใจ        สุวรรณ 
นางสาวดุริยา          พุมานนท 

 6 ก.พ. 64  

21 
นางสาววริษา          ทรัพยสําราญ 

นางสาวหทัยรัตน      โพธิ์มวง 
 7 ก.พ. 64  

22 
นางชนมพิศา           ศาสตรศรี 

นางสาวณิชากร        สมนึก 
 12 ก.พ. 64  

23 
นางสาวนริศรา         ตรสีังข 

นางสาวนลัทพร        ชํานาญถ่ินเถ่ือน 
 13 ก.พ. 64  

24 
นางสาวกัญญณัฐ      พงษฐณวัฒน 

นางบุษยาภรณ        สินน้ําคํา 
 14 ก.พ. 64  

๒5 
นางอรวรรณ           ธวัชวงษ 

นางสาวภารดี          เกิดวาระ 
 26 ก.พ. 64  

๖. ผูตรวจเวรวันหยุดราชการ 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล กุมภาพันธ  ๒๕๖4 

๑ นางชลดา             สมัครเกษตรการ 14 

2 นางยุพิน              สมสวย 20 

3 นางสาวศิริรัตน      อภิญญานุวัฒน 21 

4 นางวารี               รอดมา 6, 26 

5 นางทัศนีย            เพ่ิมภาค 7, 27 

6 นางสาวปยะดา      แสงมณี 12, 28 

7 นางสัจจา             วัดเก้ียวพงษ 13 



การปฏิบัติหนาท่ี 

 ๑. ครูเวรกลางคืน ครูเวรกลางคืนในแตละวันใหปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรกลางคืน 
ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 

 ๒. นักการภารโรงเวร ใหปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรท้ังกลางวันและกลางคืนตามวันท่ีไดรับ  
    มอบหมาย 

 กลางวัน ใหปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. และมีหนาท่ีเปด- 
   ปดประตูหนาโรงเรียนถาวันใดเปนวันหยุดราชการ ใหปฏิบัติหนาท่ีควบคู
   กับครูเวรวันหยุดราชการ 

 

 กลางคืน ใหปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐–๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน   
   ควบคูกับครูเวรกลางคืน 
๓. ยามกลางคืน   ยามกลางคืนใหปฏิบัติหนาท่ียามตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐–๐๖.๐๐ น.
    ของวันรุงข้ึน 

 ๔. ผูตรวจเวรกลางคืน  ผูตรวจเวรกลางคืนใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรกลางคืน ตั้งแตเวลา 
     ๑๘.๐๐–๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 
 ๕. ครูเวรวันหยุดราชการ  ใหปฏิบัติหนาท่ีครูเวรวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา  
     ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
 ๖. ผูตรวจเวรวันหยุดราชการ ใหปฏิบัติหนาท่ีตรวจเวรวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา  
     ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

  ขอใหบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีลงบันทึกการปฏิบัติหนาท่ีในสมุดบันทึกการปฏิบัติหนาท่ีใหเรียบรอยและ
เปนปจจุบัน หากเกิดเหตุการณผิดปกติหรือไมสามารถแกไขได  ใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยดวน  ใหทุกฝาย 
ท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีจนเต็มความสามารถบังเกิดผลดีตอราชการสืบไป 

 
   สั่ง ณ วันท่ี   25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4  

   
     
 

              (นายไพบูลย   เขียนประเสริฐ) 

                  ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
  


