
 

 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 16 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยาม เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 
............................................................... 

 

 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดังนี้ 
 

วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

1 นางหนึ่งฤทัย    พุทธแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายอรรณพ    บ่อน้อย นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

เสาร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

2 นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายรณชัย    บุญประจวบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสอาด  เงินทอง    

3 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายวัชโรทร    ทิมแหง นายบวงสวง  น้อมเศียร 

จันทร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

4 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายเอนก    นันทรากร นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    
 
 
 
 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

5 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายคณวรา    สิละบุตร นายสุทธิ  มีขันหมาก 

พุธ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

6 นางกรรณิกา    ทองอาจ นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พฤหัสบดี   นายสมหมาย    ศรชัย  

7 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

ศุกร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

8 นางเพชรดา    แนบเนียน นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายแดนชัย     วงค์เวียน นายสุทธิ  มีขันหมาก 

เสาร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

9 นางสาวประสงค์    คู่ควร นางอังคณา    พ่ึงพัก นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสอาด  เงินทอง    

10 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

จันทร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    
 
 
 
 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

11 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายอรรณพ    บ่อน้อย นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

12 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายรณชัย    บุญประจวบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พุธ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

13 นางสาวนันทวัน    ปิ่นทอง นางอังคณา    พ่ึงพัก นายวัชโรทร    ทิมแหง นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พฤหัสบดี   นายสมชาย    ศรีอุดม  

14 นางสาวละเอียด    บดีรัฐ นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายเอนก    นันทรากร นายสุทธิ  มีขันหมาก 

ศุกร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

15 นางทัตฌา    ไชยศรีษะ นางกรวิพา    ส าโรง นายคณวรา    สิละบุตร นายบวงสวง  น้อมเศียร 

เสาร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

16 นางณัฐณิชา    กล้าหาญ นางนาตยา    ฤทธิธรรม ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสอาด  เงินทอง    
 



 
 

วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

17 นางสาวอรนุช    เพียลาด นางอังคณา    พ่ึงพัก นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

จันทร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

18 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายแดนชัย    วงค์เวียน นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

19 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พุธ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

20 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

พฤหัสบดี นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

21 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายอรรณพ    บ่อน้อย นายบวงสวง  น้อมเศียร 

ศุกร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

22 นางหนึ่งฤทัย    พุทธแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายรณชัย    บุญประจวบ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

เสาร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

23 นางสาวจ าเนียร    ชูชว่ย นางกรวิพา    ส าโรง นายวัชโรทร    ทิมแหง นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสอาด  เงินทอง    

24 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายเอนก    นันทรากร นายบวงสวง  น้อมเศียร 

จันทร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

25 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายคณวรา    สิละบุตร นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ ์ เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    
 
 
 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

26 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายสุทธิ  มีขันหมาก 

พุธ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

27 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พฤหัสบดี นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

28 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายแดนชัย    วงค์เวียน นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

ศุกร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ ์ เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

29 นางสาวกรรณิกา    ทองอาจ นางอังคณา    พ่ึงพัก นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายสุทธิ  มีขันหมาก 

เสาร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

30 นางเพชรดา    แนบเนียน นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสอาด  เงินทอง    
 
 

 



เดือนพฤษภาคม 2560 

วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

1 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายอรรณพ    บ่อน้อย นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

จันทร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

2 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายรณชัย  บุญประจวบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

3 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายวัชโรทร    ทิมแหง นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พุธ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

4 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายเอนก    นันทรากร นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พฤหัสบดี นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

5 นางสาวประสงค์    คู่ควร นางกรวิพา    ส าโรง นายคณวรา    สิละบุตร นายสุทธิ  มีขันหมาก 

ศุกร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

6 นางสาวนันทวัน    ปิ่นทอง นางนาตยา    ฤทธิธรรม ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายบวงสวง  น้อมเศียร 

เสาร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

7 นางสาวละเอียด    บดีรัฐ นางอังคณา    พ่ึงพัก นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อาทิตย์   นายสมหมาย    ศรชัย  

8 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายแดนชัย    วงค์เวียน นายสุทธิ  มีขันหมาก 

จันทร์ นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

9 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางกรวิพา    ส าโรง นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อังคาร นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

10 นางสาวสมจิตร    นามกระโทก นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พุธ   นายสมชาย    ศรีอุดม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

11 ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายอรรณพ    บ่อน้อย นายสุทธิ  มีขันหมาก 

พฤหัสบดี นางจุฑารัตน์  ศรีค า  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก    

 นางสาวพัชรินทร์  จูเจริญ    

 นางสาวพัชนี  มณีวงษ์    

 นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล    

 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ    

 นางสอาด  เงินทอง    

12 นางทัตฌา    ไชยศรีษะ นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายรณชัย    บุญประจวบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

ศุกร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

13 นางณัฐณิชา    กล้าหาญ นางกรวิพา    ส าโรง นายวัชโรทร    ทิมแหง นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

เสาร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

14 นางสาวอรนุช    เพียลาด นางนาตยา   ฤทธิธรรม นายเอนก    นันทรากร นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสอาด  เงินทอง    

15 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายคณวรา    สิละบุตร นายบวงสวง  น้อมเศียร 

จันทร์ นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

16 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อังคาร นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

17 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

พุธ นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

18 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายแดนชัย  วงค์เวียน นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พฤหัสบดี นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

19 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

ศุกร์ นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

20 นางหนึ่งฤทัย    พุทธแก้ว นางอังคณา    พ่ึงพัก นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

เสาร์   นายสมหมาย    ศรชัย  

21 นางสาวจ าเนียร    ชูชว่ย นางสาววิไลรัต    เกิดเทพ นายอรรณพ    บ่อน้อย นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมหมาย    ศรชัย  

 นางสอาด  เงินทอง    
 



 

วันที่ เวรยามกลางวัน ผู้ตรวจ เวรยามกลางคืน ผู้ตรวจ 

22 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายรณชัย    บุญประจวบ นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

จันทร์ นางสอาด  เงินทอง  นายสมชาย    ศรีอุดม  

23 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายวัชโรทร    ทิมแหง นายสุทธิ  มีขันหมาก 

อังคาร นางสอาด  เงินทอง  นายสมชาย    ศรีอุดม  

24 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายเอนก    นันทรากร นายบวงสวง  น้อมเศียร 

พุธ นางสอาด  เงินทอง  นายสมชาย    ศรีอุดม  

25 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายคณวรา    สิละบุตร นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พฤหัสบดี นางสอาด  เงินทอง  นายสมชาย    ศรีอุดม  

26 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว นายสุทธิ  มีขันหมาก 

ศุกร์ นางสอาด  เงินทอง  นายสมชาย    ศรีอุดม  

27 นางสาวกรรณิกา    ทองอาจ นางกรวิพา    ส าโรง นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

เสาร์   นายสมชาย    ศรีอุดม  

28 นางเพชรดา    แนบเนียน นางนาตยา    ฤทธิธรรม นายแดนชัย    วงค์เวียน นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

อาทิตย์ นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายสมชาย    ศรีอุดม  

 นางสอาด  เงินทอง    

29 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายฉัตรชัย    ทองจรัส นายสุทธิ  มีขันหมาก 

จันทร์ นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

30 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายอภิวัฒน์    ค าต๊ะ นายบวงสวง  น้อมเศียร 

อังคาร นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  

31 นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นายอรรณพ    บ่อน้อย นายศุภณัฐ ดิลกคณุธรรม 

พุธ นางสอาด  เงินทอง  นายสมหมาย    ศรชัย  
 

1. ครูเวรยามกลางวัน  ปฏิบัติหน้าทีร่ะหว่างเวลา 06.00 น. – 18.00 น.  
หากผู้ปฏิบตัิหน้าที่เวร ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้น ท าบันทึกขออนุญาตแลกเปลี่ยน/มอบหมายเวร 
ต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 
นักการภารโรง ปฏิบตัิหน้าที่เวรยามกลางวัน ดังนี้  
- กวาดบริเวณอาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย 
- รดน้ าต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรยีน 
- เทขยะและล้างถังขยะใหส้ะอาด 
- ปฏิบัติหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2. ครูเวรยามกลางคืน ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น.  
     นักการภารโรง อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในทรัพยส์ินของโรงเรียนร่วมกับครูเวร 

หากผู้ปฏิบตัิหน้าที่เวร ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรายนั้น ท าบันทึกขออนุญาตแลกเปลี่ยน/มอบหมายเวร 
ต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทน 



ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

1) ตรวจดูแลสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบรอ้ย 

2) ตรวจตราดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน าของมึนเมามาจ าหน่ายในโรงเรยีนโดยเด็ดขาด 

3) จัดท าบันทึกการปฏิบตัิหน้าที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรบันทึกเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ 
บันทึกการรับจดหมาย การรับโทรศัพท์และหนังสือราชการที่มาถึงโรงเรียน รวมทั้งเหตุการณ์อื่น ๆ และให้ผู้ตรวจเวรลง
บันทึกการตรวจเวรให้เรียบร้อย 

4) ในขณะที่ปฏิบัตหิน้าท่ี หากมีเหตกุารณ์ปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษทีอ่าจท าให้ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการเสียหาย ให้
รายงานแก่ผู้บริหารทราบทันที  

5) การลาหยุดหรือเดินทางไปราชการ ไม่ถือว่าพ้นจากหน้าท่ีเวรยาม การลาหยุดราชการหรือไดร้ับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามให้เรียบร้อยจึงถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีตา่ง ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

หมายเหตุ     นักการภารโรง อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สนิของโรงเรียนร่วมกับครเูวร 
ครูเวรและนักการภารโรงท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีเวรยามกลางคืน 

 กรณีป่วยกะทันหันหรือมเีหตุอันท าให้ไม่สามารถมาปฏิบตัิหน้าที่ได้ ต้องแจ้งผู้ตรวจเวรทราบทันท ี(ถ้าไม่แจ้งถือว่าจงใจไมม่า
ปฏิบัติหน้าท่ี) 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบอย่างเคร่งครัด  
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ค าสั่งใดขัดแย้งกับค าสัง่นี้ให้ยกเลิกและใช้ค าสั่งนี้แทน 
 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 

 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


