
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที่  ๘๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์กลำงคืน 
........................................... 

     เพ่ือควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่ ทรัพย์สินของโรงเรียน อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗
(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติ
หน้ำที่เวรรักษำกำรณ์กลำงคืน และตรวจเวรรักษำกำรณ์กลำงคืน ดังรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  

หน้าทีค่รูเวรรักษาการณ์  
๑. ครูเวรรักษำกำรณ์มำปฏิบัติหน้ำที่เวรเวลำ  ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. โดยนอนพักค้างคืนในห้องนอนครูเวร 

ที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น  
 ๒.  เฝ้ำระวัง รักษำ อำคำรสถำนที่ พัสดุ – ครุภัณฑ ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพ            
               เรียบร้อย ปลอดภัย 
 ๓.  ประชำสัมพันธ์กับผู้มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียน 
 ๔.  กรณีมีเหตุร้ำยแรง ให้รำยงำนให้ครผูู้ตรวจเวรหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ  
 ๕.  บันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์เสนอให้ครูผู้ตรวจและหัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ  
               ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖. ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวร ช่วยตรวจตรำเรื่องกำรใช้ไฟตำมอำคำร และห้องส ำนักงำนต่ำง ๆ รวมทั้ง        
              ห้องครูเวร ให้ใช้ไฟเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้นเพ่ือสนองนโยบำยกำรประหยัดไฟฟ้ำของทำงโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หน้าทีค่รูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 ๑. ตรวจ ติดตำมครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ ตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.     

๒. ตรวจอำคำรสถำนที่ พัสดุ – ครุภัณฑ ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยปลอดภัย 
๓. ลงบันทึกกำรตรวจเวรรักษำกำรณ์ เสนอให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ ให้เป็นปัจจุบัน  
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

 



-๒- 
รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์กลำงคืน  ตำมค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่   ๘๖ / ๒๕๖๔ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

๑. นำยพงศธร        อำรีพันธุ์ ๑๑,๒๙ ๑๖  
๒. นำยสืบตระกูล    เตียประเสริฐ ๑๒,๓๐ ๑๗  
๓. นำยนคร           ชูสอนสำย ๑๓,๓๑ ๑๘  

๔. นำยณัฐพร        จันทร์ประนต     ๑๔ ๑,๑๙  
๕. ว่ำทีร่้อยตรี ศุภกร  พรสว่ำงกุล ๑๕ ๒,๒๐  
๖. นำยจำรุพงศ์       กวำงษี ๑๖ ๓,๒๑  
๗. นำยนพดล         เชิงศิร ิ ๑๗ ๔,๒๒  
๘. นำยธีรณ์           จันทิภำนุวฒัน์ ๑๘ ๕,๒๓  
๙. นำยอนุรักษ์        สวัสดี ๑,๑๙ ๖,๒๔  

๑๐. นำยอนันต์         เชื้อชีลอง ๒,๒๐ ๗,๒๕  
๑๑. นำยพงศ์นที       คงถำวร ๓,๒๑ ๘,๒๖  
๑๒. นำยณัฐพล        วงศ์ฟู ๔,๒๒ ๙,๒๗  
๑๓. นำยชัยวัฒน์      ทองสอำด ๕,๒๓ ๑๐,๒๘  
๑๔. นำยกิติศักดิ์       บุญสุข ๖,๒๔ ๑๑,๒๙  
๑๕. ว่ำที่ร้อยตรี วันดี  สร้ำงนำนอก ๗,๒๕ ๑๒,๓๐  
๑๖. นำยรชฏ            เจริญวิริยะภำพ ๘,๒๖ ๑๓,๓๑  
๑๗. นำยไตรภพ         สุทธกุล ๙,๒๗ ๑๔  
๑๘. นำยวิชิตพล        จันทร์จงปรำณี ๑๐,๒๘ ๑๕  

 

 

 
 
 
 
 



-๓- 
รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรรักษำกำรณ์กลำงคืน  ตำมค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนที่   ๘๖ / ๒๕๖๔ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

๑. นำงรพีพรรณ            กรุณำพิทักษ์ ๑๔-๑๖ ๗-๙,๓๑  
๒. นำยณฐภณ              สิริอิสรำ ๑๗-๑๙ ๑๐-๑๒  
๓. นำยนิติกร                ระดม ๒๐-๒๒ ๑๓-๑๕  
๔. นำยสมชำย               กรุณำพิทักษ์ ๑,๒๓-๒๕ ๑๖-๑๘  
๕. นำงแก้วใจ                เหมือนอินทร์ ๒-๔,๒๖-๒๘ ๑๙-๒๑  
๖. นำงศิริรัตน์               บุญสนอง ๕-๗,๒๙-๓๑ ๒๒-๒๔  
๗. นำงสุกรำนต์             มหำสำรินันทน์ ๘-๑๐ ๑-๓,๒๕-๒๗  
๘. นำยเสน่ห์                ธิอำจำรย์ ๑๑-๑๓ ๔-๖,๒๘-๓๐  

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 


