
 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 
ที ่๒๐๘  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งครู – อาจารย์และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวร – รักษาการณ์และผู้ตรวจเวร  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในบริเวณโรงเรียนตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของราชการมิให้เกิดความเสียหาย อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่  ๖ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง มอบหมายอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง 
จึงแต่งต้ังข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามรักษาการณ์ 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ งานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 ๑.๑   นายสุรชัย   พันโสรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   นายจ าลอง ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓   นายวินิจ       บุญลือ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔   นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕   นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ คร ู   กรรมการ 
 ๑.๖   นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์  คร ู   กรรมการ 
 ๑.๗   นางสาวบุษณยี์ บุญสุขเกษม คร ู   กรรมการ 
 ๑.๘   นายอ านาจ ประสมทอง คร ู   กรรมการ 
 ๑.๙   นางวิมล    อินธิสอน คร ู   กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางประภัสสร หวังดี    คร ู   กรรมการ 
 ๑.๑๑ นายวีระพันธ์ บุญผง  คร ู   กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายสรายุทธ ์ นนทะดี   คร ู   กรรมการ 
 ๑.๑๓ นายเด่นชัย ไวยวรรณ์ คร ู   กรรมการ 

๑.๑๔ นางสาวล าดวน บุญไชย   คร ู   กรรมการ 
๑.๑๕ นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา คร ู   กรรมการ 
๑.๑๖ นายสุนทร  ประทาน คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๗ นายบุญเสริม เสาว์ปา  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๘ นายสุดใจ  ศรีสะอาด ช่างไม้ ๓  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๙ นายบุญครอง สีละ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑.๒๐ นายเมธินา สาระวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๑ นายเมธินา สาระวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ก าหนดนโยบาย  แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับดูแล การอยู่เวรรักษาการณ์  เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย 
 
๒. เวรยามรักษาการณ์กลางคืน(ครู-อาจารย์ นักการภารโรงชาย) ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 
ประจ าวันที่ ครู เวร นักการ-ภารโรงเวร ผู้ตรวจเวร 

๑ นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล 
นายธันยวัตร  แก้วสุข 

นายบุญครอง  สีละ นายวินิจ      บุญลือ 

๒ 
นายศรชัย  สุโพธิ ์
นายสุนทร  ประทาน 

นายบุญครอง  สีละ 
นายวินิจ      บุญลือ 

๓ 
นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง  
นายอากาศ  ราชรินทร์ 

นายบุญครอง  สีละ 
นายวินิจ      บุญลือ 

       ๔ 
นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์ 
นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์ 

นายบุญครอง  สีละ นายวินิจ      บุญลือ 

๕ 
นายวรินทร    ภวังค์วัฒน์ 
นายบุญเสริม  เสาว์ปา 

นายบุญครอง  สีละ 
นายวินิจ      บุญลือ 

๖ 
นายสุริยา  โมคเบญ 
นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์ 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายวินิจ      บุญลือ 

๗ 
นายณัฐวุฒิ  บาศรี 
นายสมพร  ทองใบ 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๘ 
นายสรายุทธ์  นนทะดี 
นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๙ 
นายสุรัตน์  เย็นเสมอ 
นายพชร  เกษทอง  

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๑๐ 
นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล* 
นายธันยวัตร  แก้วสุข 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๑๑ 
นายสมยศ  โฉมเฉลา* 
นายปัญญา  สัมพะวงศ์ 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๑๒ 
นายศรชัย  สุโพธิ ์
นายสุนทร  ประทาน 

นายเมธินา  สาระวิทย์ 
นายจ าลอง  ทุ่นทอง 

๑๓ 
นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง  
นายอากาศ  ราชรินทร์ 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 



ประจ าวันที่ ครู เวร นักการ-ภารโรงเวร ผู้ตรวจเวร 

๑๔ 
นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์ 
นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์ 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 

๑๕ 
นายวรินทร    ภวังค์วัฒน์ 
นายบุญเสริม  เสาว์ปา 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 

๑๖ 
นายสุริยา  โมคเบญ 
นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์ 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 

๑๗ 
นายณัฐวุฒิ  บาศรี 
นายสมพร  ทองใบ 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 

๑๘ 
นายสรายุทธ์  นนทะดี 
นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายอ านาจ  ประสมทอง 

๑๙ 
นายสุรัตน์  เย็นเสมอ 
นายพชร  เกษทอง  

นายสุดใจ  ศรีสะอาด 
นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๐ 
นายสมยศ  โฉมเฉลา 
นายปัญญา  สัมพะวงศ์ 

นายบุญครอง  สีละ 
นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๑ 
นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล 
นายธันยวัตร  แก้วสุข 

นายบุญครอง  สีละ 
นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๒ 
นายศรชัย  สุโพธิ ์
นายสุนทร  ประทาน 

นายบุญครอง  สีละ นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๓ 
นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง  
นายอากาศ  ราชรินทร์ 

นายบุญครอง  สีละ 
นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๔ 
นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์ 
นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์ 

นายบุญครอง  สีละ 
นายชัยรัตน์  จบศรี 

๒๕ 
นายวรินทร    ภวังค์วัฒน์ 
นายบุญเสริม  เสาว์ปา 

นายบุญครอง  สีละ นายวีระพันธ์  บุญผง 
 

๒๖ 
นายสุริยา  โมคเบญ 
นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์ 

นายบุญครอง  สีละ นายวีระพันธ์  บุญผง 

๒๗ 
นายณัฐวุฒิ  บาศรี 
นายสมพร  ทองใบ 

นายเมธินา  สาระวิทย์ นายวีระพันธ์  บุญผง 

๒๘ 
นายสรายุทธ์  นนทะดี 
นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา 

นายเมธินา  สาระวิทย ์ นายวีระพันธ์  บุญผง 

๒๙ 
นายสุรัตน์  เย็นเสมอ 
นายพชร  เกษทอง  

นายเมธินา  สาระวิทย์ นายวีระพันธ์  บุญผง 

๓๐ นายสมยศ  โฉมเฉลา นายเมธินา  สาระวิทย์ นายวีระพันธ์  บุญผง 



ประจ าวันที่ ครู เวร นักการ-ภารโรงเวร ผู้ตรวจเวร 
นายปัญญา  สัมพะวงศ์ 

๓๑ 
นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล 
นายธันยวัตร  แก้วสุข 

นายเมธินา  สาระวิทย ์ นายวีระพันธ์  บุญผง 

 
 
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าเวรยามรักษาการณ์กลางคืนตั้งแต่เวลา ๑๘. ๐๐-๐๖.๐๐ น. โดยเคร่งครัด 
 ๒. ตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 

๓. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันและเรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เวรยามรักษาการณ์ กลางวันในวันหยุด ( ครู – อาจารย์สตรี)  ประจ า เดือน มกราคม ๒๕๕๗  
ประจ าวันที่ ครู เวร นักการ-ภารโรงเวร ผู้ตรวจเวร 

๑ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว  
นายสัมฤทธิ์  นาค า 

นายบุญครอง  สีละ นางนิธิวดี  วรเดช 

๔ 
นางนันทกานท์  ราชรินทร์ 
นางสาวอรนุช  สายทอง 

นายบุญครอง  สีละ 
 

 

นางนิธิวดี  วรเดช 

๕ 
 นางประภัสสร  หวังดี 
นางสาวสมถวิล   จวงศรี     

นายบุญครอง  สีละ 
 

นางรินทร์ชิสา ทองพันธส์กุล 

๑๑ 
นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก     
นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์ 

นายเมธินา  สาระวิทย์ นางรินทร์ชิสา ทองพันธส์กุล 

๑๒ 
นางจันทร์เพ็ญ  นิสา 
นางวิมล  อินธิสอน 

นายเมธินา  สาระวิทย์ นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์ 

๑๘ 
นางสาวเดือน  พรมทอง 
นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง 

นายสุดใจ  ศรีสะอาด นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์ 

๑๙ 
นางสุภาพร  เรือนแก้ว 
นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์  

นายสุดใจ  ศรีสะอาด นางปรียา  บุญผง 



ประจ าวันที่ ครู เวร นักการ-ภารโรงเวร ผู้ตรวจเวร 

๒๕ 
นางพิมเพ็ญ  ไมล์โพธิ์ 
นางสาวสุรัชนา  สิงห์ค า 

นายบุญครอง  สีละ นางปรียา  บุญผง 

๒๖ 
นางดวงแข    ไวยวรรณ์  
นางสาวล าดวน  บุญไชย 

นายบุญครอง  สีละ นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม 

 
มีหน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าเวรรักษาการณ์กลางวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยเคร่งครัด 

  ๒. ตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
๓. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันและเรียบร้อย 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการให้รายงานผู้อ านวยการทราบโดยด่วน 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที ่๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 
(  นายสุรชัย  พันโสรี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 


