
                                                                               

 

                         เวรรักษาการณ์ ดังต่อไปนี้

เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

พุธ นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา

๑ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธีรยทุธ ร่ืนวุฒิ ยาม นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์
นายฉลวย กล่่าศรี

พฤหัสบดี นายจกัรพนัธ์  เขยีนเอี่ยม

๒ ม.ิย.๕๙ ยาม ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม นายยงยุทธ พรหมคช
นายสมาน เดชเพชร

ศุกร์ นายกันตภณ พิทยาพล
๓ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.ภาพินี มหาโชคธรณี ยาม นางอมรรัตน์ จามรพพิฒัน์

นายบุญชู พิมพ์มาก

เสาร์ นางชวนชื่น ทองสอง นายนวพล รัตนรัตน์
๔ ม.ิย.๕๙ น.ส.เขมกร อินทพัฒน์ น.ส.พรพมิล ติบรรณ์ ยาม นางนิศากร ภัสสรากุล

นางประนอม มีตาษ นายรัก  แกมนิล
นายรัก  แกมนิล

       ประจ่าสถานทีร่าชการและเห็นชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามความในหนังสือของส่านักเลขาธิการ

ค าสั่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์

ที ่   ๙๙   / ๒๕๕๙

เรื่อง แตง่ตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรปฏิบัตหิน้าทีร่ักษาความปลอดภัยประจ าสถานทีร่าชการ

---------------------------------------------------------------

                          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานราชการ แต่งต้ังเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติหน้าทีเ่วรรักษาการณ์ 

       คณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที ่๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพือ่ให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัย

       ต่อสถานทีแ่ละทรัพย์สินของทางราชการและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอ่านาจตามความใน มาตรา ๒๗

       แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี

      ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่

วัน/เดอืน/ปี



เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

วัน/เดอืน/ปี

อาทิตย์ นางพิชญากร ชัยฤกษ์ นายทักษ์ชัย แกว้พทิักษ์

๕ ม.ิย.๕๙ น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ น.ส.เกสรา สุรพนัธ์พชิิต ยาม นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ
นายฉลวย กล่่าศรี นายฉลวย กล่่าศรี

จันทร์ นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข

๖ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.มุกดา อันศิริ ยาม นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล
นายสมาน เดชเพชร

อังคาร นายวิทวัส ชูจิตร
๗ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธนัช เสาร์โสภา ยาม นางโสภา หงษ์เวยีงจันทร์

นายบุญชู พิมพ์มาก

พุธ นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
๘ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธีรยุทธ  ร่ืนวุฒิ ยาม นายพบิูลย์ ศรีเพช็ราพร

นายรัก แกมนิล

พฤหัสบดี นายจุลพงษ์ ธูปพร
๙ ม.ิย.๕๙ ยาม ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม นายพิบูลย์ บุญเมือง

นายฉลวย กล่่าศรี

ศุกร์ นายชูชาติ  นันทพานิช
๑๐ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.ภาพนิี มหาโชคธรณี ยาม นางพธันา เพญ็ภาคกลุ

นายสมาน เดชเพชร

เสาร์ น.ส.พูลศรี ใหม่เจริญ นายธนชัย นิลพันธ์
๑๑ ม.ิย.๕๙ น.ส.อัฉราภรณ์ พรมธิดา นางวันเพญ็ ดีสวัสด์ิ ยาม นางกมลมาศ มีสุข

นางประนอม มีตาษ นายบุญชู พิมพ์มาก
นายบุญชู พิมพ์มาก

อาทิตย์ น.ส.ดารัตน วรธรรมพิทักษ์ นายชนะ รมณีย์พิกุล
๑๒ ม.ิย.๕๙ น.ส.พรนภา เพ็งนอก นางพรทิพย์ โตมอญ ยาม นางจุฬาลักษณ์ เหล่ียมเลิศ

นายรัก แกมนิล นายรัก แกมนิล



เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

วัน/เดอืน/ปี

จันทร์ นายพินิจ อัครสานนท์
๑๓ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.มุกดา อนัศิริ ยาม นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร

นายฉลวย กล่่าศรี

อังคาร นายวิจติร เยน็เสมอ

๑๔ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธนัช เสาร์โสภา ยาม นางศศิกาญจน์ แกว้ค่า
นายสมาน เดชเพชร

พุธ นายธนัช เสาร์โสภา

๑๕ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธีรยุทธ  ร่ืนวุฒิ ยาม นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์
นายบุญชู พิมพ์มาก

พฤหัสบดี นายธีรยุทธ ร่ืนวุฒิ
๑๖ ม.ิย.๕๙ ยาม ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม นายยงยุทธ พรหมคช

นายรัก แกมนิล

ศุกร์ นายขิง ขอพึง่
๑๗ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.ภาพินี มหาโชคธรณี ยาม นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์

นายฉลวย กล่่าศรี

เสาร์ น.ส.อาภรณ์ พานิชเจริญ นายอภิสิทธิ ์แว่นแก้ว
๑๘ ม.ิย.๕๙ น.ส.เนตรชนก  วิวัฒน์ นางเครือวัลย์ ปล้ืมสุข ยาม นางนิศากร ภัสสรากลุ

นางประนอม มีตาษ นายสมาน เดชเพชร
นายสมาน เดชเพชร

อาทิตย์ น.ส.กาญจน์สุดา ดวงใจ นายธนิตศักด์ิ โชตน์สุทธิพงษ์

๑๙ ม.ิย.๕๙ น.ส.บุษยา ทับเชียงทอง นางธิดาพร บุญประเสริฐ ยาม นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ
นายบุญชู พิมพ์มาก นายบุญชู พิมพ์มาก

จันทร์ ว่าที ่ร.ต.อนันต์ชัย อเุทนนาม

๒๐ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.มุกดา อนัศิริ ยาม นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล
นายรัก แกมนิล
 



เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

วัน/เดอืน/ปี

อังคาร นายวิษณุ เอี่ยมบุญเสริฐ
๒๑ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธนัช เสาร์โสภา ยาม นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายฉลวย กล่่าศรี

พุธ ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ
๒๒ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธีรยุทธ ร่ืนวุฒิ ยาม นายพบิูลย์ ศรีเพช็ราพร

นายสมาน เดชเพชร

พฤหัสบดี นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา

๒๓ ม.ิย.๕๙ ยาม ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม นายพิบูลย์ บุญเมือง
นายบุญชู พิมพ์มาก

ศุกร์ นายจกัรพนัธ์ เขยีนเอี่ยม

๒๔ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.ภาพินี มหาโชคธรณี ยาม นางพัธนา เพ็ญภาคกุล
นายรัก แกมนิล

เสาร์ น.ส.พมิพช์นก ติรเดชาฤทธิ์ นายกนัตภณ พทิยาพล

๒๕ ม.ิย.๕๙ น.ส.จีราพร วอนเจียม น.ส.วิสาขะ บุญแท้ ยาม นางกมลมาศ มีสุข
นางประนอม มีตาษ นายฉลวย กล่่าศรี
นายฉลวย กล่่าศรี

อาทิตย์ น.ส.นฤมล  ธรรมไชย นายนวพล รัตนรัตน์
๒๖ ม.ิย.๕๙ น.ส.ภักด์ิสุดา เจริญวงศ์ น.ส.พรพิมล ติบรรณ์ ยาม นางจุฬาลักษณ์ เหล่ียมเลิศ

นายสมาน เดชเพชร นายสมาน เดชเพชร

จันทร์ นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์
๒๗ ม.ิย.๕๙ ยาม น.ส.มุกดา อนัศิริ ยาม นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร

นายบุญชู พิมพ์มาก

อังคาร นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข
๒๘ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธนัช เสาร์โสภา ยาม นางศศิกาญจน์ แก้วค่า

นายรัก แกมนิล



เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

วัน/เดอืน/ปี

พุธ นายวัทวัส ชูจิตร
๒๙ ม.ิย.๕๙ ยาม นายธีรยุทธ ร่ืนวุฒิ ยาม นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์

นายฉลวย กล่่าศรี

พฤหัสบดี นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
๓๐ ม.ิย.๕๙ ยาม ว่าที ่ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม นายยงยุทธ พรหมคช

นายสมาน เดชเพชร

ให้ผู้ทีร่ับแตง่ตั้งมหีน้าที ่ดงัน้ี

         ๑. ตรวจดูแล อาคารเรียน ของสถานศึกษา และทรัพย์สินต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย
         ๒. ตรวจดูแล ห้ามมีการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรการทีก่่าหนดไว้ตามระเบียบส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
             ขั้นพืน้ฐาน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทีเ่กี่ยวกับสถานทีร่าชการ อย่างเคร่งครัด
         ๓. บันทึกการอยู่เวร เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และสถานทีร่าชการรวมทัง้เหตุการณ์อื่นๆ  
         ๔. ในขณะอยู่เวรมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วนเพือ่หาทางแก้ไข 
             และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

                                    ส่ัง   ณ  วันที ่  ๒๖  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 ผู้อ่านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ)์
(นายปัญญา  สุขะวณิชย)์



เวรกลางวัน ตรวจเวรกลางวัน เวรกลางคืน ตรวจเวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

วัน/เดอืน/ปี













 


