คาสั่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ที่ ๔๙ / ๒๕๕๙
เรือ่ ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยประจาสถานที่ราชการ
--------------------------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานราชการ แต่งตั้งเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิหน้าทีเวรรักษาการณ์
ประจ่าสถานทีราชการและเห็นชอบให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามความในหนังสือของส่านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพือให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัย
ต่อสถานทีและทรัพย์สินของทางราชการและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอ่านาจตามความใน มาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบตั ิหน้าที
เวรรักษาการณ์ ดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

อังคาร
๑ มี.ค.๕๙ ยาม

พุธ
๒ มี.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

นายธนิตศักดิ์ โชตน์สุทธิพงษ์

นายธนัช เสาร์โสภา

ยาม
นายฉลวย กล่าศรี

นางนิศากร ภัสสรากุล

ว่าที ร.ต.อนันต์ชัย อุเทนนาม
นายธีรยุทธ รืนวุฒิ

ยาม
นายสมาน เดชเพชร

พฤหัสบดี
๓ มี.ค.๕๙ ยาม

นายวิษณุ เอียมบุญเสริฐ
ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

ศุกร์
๔ มี.ค.๕๙ ยาม

ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ
นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี ยาม
นายรัก แกมนิล

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

เวรกลางวัน
ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
เสาร์
นางพรณี สงวนเผ่า
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
๕ มี.ค.๕๙ นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ
นางประนอม มีตาษ
นายฉลวย กล่าศรี
อาทิตย์ นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์
๖ มี.ค.๕๙ ว่าที ร.ต.หญิงจุฑาพรรณ กินามณีย์ นางสาวเกสรา สุรพันธ์พิชิต
นายสมาน เดชเพชร

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา

ยาม
นายฉลวย กล่าศรี

นางพัธนา เพ็ญภาคกุล

นายจักรพันธ์ เขียนเอียม

ยาม
นายสมาน เดชเพชร

นางกมลมาศ มีสุข

จันทร์
๗ มี.ค.๕๙ ยาม

นายกัตภณ พิทยาพล
นางสาวมุกดา อันศิริ ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

อังคาร
๘ มี.ค.๕๙ ยาม

นายธนัช เสาร์โสภา

นายนวพล รัตนรัตน์
ยาม
นายรัก แกมนิล

นางจิรัฐิตกิ าล ก้อนเพชร

นายธีรยุทธ รืนวุฒิ

นายพิทกั ษ์ชัย แก้วพิทกั ษ์
ยาม
นายฉลวย กล่าศรี

นางศศิกาญจน์ แก้วค่า

พุธ
๙ มี.ค.๕๙ ยาม

พฤหัสบดี
๑๐ มี.ค.๕๙ ยาม

นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข
ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม
นายสมาน เดชเพชร

ศุกร์
๑๑ มี.ค.๕๙ ยาม

นายวิทวัส ชูจิตร
นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี
เสาร์
๑๒ มี.ค.๕๙ นางภาณี บุญตามช่วย
นางประนอม มีตาษ
นายรัก แกมนิล

นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์

นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์
ยาม
นายรัก แกมนิล

นางจุฬาลักษณ์ เหลียมเลิศ

นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์

นายยงยุทธ พรหมคช

นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

อาทิตย์ นางสาวอ่าไพพรรณ สวนสอน
๑๓ มี.ค.๕๙ นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
นายฉลวย กล่าศรี
จันทร์
๑๔ มี.ค.๕๙ ยาม

อังคาร
๑๕ มี.ค.๕๙ ยาม

พุธ
๑๖ มี.ค.๕๙ ยาม

พฤหัสบดี
๑๗ มี.ค.๕๙ ยาม

ศุกร์
๑๘ มี.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

นายจุลพงษ์ ธูปพร

นางพรทิพย์ โตมอญ

ยาม
นายฉลวย กล่าศรี

นายชูชาติ นันทพานิช
นางสาวมุกดา อันศิริ ยาม
นายสมาน เดชเพชร

นางนิศากร ภัสสรากุล

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นายธนัช เสาร์โสภา

นายธนชัย นิลพันธ์
ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางนฤมล วงศ์หริ ัณยปาล

นายธีรยุทธ รืนวุฒิ

นายชนะ รมณีย์พิกุล
ยาม
นายรัก แกมนิล

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายพินิจ อัครสานนท์
ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม
นายฉลวย กล่าศรี

นายพิบลู ย์ ศรีเพ็ชราพร

นายวิจิตร เย็นเสมอ
นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี ยาม
นายสมาน เดชเพชร

เสาร์
นางสาวณัฐวรรณ ต่วนชะเอม
๑๙ มี.ค.๕๙ นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ
นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข
นางประนอม มีตาษ
นายบุญชู พิมพ์มาก
อาทิตย์ นางสาวมุกดา อันศิริ
๒๐ มี.ค.๕๙ นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
นางธิดาพร บุญประเสริฐ
นายรัก แกมนิล

นายพิบูลย์ บุญเมือง

นายธนัช เสาร์โสภา
ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางพัธนา เพ็ญภาคกุล

นายธีรยุทธ รืนวุฒิ
ยาม
นายรัก แกมนิล

นางกมลมาศ มีสุข

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

จันทร์
๒๑ มี.ค.๕๙ ยาม

อังคาร
๒๒ มี.ค.๕๙ ยาม

พุธ
๒๓ มี.ค.๕๙ ยาม

พฤหัสบดี
๒๔ มี.ค.๕๙ ยาม

ศุกร์
๒๕ มี.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นายขิง ขอพึง
นางสาวมุกดา อันศิริ ยาม
นางจุฬาลักษณ์ เหลียมเลิศ
นายฉลวย กล่าศรี

นายธนัช เสาร์โสภา

นายอภิสิทธิ์ แว่นแก้ว
ยาม
นายสมาน เดชเพชร

นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร

นานธนิตศักดิ์ โชตน์สุทธิพงษ์

นายธีรยุทธ รืนวุฒิ

ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางศศิกาญจน์ แก้วค่า

ว่าที ร.ต.อนันต์ชัย อุเทนนาม

ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม
นายรัก แกมนิล

นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์

นายวิษณุ เอียมบุญเสริฐ
นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี ยาม

นายยงยุทธ พรหมคช

นายฉลวย กล่าศรี
นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ
เสาร์
๒๖ มี.ค.๕๙ นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร นางสาววิสาขะ บุญแท้
นางประนอม มีตาษ
นายสมาน เดชเพชร
อาทิตย์ นางกาญจนา จ่าเนียรพันธ์
๒๗ มี.ค.๕๙ นางสาวอารยา มันศักดิ์
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
นายบุญชู พิมพ์มาก

จันทร์
๒๘ มี.ค.๕๙ ยาม

ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ
ยาม
นายสมาน เดชเพชร

นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์

นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา
ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางนิศากร ภัสสรากุล

นายจักรพันธ์ เขียนเอียม
นางสาวมุกดา อันศิริ ยาม
นายรัก แกมนิล

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

อังคาร
๒๙ มี.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
นายธนัช เสาร์โสภา

พุธ
๓๐ มี.ค.๕๙ ยาม

นายธีรยุทธ รืนวุฒิ

พฤหัสบดี
๓๑ มี.ค.๕๙ ยาม

เวรกลางคืน
ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นายกันตภณ พิทยาพล
ยาม
นางนฤมล วงศ์หริ ัณยปาล
นายฉลวย กล่าศรี
นายนวพล รัตนรัตน์
ยาม
นายสมาน เดชเพชร

นายพิทกั ษ์ชัย แก้วพิทกั ษ์
ว่าที ร.ต.นิติกร สมชาติ ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายพิบลู ย์ ศรีเพ็ชราพร

ให้ผู้ที่รบั แต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ตรวจดูแล อาคารเรียน ของสถานศึกษา และทรัพย์สินต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย
๒. ตรวจดูแลห้ามมีการปฏิบตั ิฝ่าฝืนมาตรการทีก่าหนดไว้ตามระเบียบส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทีเกียวกับสถานทีราชการ อย่างเคร่งครัด
๓. บันทึกการอยู่เวร เหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึ้นเกียวกับทรัพย์สิน และสถานทีราชการรวมทั้งเหตุการณ์อืนๆ
๔. ในขณะอยู่เวรมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ให้รายงานผู้บงั คับบัญชาโดยด่วนเพือหาทางแก้ไข
และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการต่อไป
สัง ณ วันที ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปัญญา สุขะวณิชย์)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

