คาสั่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ที่ ๑๙๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัตหิ น้าทีร่ ักษาความปลอดภัยประจาสถานทีร่ าชการ
--------------------------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานราชการ แต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติหน้าทีเ่ วรรักษาการณ์
ประจ่าสถานทีร่ าชการและเห็นชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามความในหนังสือของส่านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพือ่ ให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัย
ต่อสถานทีแ่ ละทรัพย์สินของทางราชการและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อาศัยอ่านาจตามความใน มาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่
เวรรักษาการณ์ ดังต่อไปนี้
เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
เสาร์
นางสาวอัฉราภณ์ พรมธิดา
๑ ต.ค.๕๙ นางสาวอารยา มั่นศักดิ์
นางประนอม มีตาษ
นายบุญชู พิมพ์มาก
อาทิตย์ นางสาวกาญจน์สุดา ดวงใจ
๒ ต.ค.๕๙ นางสาวบุษยา ทับเชียงทอง
นายรัก แกมนิล

วัน/เดือน/ปี

จันทร์
๓ ต.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

นายพินิจ อัครสานนท์

นางพัชรินทร์ ชูเมฆ

นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นายวิจติ ร เย็นเสมอ

นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์

นายรัก แกมนิล
ยาม

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

นายธนัช เสาร์โสภา

นายวิทวัส ชูจิตร

นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

อังคาร
๔ ต.ค.๕๙ ยาม

พุธ
๕ ต.ค.๕๙ ยาม

พฤหัสบดี
๖ ต.ค.๕๙ ยาม

ศุกร์
๗ ต.ค.๕๙ ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
นายธนัช เสาร์โสภา

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ
นายสมาน เดชเพชร
ยาม

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นางกาญจนา จ่าเนียรพันธุ์

นายขิง ขอพึง่

นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ

นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นางศรินรัตน์ กิตติพิชยอัมพร

นายอภิสิทธิ์ แว่นแก้ว

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ นายรัก แกมนิล
ยาม

นางชวนชืน่ ทองสอง

นายธนิตศักดิ์ โชตน์สุทธิพงษ์

นางสาวนฤมล ธรรมไชย นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางกมลมาศ มีสุข

นางสาวพิมพ์ชนก ติรเดชาฤทธิ์
เสาร์
๘ ต.ค.๕๙ นางสาวจีราพร วอนเจียม
นางพรทิพย์ โตมอญ
นางประนอม มีตาษ
นายสมาน เดชเพชร
อาทิตย์ นางสาวนฤมล ธรรมไชย
๙ ต.ค.๕๙ นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์ นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข
นายบุญชู พิมพ์มาก

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย อุเทนนาม

นายวิษณุ เอี่ยมบุญเสริฐ
นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นางศศิกาญจน์ แก้วค่า

จันทร์
๑๐ ต.ค.๕๙ ยาม

ว่าที่ ร.ต.นิติกร สมชาติ
นายรัก แกมนิล
ยาม

นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์

นายวิทวัส ชูจติ ร

นายสมาน เดชเพชร
ยาม

นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร

เวรกลางวัน
ตรวจเวรกลางวัน
เวรกลางคืน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) (๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา
อังคาร นางสาวรัชดาพร บุญมี
๑๑ ต.ค.๕๙ นางสาวธิดารัตน์ ทักษ์คีรี นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุล นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม
ยาม

วัน/เดือน/ปี

นางจิณณพัต อยู่แก้ว
พุธ
๑๒ ต.ค.๕๙ นางอินตอง ถวิลการ
ยาม
พฤหัสบดี นางสาวอาภณ์ พานิชเจริญ
๑๓ ต.ค.๕๙ นางสาวเนตรชนก วิวัฒน์
ยาม
นางสาวปิยมาศ เย็นกลม
ศุกร์
๑๔ ต.ค.๕๙ นางสุธารัตน์ สียานอก
ยาม

เสาร์
นางสาวพีชนิกา จิตรมา
๑๕ ต.ค.๕๙ นางสาวปาจารี แสนบุญ
นางประนอม มีตาษ
นายฉลวย กล่่าศรี
อาทิตย์ นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้
๑๖ ต.ค.๕๙ นางสุชีลา คงนอก
นายสมาน เดชเพชร
จันทร์ นางสาวปภิญญา งามพิพฒั น์ชัย
๑๗ ต.ค.๕๙ ยาม

นางมัทรี สุภาภา

นายจักรพันธ์ เขียนเอี่ยม
นายสมาน เดชเพชร
ยาม

นายกันตภณ พิทยาพล
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์ นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์

นางนิศากร ภัสสรากุล

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นายนวพล รัตนรัตน์

นางนวพร นามเสนาะ นายรัก แกมนิล
ยาม

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์

นางอัปสรศรี คล่องอักขระ นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายอนุรักษ์ จิว๋ สุข

นางพัชรินทร์ ชูเมฆ

นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์

นายสมาน เดชเพชร
ยาม
นายวิทวัส ชูจิตร
นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นางกาญจนา จ่าเนียรพันธุ์

นางศรินรัตน์ กิตติพิชยอัมพร

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
อังคาร นางสาววิรศรา ทุมาโต
๑๘ ต.ค.๕๙ นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์
ยาม

วัน/เดือน/ปี

พุธ
นางอรวรรณ จงวัฒนา
๑๙ ต.ค.๕๙ นางสาววิลาวัลย์ พันธุม์ ณี
ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)
นางพรทิพย์ โตมอญ

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นายณฐพงษ์ ทรงสัตย์
นายรัก แกมนิล
ยาม

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)
นางชวนชื่น ทองสอง

นายจุลพงษ์ ธูปพร

นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางกมลมาศ มีสุข

นายชูชาติ นันทพานิช
พฤหัสบดี นางสาวเกสรา สุรพันธ์พชิ ิต
๒๐ ต.ค.๕๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา ชนะค่า นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุล นายสมาน เดชเพชร
ยาม
ยาม

นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร

ศุกร์
นางยูถิกา จุ่นปาน
๒๑ ต.ค.๕๙ นางสาวภัทรีญา เฉื่อยทอง
ยาม

นางศศิกาญจน์ แก้วค่า

เสาร์
นางพรรณี ศรีสยามไพศาล
๒๒ ต.ค.๕๙ นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
นางประนอม มีตาษ
นายรัก แกมนิล
อาทิตย์ นางรัตนา ยอดนารี
๒๓ ต.ค.๕๙ นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ
นายฉลวย กล่่าศรี

นางมัทรี สุภาภา

นายธนชัย นิลพันธ์
นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นายชนะ รมณีย์พิกุล
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์ นายรัก แกมนิล
ยาม

นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์

นายพินิจ อัครสานนท์
นางนวพร นามเสนาะ นายฉลวย กล่่าศรี

นางอมรรัตน์ จามรพิพัฒน์

ยาม

นายวิจติ ร เย็นเสมอ
จันทร์ นางสาวณัฐฒยา เสริมจันทร์
๒๔ ต.ค.๕๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาฑาพรรณ กินามณีย์ นางอัปสรศรี คล่องอักขระ นายสมาน เดชเพชร
ยาม
ยาม

นางนิศากร ภัสสรากุล

วัน/เดือน/ปี

เวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

อังคาร นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี
๒๕ ต.ค.๕๙ นางภาณี บุญตามช่วย
ยาม
นางสาวอ่าไพพรรณ สวนสอน
พุธ
๒๖ ต.ค.๕๙ นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ยาม

พฤหัสบดี นางสาวณัฐวรรณ ต่วนชะเอม
๒๗ ต.ค.๕๙ นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ
ยาม
นางสาวมุกดา อันศิริ
ศุกร์
๒๘ ต.ค.๕๙ นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
ยาม

ตรวจเวรกลางวัน
(๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

เวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

ตรวจเวรกลางคืน
(๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.)

นายธนัช เสาร์โสภา
นางพัชรินทร์ ชูเมฆ

นายบุญชู พิมพ์มาก
ยาม

นางปราณี รุ่งเรืองเกียรติ

นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์

นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ
นายรัก แกมนิล
ยาม

นางนฤมล วงศ์หิรัณยปาล

นางพรทิพย์ โตมอญ

นายขิง ขอพึง่
นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางโสภา หงษ์เวียงจันทร์

นายอภิสิทธิ์ แก้วค่า
นางสาวนฤมล ธรรมไชย นายสมาน เดชเพชร
ยาม

นางกาญจนา จ่าเนียรพันธุ์

นายธนิตศักดิ์ โชตน์สุทธิพงษ์
เสาร์
นางสาวอุษา อินทรพัฒน์
๒๙ ต.ค.๕๙ นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข นายบุญชู พิมพ์มาก
นางศรินรัตน์ กิตติพิชยอัมพร
นางประนอม มีตาษ
ยาม
นายบุญชู พิมพ์มาก
อาทิตย์ นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง
ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย อุเทนนาม
๓๐ ต.ค.๕๙ นางสาวพรรณราย ยาสมุทร์ นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุล นายรัก แกมนิล
นางชวนชื่น ทองสอง
นายรัก แกมนิล
ยาม

จันทร์
๓๑ ต.ค.๕๙ ยาม

นายวิษณุ เอี่ยมบุญเสริฐ

นายวิทวัส ชูจิตร

นายฉลวย กล่่าศรี
ยาม

นางกมลมาศ มีสุข

ให้ผู้ทรี่ ับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ตรวจดูแล อาคารเรียน ของสถานศึกษา และทรัพย์สินต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย
๒. ตรวจดูแล ห้ามมีการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรการทีก่ ่าหนดไว้ตามระเบียบส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทีเ่ กี่ยวกับสถานทีร่ าชการ อย่างเคร่งครัด
๓. บันทึกการอยู่เวร เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และสถานทีร่ าชการรวมทัง้ เหตุการณ์อื่นๆ
๔. ในขณะอยู่เวรมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วนเพือ่ หาทางแก้ไข
และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่

๒๒

กันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปัญญา สุขะวณิชย์)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

