
 
ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร ์

ที ่ 144  /2556 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร  

ประจ าเดือน มิถุนายน  – กรกฎาคม 2556 
----------------------------------------- 

เพื่อให้การดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัย ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดปร ะโยชน์         
กับราชการ  จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ  และผู้ตรวจเวร ดังนี้ 
วัน เดือน ปี 

ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 
 

ครูผู้ตรวจเวร 
 

มิถุนายน 
2556 

1 นายสมเกียรต ิ จันทรสูรย ์ นายประโยชน ์ อุ่นใจเพื่อน นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

2 นายมนตรี สุท าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายเดชา แสงทอง 

3 นายอุทรณ ์ โขมะนาม นายเฉลิมพันธ ์ กองเพชร นายเอนก สุสุทธ ิ

4 นายณฐพรรษ พู่พวง นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายสมหวัง ชัยตามล 

5 นายดิเรก หุ่นสุวรรณ์ นายอธิป หัตถกี นายวันชัย อ่ าประชา 

6 นายเดชสิทธ ิ เกียรติธรรม ว่าที่ ร.ต.อนันต ์ ยอดภิญญาณ ี นายภาณุภณ กล้าผจญ 

7 นายชัยยา พันธ์เพชร นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายศิริชัย สรรพอาษา 

8 นายฆเนศจ ์ นามสุวรรณ นายสันต์ วิเศษพานิช นายนฤเทพ ใจสุทธ ิ

9 นายเพชรน้ า นิเวศวรทานต ์ นายทรงเกียรต ิ เกษมากุล นายเดช แสนยโยธิน 

10 นายเดชา ผิวหอม นายนิรัตน ์ วัฒนชัยนันท ์ นายธีรวัฒน ์ ประจักษ ์

11 นายชูชาต ิ เพ็งอาทิตย ์ นายธนะพัฒน ์ ขวัญพิพัฒน ์ ว่าที่ ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

12 นายวรวุธ พระภูจ านงค ์ นายศกร พรหมทา นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

13 นายสมเจตน ์ ตระกูลวาง นายวุฒิชัย หอยจับ นายเดชา แสงทอง 

14 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก นายเอนก สุสุทธ ิ

15 ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ นายสมหวัง ชัยตามล 

16 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายนภา ภูมิอาวาส นายวันชัย อ่ าประชา 

17 นายสมชาย เสาวรัตน ์ นายเรืองวุฒ ิ ทัศนะสกุล นายภาณุภณ กล้าผจญ 

18 นายรังสรรค ์ ประพันธ ์ นายเอกศิษฎ์ สันโดษขจรพงศ ์ นายศิริชัย สรรพอาษา 

19 นายสรณบดินทร ์ ประสารทรัพย ์ นายอรรถวิทย์ คิรินทร์รัตนะ นายนฤเทพ ใจสุทธ ิ

20 นายสุวิทย ์ ประยูรหาญ นายสมัย สืบเสน นายเดช แสนยโยธิน 

21 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธุ ์ นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายธีรวัฒน ์ ประจักษ ์

22 นายปราโมทย ์ ฮ๊อก นายอรรถพร แสงเจริญ ว่าที่ ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

23 นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

24 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ เกียรติธนะบ ารุง นายเดชา แสงทอง 



วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) ครูผู้ตรวจเวร มิถุนายน 

2556 
25 นายสุริยัน ตุมารัมย ์ นายวีรกิจ สกุลพันธุ ์ นายเอนก สุสุทธ ิ

26 นายศิวะพงศ ์ เปี่ยมสวัสดิ ์ นายสุวรรณ จันทะคุณ นายสมหวัง ชัยตามล 

27 นายสุชาต ิ อารีสินพิทักษ ์ นายศุภชัย เชี่ยวชาญช านาญกิจ นายวนัชัย อ่ าประชา 

28 นายวีรเกียรติ สิกขากูล นายวิชัย                 พรสิริโชคชัย นายภาณุภณ กล้าผจญ 

29 นายอาทร ธนวัฒน ์ นายจักรกฤษณ ์ เชื้อจันสา นายศิริชัย สรรพอาษา 

30 นายอิศรา ภูกะฐิน นายเกียรติชัย ด้วงเอียด นายนฤเทพ ใจสุทธ ิ

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) ครูผู้ตรวจเวร กรกฎาคม 

2556 
1 นายสมเกียรต ิ จันทรสูรย ์ นายประโยชน ์ อุ่นใจเพื่อน นายเดช แสนยโยธิน 

2 นายมนตรี สุท าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายธีรวัฒน ์ ประจักษ ์

3 นายอุทรณ ์ โขมะนาม นายเฉลิมพันธ ์ กองเพชร ว่าที่ ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

4 นายณฐพรรษ พู่พวง นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

5 นายดิเรก หุ่นสุวรรณ ์ นายอธิป หัตถกี นายเดชา แสงทอง 

6 นายเดชสิทธ ิ เกียรติธรรม ว่าที่ ร.ต.อนันต ์ ยอดภิญญาณ ี นายเอนก สุสุทธ ิ

7 นายชัยยา พันธ์เพชร นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายสมหวัง ชัยตามล 

8 นายฆเนศจ ์ นามสุวรรณ นายสันต์ วิเศษพานิช นายวันชัย อ่ าประชา 

9 นายเพชรน้ า นิเวศวรทานต ์ นายทรงเกียรต ิ เกษมากุล นายภาณุภณ กล้าผจญ 

10 นายเดชา ผิวหอม นายนิรัตน ์ วัฒนชัยนันท ์ นายศิริชัย สรรพอาษา 

11 นายชูชาต ิ เพ็งอาทิตย ์ นายธนะพัฒน ์ ขวัญพิพัฒน ์ นายนฤเทพ ใจสุทธ ิ

12 นายวรวุธ พระภูจ านงค ์ นายศกร พรหมทา นายเดช แสนยโยธิน 

13 นายสมเจตน ์ ตระกูลวาง นายวุฒิชัย หอยจับ นายธีรวัฒน ์ ประจักษ ์

14 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก ว่าที่ ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

15 ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

16 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายนภา ภูมิอาวาส นายเดชา แสงทอง 

17 นายสมชาย เสาวรัตน ์ นายเรืองวุฒ ิ ทัศนะสกุล นายเอนก สุสุทธ ิ

18 นายรังสรรค ์ ประพันธ ์ นายเอกศิษฎ์ สันโดษขจรพงศ ์ นายสมหวัง ชัยตามล 

19 นายสรณบดินทร ์ ประสารทรัพย ์ นายอรรถวิทย์ คิรินทร์รัตนะ นายวันชัย อ่ าประชา 

20 นายสุวิทย ์ ประยูรหาญ นายสมัย สืบเสน นายภาณุภณ กล้าผจญ 

21 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธุ ์ นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายศิริชัย สรรพอาษา 

22 นายปราโมทย ์ ฮ๊อก นายอรรถพร แสงเจริญ นายนฤเทพ ใจสุทธ ิ

23 นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ นายเดช แสนยโยธิน 

24 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ เกียรติธนะบ ารุง นายธีรวัฒน ์ ประจักษ ์

วัน เดือน ปี  ครูผู้ตรวจเวร 



กรกฎาคม 
2556 

ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 
 

25 นายสุริยัน ตุมารัมย ์ นายวีรกิจ สกุลพันธุ ์ ว่าที่ ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

26 นายศิวะพงศ ์ เปี่ยมสวัสดิ ์ นายสุวรรณ จันทะคุณ นายสุชาต ิ ธาราวาสน ์

27 นายสุชาต ิ อารีสินพิทักษ ์ นายศุภชัย เชี่ยวชาญช านาญกิจ นายเดชา แสงทอง 

28 นายวีรเกียรติ สิกขากูล นายวิชัย                 พรสิริโชคชัย นายเอนก สุสุทธ ิ

29 นายอาทร ธนวัฒน ์ นายจักรกฤษณ ์ เชื้อจันสา นายสมหวัง ชัยตามล 

30 นายอิศรา ภูกะฐิน นายเกียรติชัย ด้วงเอียด นายวันชัย อ่ าประชา 

31 นายสมเกียรต ิ จันทรสูรย ์ นายประโยชน ์ อุ่นใจเพื่อน นายภาณุภณ กล้าผจญ 

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลางวัน ( 08.30-16.30 น. ) ครูผู้ตรวจเวร 

  นายเอนก สุสุทธ ิ
มิถุนายน 
2556 

1 นางสาวกลอยใจ ชาตยาภา นางร าไพ ฟุ้งขจร นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

2 นางสาววโรบล พันธ์แก้ว นางสาวศศิกานต์ ยอดหาญ นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

8 นางประนอม เปลี่ยนเฉย นางสมศรี หล่อคุณธรรม นางกฤษณา พลอยสังวาลย ์

9 นางฌาน์ศินี สิกขากูล นางมุกดา เนรัญชร นางบุษบา ประยูรทอง 

15 นางกรรภิรมย์ กองศรี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิพันธ์ นางอุไรวรรณ หลิ่มโภไคยกุล 

16 นางนิตธินันท์ ยอดภิญญาณี นางสาวทัศนีย์ ก้อนทอง นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 

22 นางสาวมาลี ครองสินทรัพย์ นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถียร นางกัญญา โตแก้ว 

23 นางนิศรา เพ็งอาทิตย์ นางกรกนก คัจฉพันธ์ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

29 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์ นางสาวสมฤทัย อาจคงหาญ นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

30 นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลางวัน ( 08.30-16.30 น. ) ครูผู้ตรวจเวร กรกฎาคม 

2556 
6 นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์ นางสาวนุชจรย์ ศรีวิเชียร นางกฤษณา พลอยสังวาลย ์

7 นางสาวโสภิดา เศวตพันธุ์ นางสาวจิรัฐติกาล ศรีพงศ์ นางบุษบา ประยูรทอง 

13 นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง นางสาวดาญา สมสุวรรณ นางอุไรวรรณ หลิ่มโภไคยกุล 

14 นางพันทิพย์ โขมะนาม นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 

20 นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชัย นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

21 นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์ นางพิมพ์ใจ ชิดชอบ นางกัญญา โตแก้ว 

22 นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล นางสาวช่อผกา คู่เพ็ชรงาม นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

23 นางสาวเกศิรี จรัสกุล นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

27 นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน ์ นางกฤษณา พลอยสังวาลย ์

28 นางวันเพ็ญ เพชรรัตน์ นางสาวชนากานต์ ฤทธิวีรชัย นางบุษบา ประยูรทอง 

หน้าที่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร      
1.  ตรวจดูสถานท่ีราชการ ห้องพักนักกีฬา และทรัพย์สิน ให้อยู่ในความเรียบร้อย  



2.  ตรวจดูและห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน าสิ่งของเข้ามาจ าหน่ายในสถานท่ี
ราชการ โดยเคร่งครัด 

3. จัดท าบันทึกการอยู่เวรบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสถานท่ีราชกา ร รวมท้ังเหตุอื่น ๆ      
อันควรการอยู่เวรในวันหยุดราชการหรือเวรกลางคืนให้บันทึกการรับโทรศัพท์ โทรเลข จดหมายและ
หนังสือราชการท่ีมาถึงหน่วยงาน 

4. ในขณะอยู่เวรหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีเรื่องด่วนพิเศษอันอาจจะท าให้ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการ
ได้รับความเสียหาย  ให้รายงานทางโทรศัพท์ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
หรือผู้ตรวจเวรทราบทันที  หากมีความเป็นเร่งด่วน  ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ี เพื่อ
ด าเนินการ ระงับเหตุทันทีด้วย 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและประสาน งานกับเจ้าหน้าท่ี หรือเวรยามของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน 

6.  หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเวรให้บันทึกเปลี่ยนเวรเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

7.  ครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดราชการ  ให้นั่งท่ีห้องประชาสัมพันธ์ 
8.  ครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางคืน  ให้นอนท่ีห้องพักครูเวรในส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
9.  นักการเวรกลางคืน นอนห้องโถงอาคารแม้นฯ และห้องร าเพยอาคารเยาวมาลย์ฯ 

หน้าที่   ผู้ตรวจเวร      
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าท่ีประจ าของข้าราชการครู ลู กจ้างประจ าวัน ยาม (ร.ป.ภ)         

และนักการภารโรง ท่ีโรงเรียนมีค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และบันทึกรายงานในสมุดรักษาความปลอดภัย 

           ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2556  เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 

 
                                                   (นายปรเมษฐ์     โมลี) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  
 


