
 
ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ที ่ 136  /2558 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร  

ประจ าเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 
----------------------------------------- 

เพ่ือให้การดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์กับราชการ                 
จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ  และผู้ตรวจเวร ดังนี้ 

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 

     
ครูผู้ตรวจเวร 

 
มิถุนายน
2558 

1 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ นายอศิรา ภูกะฐิน นายสุชาติ ธาราวาสน ์

2 นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม นายสุวิทย์ ประยูรหาญ นายเดชา แสงทอง 

3 นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ นายสมหวัง ชัยตามล 

4 นายชัยยา พันธ์เพชร นายอธิป หัตถกี นายอาทร ธนวัฒน ์

5 นายเพชรน้้า นิเวศวรทานต์ นายวสันต์ เอ่ียมยั่งยืน นายวันชัย อ้่าประชา 

6 นายปราโมทย์ ฮ๊อก นายสิทธิศักดิ์ ฆังมณี นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

7 นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายนิรัตน์ วัฒนชัยนันท์ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

8 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย์ นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์ นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

9 นายวรวุธ พระภูจ้านงค์ นายกฤษณพงศ์ ประชา นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

10 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก นายสุชาติ ธาราวาสน ์

11 ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ นายเดชา แสงทอง 

12 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายณัฐวุฒิ ค้าสีแก้ว นายสมหวัง ชัยตามล 

13 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล นายอาทร ธนวัฒน ์

14 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล นายอรรถพล พลอยมีค่า นายวันชัย อ้่าประชา 

15 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข นายรัตน์ตพงษ์ เจริญงามสกุล นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

16 นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์ ว่าที ่ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

17 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ นายกชกร  ผลผลา นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

18 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ   เกียรติธนะบ้ารุง นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

19 นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายสุชาติ ธาราวาสน ์

20 นายสุริยัน ตุมารัมย์ นายวุฒิชัย หอยจับ นายเดชา แสงทอง 

21 นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์ นายสมหวัง ชัยตามล 

22 นายสุชาติ อารีสินพิทักษ์ นายศุภชัย เชี่ยวชาญช้านาญกิจ นายอาทร ธนวัฒน ์

23 นายวีรเกียรติ สิกขากูล นายมนต์สันต์ กองทิพย์ นายวันชัย อ้่าประชา 



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

2558 

24 นายวิชัย พรสิริโชคชัย นายเปรมศักดิ์ ปัญญาสาร นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

25 นายสมเกียรติ จันทรสูรย์ นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

26 นายมนตรี สุท้าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

27 นายอุทรณ์ โขมะนาม นายภาคภูมิ    ทวนทอง นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

28 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายนรินทร์ ใกล้สุข นายสุชาติ ธาราวาสน ์

29 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ นายอศิรา ภูกะฐิน นายเดชา แสงทอง 

30 นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม นายสุวิทย์ ประยูรหาญ นายสมหวัง ชัยตามล 

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

2558 

1 นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ นายอาทร ธนวัฒน ์

2 นายชัยยา พันธ์เพชร นายอธิป หัตถกี นายวันชัย อ้่าประชา 

3 นายเพชรน้้า นิเวศวรทานต์ นายวสันต์ เอ่ียมยั่งยืน นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

4 นายปราโมทย์ ฮ๊อก นายสิทธิศักดิ์ ฆังมณี ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

5 นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายนิรัตน์ วัฒนชัยนันท์ นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

6 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย์ นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์ นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

7 นายวรวุธ พระภูจ้านงค์ นายกฤษณพงศ์ ประชา นายสุชาติ ธาราวาสน ์

8 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก นายเดชา แสงทอง 

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

10 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายณัฐวุฒิ ค้าสีแก้ว นายอาทร ธนวัฒน ์

11 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล นายวันชัย อ้่าประชา 

12 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล นายอรรถพล พลอยมีค่า นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

13 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข นายรัตน์ตพงษ์ เจริญงามสกุล ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

14 นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์ นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

15 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ นายกชกร  ผลผลา นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

16 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ   เกียรติธนะบ้ารุง นายสุชาติ ธาราวาสน ์

17 นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายเดชา แสงทอง 

18 นายสุริยัน ตุมารัมย์ นายวุฒิชัย หอยจับ นายสมหวัง ชัยตามล 

19 นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์ นายอาทร ธนวัฒน ์

20 นายสุชาติ อารีสินพิทักษ์ นายศุภชัย เชี่ยวชาญช้านาญกิจ นายวันชัย อ้่าประชา 

21 นายวีรเกียรติ สิกขากูล นายมนต์สันต์ กองทิพย์ นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

22 นายวิชัย พรสิริโชคชัย นายเปรมศักดิ์ ปัญญาสาร ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 



วัน เดือน ปี  
ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 

 
ครูผู้ตรวจเวร กรกฎาคม 

2558 

23 นายสมเกียรติ จันทรสูรย์ นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน นายชูชาติ เก้ากิตติ์ 

24 นายมนตรี สุท้าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

25 นายอุทรณ์ โขมะนาม นายภาคภูมิ    ทวนทอง นายสุชาติ ธาราวาสน ์

26 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายนรินทร์ ใกล้สุข นายเดชา แสงทอง 

27 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ นายอศิรา ภูกะฐิน นายสมหวัง ชัยตามล 

28 นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม นายสุวิทย์ ประยูรหาญ นายอาทร ธนวัฒน ์

29 นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ นายวันชัย อ้่าประชา 

30 นายชัยยา พันธ์เพชร นายอธิป หัตถกี นายทรงเกียรติ เกษมากุล 

31 นายเพชรน้้า นิเวศวรทานต์ นายวสันต์ เอ่ียมยั่งยืน ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

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

  นายเอนก สุสุทธิ 
มิถุนายน 
2558 

1 นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง นางสาวดาญา สมสุวรรณ นางบุษบา ประยูรทอง 

6 นางพันทิพย์ โขมะนาม นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 

7 นางสุนิสา จิตตเมตตากุล นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

13 นางสิริรัตน ์ ประจักษ์วรวิทย ์ นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาต ิ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

14 นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล นางประนอม เปลี่ยนเฉย นางสาวจา้รูญลักขณ ์ สุขสัมพันธ ์

20 นางสาวกมลพร ทองนุช นางสาวสุดารัตน ์ โยชน์เยื้อน นางลักขณา ทรัพย์วารี 

21 นางสาวเกศิรี จรัสกุล นางสาวรุ้งลาวลัย ์ เจริญรักษ์รัตนะ นางสมศรี หล่อคุณธรรม 

27 นางสาวอรนิธ ี เพ็ญเพียร นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน ์ นางสาวสุภัทร สุขสมบูรณ์ 

28 นางวนัเพ็ญ เพชรรัตน์ นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย นางบุษบา ประยูรทอง 

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

2558 
4 นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์ นางวรรณญา ตระการไทย นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 
5 นางสาวพรทิพย ์ ทับทิมทอง นางประภาภรณ์ ประยูรหาญ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

11 นางสาวศุจิกา เพชรล้วน นางวัลลภา ชัยตามล นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

12 นางสาวเพ็ญภาค เนตรวิศาล นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี นางสาวจา้รูญลักขณ ์ สุขสัมพันธ ์
18 นางวรรณา เลาหสุขเกษม นางศิริวรรณ เนตรสว่าง นางลักขณา ทรัพย์วารี 

19 นางสาวรัตติกรณ ์ ซึมโรจนป์ระเสริฐ นางขนิษฐา บุณยประคอง นางสมศรี หล่อคุณธรรม 

25 นางรัตนาพร อรทัย นางสาวภาวิณี ชาวเนื้อดี นางสาวสุภัทร สุขสมบูรณ์ 

26 นางสิริกัญญา สุวรรณ์ นางกิตติยา ทัศนะสกุล นางบุษบา ประยูรทอง 

30 นางพิมพ์พนิต สว่างเพียร นางสายสุนี แก้วเทศ นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 



หน้าที่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร      
1.  ตรวจดูสถานที่ราชการ ห้องพักนักกีฬา และทรัพย์สิน ให้อยู่ในความเรียบร้อย  
2.  ตรวจดูและห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน้าสิ่งของเข้ามาจ้าหน่ายในสถานที่ราชการ  
     โดยเคร่งครัด 
3. จัดท้าบันทึกการอยู่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสถานที่ราชการ รวมทั้งเหตุอื่น ๆ อันควร                                          

การอยู่เวรในวันหยุดราชการหรือเวรกลางคืนให้บันทึกการรับโทรศัพท์ โทรเลข จดหมายและหนังสือราชการ                          
ที่มาถึงหน่วยงาน 

4. ในขณะอยู่เวรหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีเรื่องด่วนพิเศษอันอาจจะท้าให้ทรัพย์สินหรือสถานที่ราชการได้รับความ
เสียหาย ให้รายงานทางโทรศัพท์ถึงผู้อ้านวยการโรงเรียน รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หรือผู้ตรวจเวรทราบทันที  
หากมีความจ้าเป็นเร่งด่วน ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ต้ารวจท้องที่ เพ่ือด้าเนินการ ระงับเหตุทันทีด้วย 

5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือเวรยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           
หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 

 
6.  หากมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนเวรให้บันทึกเปลี่ยนเวรเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน โดยผ่านรองผู้อ้านวยการ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป 
7.  ครูปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ  ให้นั่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ 
8.  ครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน  ให้นอนที่ห้องพักครูเวรในส้านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
9.  นักการเวรกลางคืน นอนห้องโถงอาคารแม้นฯ และห้องร้าเพยอาคารเยาวมาลย์ฯ 

หน้าที่   ผู้ตรวจเวร      
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ประจ้าของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ้าวัน ยาม ( ร.ป.ภ ) และนักการภารโรง            

ที่โรงเรียนมีค้าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ้าวัน และบันทึกรายงานในสมุดรักษาความปลอดภัย 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน   2558  เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 

 

 

(นายอนันต์   ทรัพย์วารี) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 


