
 
ค าส่ังโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ที่ 83  /2556 
เร่ือง  แต่งตัง้ครูปฏิบัตหิน้าท่ีครูเวรกลางคืน ปฏิบัตหิน้าท่ีครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร  

ประจ าเดือน เมษายน  – พฤษภาคม 2556 
----------------------------------------- 

เพ่ือให้การดแูลทรัพย์สินและความปลอดภยัของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์กบัราชการ                 
จงึแตง่ตัง้ครูปฏิบตัหิน้าท่ีเวรกลางคืนและเวรวนัหยดุราชการ   และผู้ตรวจเวร ดงันี ้
วัน เดือน ปี 

ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 
     

ครูผู้ตรวจเวร 
 

เมษายน
2556 

1 นายมนตรี สทุ าแปง นายอคัรพงษ์ ธิติพงศ์กร นายภาณภุณ กล้าผจญ 

2 นายอทุรณ์ โขมะนาม นายสมคิด ภู่ไพจิตร์กลุ นายศิริชยั สรรพอาษา 

3 นายณฐพรรษ พู่พวง นายอศัวิน รอดมุ้ย นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

4 นายดิเรก หุ่นสวุรรณ์ นายอธิป หตัถกี นายเดช แสนยโยธิน 

5 นายศิรสิทธิ เกียรติธรรม วา่ท่ี ร.ต.อนนัต์ ยอดภิญญาณี นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

6 นายชยัยา พนัธ์เพชร นายนพมาตร พวงสวุรรณ วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

7 นายฆเนศจ์ นามสวุรรณ นายสนัต์ วิเศษพานิช นายสชุาติ ธาราวาสน์ 

8 นายเพชรน า้ นิเวศวรทานต์ นายทรงเกียรต ิ เกษมากลุ นายเดชา แสงทอง 

9 นายเดชา ผิวหอม นายนิรัตน์ วฒันชยันนัท์ นายเอนก สสุทุธิ 

10 นายชชูาต ิ เพ็งอาทิตย์ นายธนะพฒัน์ ขวญัพิพฒัน์ นายสมหวงั ชยัตามล 

11 นายวรวธุ พระภจู านงค์ นายศกร พรหมทา นายวนัชยั อ ่าประชา 

12 นายสมเจตน์ ตระกลูวาง นายวฒิุชยั หอยจบั นายภาณภุณ กล้าผจญ 

13 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยทุธ อินทะกนก นายศิริชยั สรรพอาษา 

14 วา่ท่ี ร.ต.ภรเลิศ เนตรสวา่ง นายประเสริฐ อคัรชยัศกัด์ิ นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

15 นายเตชิต เอกรินทรากลุ นายนภา ภมูิอาวาส นายเดช แสนยโยธิน 

16 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวฒิุ ทศันะสกลุ นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

17 นายรังสรรค์ ประพนัธ์ นายเอกศิษฎ์ สนัโดษขจรพงศ์ วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

18 นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ นายอรรถวิทย์ คิรินทร์รรัตนะ นายสชุาติ ธาราวาสน์ 

19 นายสวิุทย์ ประยรูหาญ นายสมยั สืบเสน นายเดชา แสงทอง 

20 นายวีรพฒัน์ รุ่งโรจน์นภาดล นายกิตติธชั ไวโรจน์ นายเอนก สสุทุธิ 

21 นายสรุชยั ปิยะประภาพนัธุ์ นายเสฏฐวฒิุ โมลานิล นายสมหวงั ชยัตามล 

22 นายปราโมทย์ ฮ๊อก นายอรรถพร แสงเจริญ นายวนัชยั อ ่าประชา 



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

2556 

23 นายธรรมรส ทวีศกัด์ิ นายเกรียงศกัด์ิ เจียรมาศ นายภาณภุณ กล้าผจญ 

24 นายพลัลภ ดีเสมอ นายเจ เกียรติธนะบ ารุง นายศิริชยั สรรพอาษา 

25 นายสริุยนั ตมุารัมย์ นายวีรกิจ สกลุพนัธุ์ นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

26 นายศิวะพงศ์ เป่ียมสวสัด์ิ นายสวุรรณ จนัทะคณุ นายเดช แสนยโยธิน 

27 นายสชุาต ิ อารีสินพิทกัษ์ นายศภุชยั เช่ียวชาญช านาญกิจ นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

28 นายวีรเกียรติ สิกขากลู นายวิชยั                 พรสิริโชคชยั วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

29 นายอาทร ธนวฒัน์ นายจกัรกฤษณ์ เชือ้จนัสา นายสชุาติ ธาราวาสน์ 

30 นายอิศรา ภกูะฐิน นายเกียรติชยั ด้วงเอียด นายเดชา แสงทอง 

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

2556 

1 นายสมเกียรติ จนัทรสรูย์ นายประโยชน์ อุน่ใจเพ่ือน นายเอนก สสุทุธิ 

2 นายมนตรี สทุ าแปง นายอคัรพงษ์ ธิติพงศ์กร นายสมหวงั ชยัตามล 

3 นายอทุรณ์ โขมะนาม นายสมคิด ภู่ไพจิตร์กลุ นายวนัชยั อ ่าประชา 

4 นายณฐพรรษ พู่พวง นายอศัวิน รอดมุ้ย นายภาณภุณ กล้าผจญ 

5 นายดิเรก หุ่นสวุรรณ์ นายอธิป หตัถกี นายศิริชยั สรรพอาษา 

6 นายศิรสิทธิ เกียรติธรรม วา่ท่ี ร.ต.อนนัต์ ยอดภิญญาณี นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

7 นายชยัยา พนัธ์เพชร นายนพมาตร พวงสวุรรณ นายเดช แสนยโยธิน 

8 นายฆเนศจ์ นามสวุรรณ นายสนัต์ วิเศษพานิช นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

9 นายเพชรน า้ นิเวศวรทานต์ นายทรงเกียรต ิ เกษมากลุ วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

10 นายเดชา ผิวหอม นายนิรัตน์ วฒันชยันนัท์ นายสชุาติ ธาราวาสน์ 

11 นายชชูาต ิ เพ็งอาทิตย์ นายธนะพฒัน์ ขวญัพิพฒัน์ นายเดชา แสงทอง 

12 นายวรวธุ พระภจู านงค์ นายศกร พรหมทา นายเอนก สสุทุธิ 

13 นายสมเจตน์ ตระกลูวาง นายวฒิุชยั หอยจบั นายสมหวงั ชยัตามล 

14 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยทุธ อินทะกนก นายวนัชยั อ ่าประชา 

15 วา่ท่ี ร.ต.ภรเลิศ เนตรสวา่ง นายประเสริฐ อคัรชยัศกัด์ิ นายภาณภุณ กล้าผจญ 

16 นายเตชิต เอกรินทรากลุ นายนภา ภมูิอาวาส นายศิริชยั สรรพอาษา 

17 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวฒิุ ทศันะสกลุ นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

18 นายรังสรรค์ ประพนัธ์ นายเอกศิษฎ์ สนัโดษขจรพงศ์ นายเดช แสนยโยธิน 

19 นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ นายอรรถวิทย์ คิรินทร์รรัตนะ นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

20 นายสวิุทย์ ประยรูหาญ นายสมยั สืบเสน วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

21 นายวีรพฒัน์ รุ่งโรจน์นภาดล นายกิตติธชั ไวโรจน์ นายสชุาติ ธาราวาสน์ 



วัน เดือน ปี  
ครูเวรกลางคืน (18.00-08.30 น.) 

 
ครูผู้ตรวจเวร พฤษภาคม 

2556 

22 นายสรุชยั ปิยะประภาพนัธุ์ นายเสฏฐวฒิุ โมลานิล นายเดชา แสงทอง 

23 นายปราโมทย์ ฮ๊อก นายอรรถพร แสงเจริญ นายเอนก สสุทุธิ 

24 นายธรรมรส ทวีศกัด์ิ นายเกรียงศกัด์ิ เจียรมาศ นายสมหวงั ชยัตามล 

25 นายพลัลภ ดีเสมอ นายเจ เกียรติธนะบ ารุง นายวนัชยั อ ่าประชา 

26 นายสริุยนั ตมุารัมย์ นายวีรกิจ สกลุพนัธุ์ นายภาณภุณ กล้าผจญ 

27 นายศิวะพงศ์ เป่ียมสวสัด์ิ นายสวุรรณ จนัทะคณุ นายศิริชยั สรรพอาษา 

28 นายสชุาต ิ อารีสินพิทกัษ์ นายศภุชยั เช่ียวชาญช านาญกิจ นายนฤเทพ ใจสทุธิ 

29 นายวีรเกียรติ สิกขากลู นายวิชยั                 พรสิริโชคชยั นายเดช แสนยโยธิน 

30 นายอาทร ธนวฒัน์ นายจกัรกฤษณ์ เชือ้จนัสา นายธีรวฒัน์ ประจกัษ์ 

31 นายอิศรา ภกูะฐิน นายเกียรติชยั ด้วงเอียด วา่ท่ี ร.ต.เสวก อินทร์แก้ว 

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

  นายเอนก สสุทุธิ 
เมษายน 

2556 

1 นางชิสา สิริสมโภช นางสาววิภาดา อิ่มอารมณ์ นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 

2 นางผ่องใส วอ่งกิตติสิน นางสาวณดาพนั       จนัทวาศ นางบษุบา ประยรูทอง 

3 นางสาวนนัทพร ผ่องพฒิุ นางสาววิไลลกัษณ์ อายยุงค์ นางอไุรวรรณ หลิม่โภไคยกลุ 

4 นางสาวกลอยใจ ชาตยาภา นางร าไพ ฟุ้ งขจร นางสาวยพุา เผา่สขุถาวร 

5 นางสาววโรบล พนัธ์แก้ว นางสาวศศิกานต์ ยอดหาญ นางกญัญา โตแก้ว 

6 นางประนอม เปลี่ยนเฉย นางสมศรี หลอ่คณุธรรม นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

7 นางฌาน์ศินี สิกขากลู นางมกุดา เนรัญชร นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

8 นางกรรภิรมย์ กองศรี นางสาวจฬุาลกัษณ์ ภมูิพนัธ์ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

9 นางนิตธินนัท์ ยอดภิญญาณี นางสาวทศันีย์ ก้อนทอง นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 

10 นางสาวมาลี ครองสินทรัพย์ นางสาวทิพย์วรรณ ยงัเสถียร นางบษุบา ประยรูทอง 

11 นางนิศรา เพ็งอาทิตย์ นางกรกนก คจัฉพนัธ์ นางอไุรวรรณ หลิม่โภไคยกลุ 

12 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์ นางสาวสมฤทยั อาจคงหาญ นางสาวยพุา เผา่สขุถาวร 

13 นางสาวอรชา อิศรางกรู ณ อยธุยา นางสาววรวรรณ เจติยวรรณ นางกญัญา โตแก้ว 

14 นางสาวพวงชมพ ู มาศเข่ือนขนัธ์ นางสาวนชุจรย์ ศรีวิเชียร นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

15 นางสาวโสภิดา เศวตพนัธุ์ นางสาวจิรัฐติกาล ศรีพงศ์ นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

16 นางสาวกลุปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง นางสาวดาญา สมสวุรรณ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

17 นางพนัทิพย์ โขมะนาม นางสาวกลุริศา ฤกษ์มว่ง นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 



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

2556 

18 นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชยั นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์ นางบษุบา ประยรูทอง 

19 นางสิริรัตน์ ประจกัษ์วรวิทย์ นางพิมพ์ใจ ชิดชอบ นางอไุรวรรณ หลิม่โภไคยกลุ 

20 นางดวงฉตัร ศรีพิเชฐกลุ นางสาวนชุรินทร์ เสง็มว่ง นางสาวยพุา เผา่สขุถาวร 

21 นางสาวเกศิรี จรัสกลุ นางสาวรุ้งลาวลัย์ เจริญรักษ์รัตนะ นางกญัญา โตแก้ว 

22 นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร นางสาวพรพรรณ สิริปทมุรัตน์ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

23 นางวนัเพ็ญ เพชรรัตน์ นางสาวชนากานต์ ฤทธิวีรชยั นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

24 นางลกัขณา ทรัพย์วารี นางประภาภรณ์ ประยรูหาญ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

25 นางแน่งน้อย เทพเพชรรัตน์ นางวลัลภา ชยัตามล นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 

26 นางสาวเพ็ญภาค เนตรวิศาล นางสาวพกัตร์พริง้ กลดัสิงห์ นางบษุบา ประยรูทอง 

27 นางวรรณา เลาหสขุเกษม นางศิริวรรณ เนตรสวา่ง นางอไุรวรรณ หลิม่โภไคยกลุ 

28 นางฐษา  จนัทรังษี นางสาวพรทิพย์ ทบัทิมทอง นางสาวยพุา เผา่สขุถาวร 

29 นางสาวบชิูตา วงศ์ทองดี นางสาวศภุวรรณ สายวฒัน์ นางกญัญา โตแก้ว 

29 นางสาวนนัท์นภสั สทุธิวารีพงษ์     

30 นางสาวรัตติกรณ์ ซมึโรจน์ประเสริฐ นางสาวสทุธิพร   แท่งทอง นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

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

2556 

1 นางรัตนาพร อรทยั นางสาวภาวิณี ชาวเนือ้ดี นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

4 นางสิริกญัญา สวุรรณ์ นางกิตติยา ทศันะสกลุ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

5 นางพิมพ์พนิต สวา่งเพียร นางสายสนีุ แก้วเทศ นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 

6 นางสาวสนิุตตา สถิตย์วรกลุ นางสาวศิรินทิพย์ เทียมพนัธ์ นางบษุบา ประยรูทอง 

11 นางรัชน ี ดวงวิบลูย์ นางยพุิน  วงัจีน นางอไุรวรรณ หลิม่โภไคยกลุ 

12 นางสาวฐิติวรรณ สวุรรณเตมีย์ นางสาวภทัรา พิศทุธ์ิเกียรติ นางสาวยพุา เผา่สขุถาวร 

13 นางประไพศรี ปาละวธันะกลุ นางเมตตา เลี่ยมทองขาว นางกญัญา โตแก้ว 

18 นางภทัรภร กอบกลุไชย นางสาวจนัทนี จรูญทตั นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

19 นางสาวสภุทัร  สขุสมบรูณ์ นางสาวจ ารูญลกัขณ์ สขุสมัพนัธ์ นางสาวดวงกมล เหมะรัต 

24 นางชิสา สิริสมโภช นางสาววิภาดา อิ่มอารมณ์ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ 

25 นางผ่องใส วอ่งกิตติสิน นางสาวณดาพนั       จนัทวาศ นางกฤษณา พลอยสงัวาลย์ 

26 นางสาวนนัทพร ผ่องพฒิุ นางสาววิไลลกัษณ์ อายยุงค์ นางบษุบา ประยรูทอง 



หน้าที่  ผู้ปฏบิัตหิน้าที่อยู่เวร      
1.  ตรวจดสูถานท่ีราชการ ห้องพกันกักีฬา และทรัพย์สิน ให้อยู่ในความเรียบร้อย  
2.  ตรวจดแูละห้ามมิให้บคุคลใด ๆ เสพของมนึเมา เลน่การพนนั หรือน าสิ่งของเข้ามาจ าหน่ายในสถานท่ีราชการ โดยเคร่งครัด 
3. จดัท าบนัทกึการอยู่เวรบนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินและสถานท่ีราชการ รวมทัง้เหตอุื่น ๆ อนัควร                                          

การอยู่เวรในวนัหยดุราชการหรือเวรกลางคืนให้บนัทกึการรับโทรศพัท์ โทรเลข จดหมายและหนงัสือราชการ                          
ท่ีมาถงึหน่วยงาน 

4. ในขณะอยู่เวรหากมีเหตกุารณ์ผิดปกติ หรือมีเร่ืองดว่นพิเศษอนัอาจจะท าให้ทรัพย์สินหรือสถานท่ีราชการได้รับความเสียหาย  
ให้รายงานทางโทรศพัท์ถงึผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารทัว่ไป  หรือผู้ตรวจเวรทราบทนัที  หากมีความ
จ าเป็นเร่งดว่น  ให้โทรศพัท์แจ้งเหตแุก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท้องท่ี เพ่ือด าเนินการ ระงบัเหตทุนัทีด้วย 

5.  ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายและประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี  หรือเวรยามของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                           
หรือต้องปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกนั 

6.  หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเวรให้บนัทกึเปลี่ยนเวรเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารทัว่ไป 
7.  ครูปฏิบตัิหน้าท่ีเวรวนัหยดุราชการ  ให้นัง่ท่ีห้องประชาสมัพนัธ์ 
8.  ครูปฏิบตัิหน้าท่ีเวรกลางคืน  ให้นอนท่ีห้องพกัครูเวรในส านกังานกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน 
9.  นกัการเวรกลางคืน นอนห้องโถงอาคารแม้นฯ และห้องร าเพยอาคารเยาวมาลย์ฯ 

หน้าที่   ผู้ตรวจเวร      
ปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบ การปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าของข้าราชการครู ลกูจ้างประจ าวนั ยาม ( ร.ป.ภ ) และนกัการภารโรง            

ท่ีโรงเรียนมีค าสัง่ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าวนั และบนัทกึรายงานในสมดุรักษาความปลอดภยั 

           ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  2556  เป็นต้นไป  

            ส่ัง  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ. 2556 
 

 

                                                   (นายปรเมษฐ์     โมลี) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศริินทร์  
 


