
 
ค ำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ท่ี  211   /2557 
เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำท่ีครูเวรกลำงคืน ปฏิบัติหน้ำท่ีครูเวรวันหยุดรำชกำร และผู้ตรวจเวร  

ประจ ำเดือน สิงหำคม – กันยำยน  2557 
----------------------------------------- 

เพื่อใหก้ารดูแลทรพัย์สินและความปลอดภัยของโรงเรียนเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์กบัราชการ                 
จึงแต่งตั้งครูปฏิบัตหิน้าทีเ่วรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ  และผู้ตรวจเวร ดงันี ้

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลำงคืน (18.00-08.30 น.) 

     
ครูผู้ตรวจเวร 

 
สิงหำคม
2557 

1 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ   เกียรติธนะบ ารงุ นายอาทร ธนวัฒน ์

2 นายเกรียงศักดิ ์ เจียรมาศ นายธนากร   กิตติขจรชัยกุล นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 

3 นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายรัตนศักดิ์  เมืองค า ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 
4 นายสุริยัน ตุมารัมย ์ นายอ าพล พลธีระเสถียร นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

5 นายวีรกิจ สกุลพันธ์ุ นายอนุวัฒน ์ ไชยศิลป์ นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

6 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ ์ นายสุวรรณ จันทะคุณ นายเดชา แสงทอง 

7 นายสุชาติ อารีสินพทิักษ์ นายศุภชัย เช่ียวชาญช านาญกิจ นายสมหวัง ชัยตามล 
8 นายวีรเกียรต ิ สิกขากูล นายมนต์สันต์ กองทิพย ์ นายอาทร ธนวัฒน์ 

9 นายวิชัย พรสริิโชคชัย นายเปรมศักดิ ์ ปัญญาสาร นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 

10 นายสมเกียรต ิ จันทรสรูย ์ นายประโยชน ์ อุ่นใจเพื่อน ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 
11 นายวุฒิชัย หอยจบั นายธีรศักดิ์ แสงประโคน นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

12 นายมนตร ี สุท าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

13 นายอุทรณ์ โขมะนาม นายประเสริฐชัย ลาภกระโทก นายเดชา แสงทอง 

14 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายนรินทร ์ ใกล้สุข นายสมหวัง ชัยตามล 
15 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ นายอิศรา ภูกะฐิน นายอาทร ธนวัฒน ์

16 นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม นายสุวิทย ์ ประยรูหาญ นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 

17 นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 
18 นายชัยยา พันธ์เพชร นายอธิป หัตถก ี นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

19 นายเพชรน้ า นิเวศวรทานต์ นายปราโมทย ์ ฮ๊อก นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

20 นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายนิรัตน์ วัฒนชัยนันท์ นายเดชา แสงทอง 

21 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย ์ นายธนะพัฒน ์ ขวัญพิพัฒน ์ นายสมหวัง ชัยตามล 
22 นายวรวุธ พระภูจ านงค์ นายอนุสรณ์ ปานสันเทียะ นายอาทร ธนวัฒน ์

23 นายวันชัย อ่ าประชา นายณัฐวุฒิ ค าสีแก้ว นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 



วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลำงคืน (18.00-08.30 น.)           ครูผู้ตรวจเวร สิงหำคม 

2557 

24 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

25 ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

26 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายนภา ภูมิอาวาส นายสุชาติ ธาราวาสน์ 
27 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวุฒ ิ ทัศนะสกลุ นายเดชา แสงทอง 

28 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล นายเอกลกัษณ์ คุณติสุข นายสมหวัง ชัยตามล 

29 นายสรณบดินทร ์ ประสารทรัพย ์ นายอรรถวิทย ์ คิรินทรร์ัตนะ นายอาทร ธนวัฒน ์
30 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ นายกชกร ผลผลา นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 

31 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ   เกียรติธนะบ ารงุ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลำงคืน (18.00-08.30 น.) ครูผู้ตรวจเวร กันยำยน 

2557 
1 นายเกรียงศักดิ ์ เจียรมาศ นายธนากร   กิตติขจรชัยกุล นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

2 นายธรรมรส ทวีศักดิ์ นายรัตนศักดิ์  เมืองค า นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

3 นายสุริยัน ตุมารัมย ์ นายอ าพล พลธีระเสถียร นายเดชา แสงทอง 
4 นายวีรกิจ สกุลพันธ์ุ นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์ นายสมหวัง ชัยตามล 

5 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ ์ นายสุวรรณ จันทะคุณ นายอาทร ธนวัฒน ์

6 นายสุชาติ อารีสินพทิักษ์ นายศุภชัย เช่ียวชาญช านาญกิจ นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 

7 นายวีรเกียรต ิ สิกขากูล นายมนต์สันต์ กองทิพย ์ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 
8 นายวิชัย พรสริิโชคชัย นายเปรมศักดิ ์ ปัญญาสาร นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

9 นายสมเกียรต ิ จันทรสรูย ์ นายประโยชน ์ อุ่นใจเพื่อน นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

10 นายวุฒิชัย หอยจบั นายธีรศักดิ์ แสงประโคน นายเดชา แสงทอง 

11 นายมนตร ี สุท าแปง นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร นายสมหวัง ชัยตามล 

12 นายอุทรณ์ โขมะนาม นายประเสริฐชัย ลาภกระโทก นายอาทร ธนวัฒน ์

13 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล นายนรินทร ์ ใกล้สุข นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 
14 นายดิเรก หุ่นสุวรรณ์ นายอิศรา ภูกะฐิน ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

15 นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม นายสุวิทย ์ ประยรูหาญ นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

16 นายนพมาตร พวงสุวรรณ นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

17 นายชัยยา พันธ์เพชร นายอธิป หัตถก ี นายเดชา แสงทอง 
18 นายเพชรน้ า นิเวศวรทานต์ นายปราโมทย ์ ฮ๊อก นายสมหวัง ชัยตามล 

19 นายเสฏฐวุฒ ิ โมลานิล นายนิรัตน์ วัฒนชัยนันท์ นายอาทร ธนวัฒน ์

20 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย ์ นายธนะพัฒน ์ ขวัญพิพัฒน ์ นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 
21 นายวรวุธ พระภูจ านงค์ นายอนุสรณ์ ปานสันเทียะ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 



วัน เดือน ปี  
ครูเวรกลำงคืน (18.00-08.30 น.) 

 
ครูผู้ตรวจเวร กันยำยน 

2557 

22 นายวันชัย อ่ าประชา นายณัฐวุฒิ ค าสีแก้ว นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

23 นายพิริยะ โตแก้ว นายยงยุทธ อินทะกนก นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

24 ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ นายเดชา แสงทอง 
25 นายเตชิต เอกรินทรากุล นายนภา ภูมิอาวาส นายสมหวัง ชัยตามล 

26 นายสมชาย เสาวรัตน์ นายเรืองวุฒ ิ ทัศนะสกลุ นายอาทร ธนวัฒน ์

27 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล นายเอกลกัษณ์ คุณติสุข นายทรงเกียรติ เกษมากลุ 
28 นายสรณบดินทร ์ ประสารทรัพย ์ นายอรรถวิทย ์ คิรินทรร์ัตนะ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี 

29 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ นายกชกร ผลผลา นายนฤเทพ ใจสุทธิ 

30 นายพัลลภ ดีเสมอ นายเจ   เกียรติธนะบ ารงุ นายสุชาติ ธาราวาสน์ 

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

  นายเอนก สุสทุธิ 
สิงหำคม 
2557 

2 นางสาวฐิติวรรณ สุวรรณเตมีย ์ นางสาวพัชร ี อานุภาพ นางบุษบา ประยรูทอง 

3 นางประไพศร ี ปาละวัธนะกลุ นางเมตตา เลี่ยมทองขาว นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 
9 นางภัทรภร กอบกลุไชย นางสาวจันทน ี จรูญทัต นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

10 นางประนอม เปลี่ยนเฉย นางสาวสุพรรษา เกาศล นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

11 นางสุนสิา จิตตเมตตากลุ นางสาวฐิติวรดา สุวรรณมัย นางสาวจ ารูญลักขณ ์ สุขสัมพันธ์ 

12 นางผ่องใส ว่องกิตติสิน นางสาวณดาพัน จันทวาศ นางลักขณา ทรัพย์วาร ี

16 นางสาวนันทพร ผ่องพฒุ ิ นางสาววิไลลักษณ์ อายุยงค ์ นางสมศร ี หล่อคุณธรรม 

17 นางสาวกลอยใจ ชาตยาภา นางสาวหทัยชนก ปกป้อง นางสาวสุภัทร สุขสัมพันธ์ 

23 นางวโรบล ไทยภักด ี นางสาวศศิกานต ์ ยอดหาญ นางบุษบา ประยรูทอง 

24 นางฌาน์ศินี สิกขากูล นางมุกดา เนรัญชร นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 

30 นางกรรภิรมย ์ กองศรี นางสาวจฬุาลักษณ์ ภูมิพันธ์ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

31 นางนิตธินันท ์ ยอดภญิญาณ ี นางสาวทศันีย ์ ก้อนทอง นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลำงวัน ( 08.30-16.30 น. ) ครูผู้ตรวจเวร กันยำยน

2557 
6 นางสาวมาล ี ครองสินทรัพย ์ นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถยีร นางสาวจ ารูญลักขณ ์ สุขสัมพันธ์ 
7 นางยุพิน วังจีน นางกรกนก คัจพันธ์ นางลักขณา ทรัพย์วาร ี

13 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์ นางสาวจุฑารัตน์ พรมอ่อน นางสมศร ี หล่อคุณธรรม 
14 นางสาวอรชา อิศรางกรู ณ อยุธยา นางสาวเกศสุดา ศิริวัฒน ์ นางสาวสุภัทร สุขสัมพันธ์ 

20 นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ ์ นางสาวนุชจรี ศรีวิเชยีร นางบุษบา ประยรูทอง 

21 นางสาวโสภดิา เศวตพันธุ ์ นางสาวจิรัฐติกาล ศรีพงษ ์ นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร 



 

วัน เดือน ปี 
ครูเวรกลำงวัน ( 08.30-16.30 น. ) ครูผู้ตรวจเวร กันยำยน 

2557 
27 นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง นางสาวดาญา สมสุวรรณ นางวิริวรรณ    สรรพอาษา 

28 นางพันทิพย ์ โขมะนาม นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง นางสาวกรเกล้า แก้วโชต ิ

หน้ำท่ี  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่เวร      
1.  ตรวจดูสถานที่ราชการ ห้องพักนักกีฬา และทรัพยส์ิน ให้อยู่ในความเรียบรอ้ย  
2.  ตรวจดูและห้ามมิใหบุ้คคลใด ๆ เสพของมึนเมา เล่นการพนัน หรือน าสิ่งของเข้ามาจ าหน่ายในสถานทีร่าชการ  
     โดยเคร่งครัด 
3. จัดท าบันทกึการอยู่เวรบันทึกเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสถานทีร่าชการ รวมทัง้เหตุอื่น ๆ อันควร                                          

การอยู่เวรในวันหยุดราชการหรือเวรกลางคืนให้บันทึกการรบัโทรศัพท์ โทรเลข จดหมายและหนังสือราชการ                          
ที่มาถึงหน่วยงาน 

4. ในขณะอยู่เวรหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมเีรือ่งด่วนพิเศษอันอาจจะท าให้ทรัพยส์ินหรือสถานที่ราชการไดร้ับความ
เสียหาย ให้รายงานทางโทรศัพท์ถึงผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารทั่วไป หรือผู้ตรวจเวรทราบทนัท ี 
หากมีความจ าเป็นเรง่ด่วน ให้โทรศัพท์แจง้เหตุแก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องที่ เพื่อด าเนินการ ระงบัเหตุทันทีด้วย 

5.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือเวรยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           
หรือต้องปฏิบัตหิน้าทีร่่วมกัน 

6.  หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเวรให้บันทึกเปลี่ยนเวรเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านรองผู้อ านวยการ 
     กลุ่มบรหิารทั่วไป 
7.  ครูปฏิบัติหน้าทีเ่วรวันหยุดราชการ  ให้นั่งทีห่้องประชาสัมพันธ์ 
8.  ครูปฏิบัติหน้าทีเ่วรกลางคืน  ให้นอนทีห่้องพกัครูเวรในส านักงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
9.  นักการเวรกลางคืน นอนห้องโถงอาคารแม้นฯ และห้องร าเพยอาคารเยาวมาลย์ฯ 

หน้ำท่ี   ผู้ตรวจเวร      
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัตหิน้าทีป่ระจ าของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าวัน ยาม ( ร.ป.ภ ) และนกัการภารโรง            

ที่โรงเรียนมีค าสัง่ให้ปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าวัน และบันทึกรายงานในสมุดรกัษาความปลอดภัย 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม   2557  เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันท่ี  25   กรกฎำคม  พ.ศ. 2557 
 

 

(นายอนันต์   ทรัพย์วารี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร ์

 


