
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์
ท่ี  139  / 2563 

เร่ือง  แต่งตั้งขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูเ่วร ตรวจเวร รักษำกำรณ์ ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร 
ประจ ำเดือน  มกรำคม  2563 

……………………………………………………………………………………………………………… 
เพื่อให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรอยู่เวร ตรวจเวร รักษำกำรณ์ โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ เป็นไป

ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี  วำ่ดว้ยกำรรักษำควำมปลอดภยัแห่งชำติ   พ.ศ. 2517  และหนงัสือส ำนกั
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร 0206 / ว 107  ลงวนัท่ี  6 มกรำคม  2542  เร่ืองกำรปรับปรุงแกไ้ขและยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบักำรจดัเวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนท่ีรำชกำรโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์  จึงแต่งตั้ง
ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำ  อยูเ่วรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนท่ีรำชกำรประจ ำเดือน มกรำคม  2563ดงัน้ี 

1. เวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน มกรำคม  ตั้งแต่  เวลำ   08.30 – 16.30  น.   

ที ่ ช่ือ  สกุล วนัทีอ่ยู่เวร หมำยเหตุ 
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นำงสำวภฤศพร  ผลไกรเพชร/นำงสำวสุญำณี ขนุทอง 
นำงหน่ึงฤทยั  สวสัดิพละ/ นำงภำรดี  หลีวจิิตร 
นำงอญัชลี  แคยิหวำ / นำงอรพรรณ  สวนจนัทร์ 
นำงสุมำลี  หล ำหลี / นำงสำวมยรีุ  มะสมำน 
นำงบุตรี  จนัลิกำ / นำงสุธินำญ  แกว้เรียง 
นำงปิยรัตน์  ทองเตม็/นำงสำวปิยนุช  จิตรภคัดี 
นำงสำวมลธิรำ  พยนูกำร/นำงมำรีน่ำ  หวงัอำลี 
นำงถนอม  ไชยเพศ / นำงสำวอทิยำ  ลิขิตจรรยำรักษ ์
นำงฝีเสำะ  บินโหรน / นำงวิสำข ์ โบกกระณีย/์ 
นำงสำวซำกีนะห์  ดำโอะ๊ 
นำงสำวนพพร  แกว้พิบูลย ์/นำงสำวรอฮำนะ  ไชยยอด 
ลูกจำ้งประจ ำ/พนกังำนรักษำควำมปลอดภยั 
นำยบรรจง  หนูสอน 
นำยห ำหมดั  หล ำหลี 
นำยสุกรี  หมดัโร๊ะ 
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            2.  เวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน  มกรำคม  ตั้งแต่  เวลำ  16.30 – 08.30 น.  ของวนัถัดไป 
 

ที่ ช่ือ  สกุล วนัทีอ่ยู่เวร หมำยเหตุ 
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ครู   
นำยอนุวตั  เหมโก 
นำยมงคล  จนัทร์ทอง 
นำยบรรเทิง  นำมวงศ ์                 
นำยห ำหมดั  หล ำหลี 
นำยบรรจง  หนูสอน 
นำยสุกรี  หมดัโร๊ะ 
นำยวชิำญ  ชูเกิด 
นำยอบัดลเล๊ำะ  เสะนี 
วำ่ท่ี ร.ต.วรวุฒิ เหมเด็น 
นำยนิเวศน์  อะหวงั 
นำยธนวนิท ์ จินดำรัตน์   
นำยส ำรำญ  หม่ืนสระชุม  
นำยอิสรำงค ์ กองอินทร์ 
นำยอบัดุลฟำตะ๊ห์  บินเจะ๊และ 
 

              
                        1, 15,29 
                        2, 16,30 
                        3, 17,31 
                        4, 18 
                        5, 19 
                        6, 20 
                        7, 21 
                        8, 22 
                      9, 23 
                     10, 24 
                     11,25 
                     12,26 
                     13,27 
                     14,28 

 

             3.  ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์สถำนทีร่ำชกำรเดือน  มกรำคม ตั้งแต่ เวลำ  08.30 – 16.30 น.  
3.1  นำงอจัจิมำ  เครือวลัย ์              วนัท่ีตรวจ      1, 16 
3.2  นำงจำรุวฒัน์   แสงนวล            วนัท่ีตรวจ     4, 18 
3.3  นำงอำณัติ  สุขสุสร                   วนัท่ีตรวจ     5,19 
3.4  นำงหน่ึงฤทยั  สุวรรณะ            วนัท่ีตรวจ     11,25 
3.5  นำงนนัทรัตน์  หลีเส็น              วนัท่ีตรวจ     12, 26 

          4. ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์สถำนทีร่ำชกำรเดือน  มกรำคม ตั้งแต่เวลำ 16.30–08.30 น.ของวันถัดไป 
4.3  นำยณฤพร  นิลกำญจน์            วนัท่ีตรวจ    1- 2,  12 – 14,24-26 
4.4 นำยศิรวชัร์  แสงนวล                วนัท่ีตรวจ    3- 5, 15-17, 27-29 
4.1 นำยอุดม  หมดัอำด ้ำ                  วนัท่ีตรวจ    6- 8, 18 -20, 30 - 31 
4.2  นำยสุเทพ  คงคำวงศ ์               วนัท่ีตรวจ    9- 11, 21-23 
 
 
 
 
 



 

โดยใหถื้อปฏิบติัตำมระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรรักษำควำมปลอดภยัสถำนท่ีรำชกำร 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจดูสถำนท่ีรำชกำรและทรัพยสิ์นของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 
2. บนัทึกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นและสถำนท่ีรำชกำร รวมทั้งเหตุอ่ืน ๆ  พร้อมกบับนัทึก

กำรรับโทรศพัท ์ โทรสำร  จดหมำย และหนงัสือรำชกำรท่ีส่งมำถึงหน่วยงำนทุกคร้ังท่ีอยูเ่วร
รักษำกำรณ์    โดยอยูเ่วรรักษำกำรณ์ประจ ำโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์
            ใหผู้อ้ยูเ่วรรักษำกำรณ์ผูห้ญิงเร่ิมตั้งแต่เวลำ     08.30 – 16.30 น. 
            และเวรรักษำกำรณ์ผูช้ำยเร่ิมตั้งแต่เวลำ           16.30 –  08.30 น.   ของวนัถดัไป 

3. รับรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดภยัและผลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัหน่วยงำนในสังกดั 
4. ในขณะท่ีอยูเ่วรหำกมีเหตุกำรณ์ผดิปกติ หรือมีเร่ืองด่วนพิเศษ  ท่ีอำจจะเกิดข้ึนท ำใหท้รัพยสิ์น

หรือสถำนท่ีรำชกำรไดรั้บควำมเสียหำย  ใหโ้ทรศพัทร์ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำทรำบทนัที  หำกมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนใหโ้ทรศพัทแ์จง้เหตุต่อเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจทอ้งท่ี  เพื่อด ำเนินกำรระงบัเหตุทนัทีดว้ย 

5. ในกรณีท่ีผูอ้ยูเ่วร ผูต้รวจมีเหตุจ ำเป็น ไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมค ำสั่งน้ีได ้ ใหบ้นัทึกขออนุญำต
สับเปล่ียนผูอ้ยูเ่วร หรือผูต้รวจเวร  ต่อผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนก่อนทุกคร้ัง 

6. ก่อนส่งมอบเวรและกุญแจเวร  ใหผู้มี้หนำ้ท่ีอยูเ่วรต่อไปรับมอบใหส้อบถำมเหตุกำรณ์ท่ี  ผำ่นมำ 
และตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์น และสถำนท่ีรำชกำรก่อนรับมอบเวรดว้ย  
หำกมีควำมช ำรุด เสียหำย หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ อนัควร  ก็ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำนให้ผูไ้ดรั้บ
กำรแต่งตั้งเป็นผูต้รวจ  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูอ้ยูเ่วรรักษำควำม
ปลอดภยัและบนัทึกกำรตรวจเวรในสมุดเวรรักษำควำมปลอดภยั  หำกมีกรณีเกิดควำมเสียหำย
แก่ทรัพยสิ์นหรือสถำนท่ีรำชกำรดว้ยเหตุท่ีเวรรักษำควำมปลอดภยัและผูต้รวจเวรไม่มำปฏิบติั
หนำ้ท่ี  ใหผู้ต้รวจร่วมรับผดิชอบดว้ย 

      
 ทั้งน้ีตั้งแต่  วนัท่ี  1  มกรำคม   พ.ศ.  2563   ถึง  31  มกรำคม  พ.ศ.  2563 

    

   สั่ง  ณ  วนัท่ี   26  ธันวำคม   พ.ศ.  2562 
 
 
 
 (นำงฐิวชิญำ มีชูวรพงศ)์ 

                                                          ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์
 


