
 
 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ที ่ 029 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวร ตรวจเวร รักษำกำรณ์ ประจ ำสถำนที่รำชกำร 
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2563 

……………………………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรอยู่เวร ตรวจเวร รักษำกำรณ์ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                   

เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2517  และหนังสือ
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0206 / ว 107  ลงวันที่  6 มกรำคม  2542  เรื่องกำรปรับปรุงแก้ไข                 
และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดเวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                  
จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  อยู่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำรประจ ำเดือน เมษำยน  2563 
ดังนี้ 

1. เวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน  เมษำยน  ตั้งแต่  เวลำ   08.30 – 16.30  น.   

ที ่ ชื่อ  สกุล วันที่อยู่เวร หมำยเหตุ 
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นำงพูลสิน  ถิ่นจะนะ / นำงสำวสำยทิพย์  มียิ้ม   
นำงประทีป  ชูสกุลชำติ/ นำงสุบ๊ะ  มำลินี 
นำงจิรำพร  คงปล้อง /นำงสำรภี บุญรังษ ี
นำงแววตำ  คงยก / นำงจิรำวดี  ชูเกิด 
นำงหนึ่งฤทัย  สวัสดิพละ/ นำงสำวนพพร  แก้วพิบูลย์ 
นำงอัญชลี  แคยิหวำ / นำงอรพรรณ  สวนจันทร์ 
นำงสุมำลี  หล ำหลี / นำงสำวมยุรี  มะสมำน 
นำงบุตรี  จันลิกำ / นำงสุธินำญ  แก้วเรียง 
นำงถนอม  ไชยเพศ / นำงสำวอทิยำ  ลิขิตจรรยำรักษ์ 
นำงฝีเสำะ  บินโหรน / นำงวิสำข์  มะโนเพ็ชร 
นำงสำวปำนชนก  หมู่โสภิณ / นำงสำวมลธิรำ  พยูนกำร/
นำงสำวโสรยำ  สอหัด 
นำงภฤศพร  หมื่นสระชุม/ นำงปิยรัตน์  ทองเต็ม 
 
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
นำยสุกรี  หมัดโร๊ะ 
นำยห ำหมัด  หล ำหลี 
นำยบรรจง  หนูสอน 

  1, 13, 25 
  2, 14, 26 
  3, 15, 27 
  4, 16, 28 

              5, 17, 29 
              6, 18, 30 
              7, 19 
              8, 20 
              9, 21 
             10, 22 
             11, 23 
              
             12, 24 

 
 

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

 
 
 

 



         2.  เวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน  เมษำยน  ตั้งแต่  เวลำ  16.30 – 08.30 น. ของวันถัดไป 

ที ่ ชื่อ  สกุล วันที่อยู่เวร หมำยเหตุ 
  

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 

คร ู  
นำยอับดลเล๊ำะ  เสะนี 
ว่ำที ่ร.ต.วรวุฒิ  เหมเด็น 
นำยนิเวศน์  อะหวัง 
นำยธนวินท์  จินดำรัตน์   
นำยส ำรำญ  หมื่นสระชุม  
นำยอนุวัต  เหมโก 
นำยมงคล  จันทร์ทอง 
นำยบรรเทิง  นำมวงศ์                  
นำยห ำหมัด  หล ำหลี 
นำยบรรจง  หนูสอน 
นำยสุกรี  หมัดโร๊ะ 
นำยวิชำญ  ชูเกิด 

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

 

         3.  ผูต้รวจเวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน  เมษำยน ตั้งแต่ เวลำ  08.30 – 16.30 น.  
3.1  นำงอัจจิมำ  เครือวัลย์              วันที่ตรวจ       1, 6, 11, 16, 21, 26 
3.2  นำงจำรุวัฒน์   แสงนวล            วันที่ตรวจ       2, 7, 12, 17, 22, 27 
3.3  นำงอำณัติ  สุขสุสร                 วันที่ตรวจ       3, 8, 13, 18, 23, 28 
3.4  นำงหนึ่งฤทัย  สุวรรณะ            วันที่ตรวจ       4, 9, 14, 19, 24, 29 
3.5  นำงนันทรัตน์  หลีเส็น              วันที่ตรวจ       5,10 15, 20, 25, 30 

          4. ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรเดือน  เมษำยน ตั้งแต่เวลำ 16.30–08.30 น.ของวันถัดไป 
4.1 นำยอุดม  หมัดอำด้ ำ                วันที่ตรวจ       1, 11–13, 23 – 25   
4.2 นำยสุเทพ  คงคำวงศ์                วันที่ตรวจ       2 – 4, 14 – 16, 26 – 28     
4.3  นำยณฤพร  นิลกำญจน์            วันที่ตรวจ       5 - 7, 17 – 19,  29 - 30  
4.4 นำยศิรวัชร์  แสงนวล                วันที่ตรวจ       8- 10, 20-22 

โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ดงัต่อไปนี้ 
1. ตรวจดูสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ 
2. บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสถำนที่รำชกำร รวมทั้งเหตุอื่น ๆ  พร้อมกับบันทึกกำร

รับโทรศัพท์  โทรสำร  จดหมำย และหนังสือรำชกำรที่ส่งมำถึงหน่วยงำนทุกครั้งที่อยู่เวร
รักษำกำรณ์    โดยอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
            ให้ผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ผู้หญิงเริ่มตั้งแต่เวลำ     08.30 – 16.30 น. 
            และเวรรักษำกำรณ์ผู้ชำยเริ่มตั้งแต่เวลำ         16.30 –  08.30 น.   ของวันถัดไป 

3. รับรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดภัยและผลควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนกับหน่วยงำนในสังกัด 
4. ในขณะที่อยู่เวรหำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติ หรือมีเรื่องด่วนพิเศษ  ที่อำจจะเกิดขึ้นท ำให้ทรัพย์สินหรือ

สถำนที่รำชกำรได้รับควำมเสียหำย  ให้โทรศัพท์รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบทันที  หำกมีควำม
จ ำเป็นเร่งดว่นใหโ้ทรศัพท์แจ้งเหตุต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท้องที่  เพ่ือด ำเนินกำรระงับเหตุทันทีด้วย 



5. ในกรณีทีผู่้อยู่เวร ผู้ตรวจมีเหตุจ ำเป็น ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ได้  ให้บันทึกขออนุญำต
สับเปลี่ยนผู้อยู่เวร หรือผู้ตรวจเวร  ต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 

6. ก่อนส่งมอบเวรและกุญแจเวร  ให้ผู้มีหน้ำที่อยู่เวรต่อไปรับมอบให้สอบถำมเหตุกำรณ์ท่ี  ผ่ำนมำ 
และตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน และสถำนที่รำชกำรก่อนรับมอบเวรด้วย  
หำกมีควำมช ำรุด เสียหำย หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ อันควร  ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐำนให้ผู้ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจ  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อยู่เวรรักษำควำมปลอดภัยและ
บันทึกกำรตรวจเวรในสมุดเวรรักษำควำมปลอดภัย  หำกมีกรณีเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินหรือ
สถำนที่รำชกำรด้วยเหตุที่เวรรักษำควำมปลอดภัยและผู้ตรวจเวรไม่มำปฏิบัติหน้ำที่  ให้ผู้ตรวจร่วม
รับผิดชอบด้วย 

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  1  เมษำยน   พ.ศ.  2563   ถึง  30  เมษำยน พ.ศ.  2563 

   สั่ง  ณ  วันที่   26  มีนำคม   พ.ศ.  2563 
 
 
 

 (นำงฐิวิชญำ  มีชูวรพงศ์) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 


