
 ๑. เวรวันหยุดราชการ ครู (หญิง)

ท่ี วัน/เดือน/ ปี ผู้ตรวจเวร

นางสาวน ้าฝน ทะกลกิจ

นางสาวนพวรรณ บัวจูม

นางสาวนิธิดา พลายแก้ว

นางสาวนภาลัย สายตรง

นางสาวจิตสุภา ฤกษ์อ้านวยชัย

นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ

นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร

นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์

นางสาวอัญชลี พสกบุตร

นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี

นางสาวชนกพร ฟักสังข์

นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง

นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข

นางสาวชญาภา นิลมณี

ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา นุชประเสริฐ

นางสาววาสนา โสภารักษ์

นางสาวดวงกมล ตันกิติภิญโญ

อีกทั งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัส COVID-19 โรงเรียนจึงแต่งตั งบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ค้าส่ังโรงเรียนปากเกร็ด

ท่ี        ๕๗  /  ๒๕๖๓

เร่ือง แก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประจ าเดือน มีนาคม (พิเศษ) - เมษายน - พฤษภาคม

--------------------------------------------

              เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ การป้องกันเหตุอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การโจรกรรม

๒ อังคาร ๒๔ มี.ค. ๖๓ นางเถาวัลย์  โกเม

๓ พุธ ๒๕ มี.ค. ๖๓ นางสาวศศิธร  สิงหธรรม

ทรัพย์สินของทางราชการ การรับฟังข้อราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การด้าเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ประจ้าเดือน มีนาคม (พิเศษ) - เมษายน - พฤษภาคม ดังนี 

ช่ือ - นามสกุล

๑ จันทร์ ๒๓ มี.ค. ๖๓ นางเฉลิมศรี  จักษุพา

๖ จันทร์ ๓๐ มี.ค. ๖๓ นางกานต์นารี  ธรรมครบุรี

๗ อังคาร ๓๑ มี.ค. ๖๓ นางสาววิไลพร  วงศ์ฤทธ์ิ

๔ พฤหัสบดี ๒๖ มี.ค. ๖๓ นางช่ืนจิต  โฉมอุดม

๕ ศุกร์ ๒๗ มี.ค. ๖๓ นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์

๘ พุธ ๑ เม.ย. ๖๓ นางรัชดา  นิลโมจน์

๙ พฤหัสบดี ๒ เม.ย. ๖๓ นางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์



 ๑. เวรวันหยุดราชการ ครู (หญิง) ต่อ

ท่ี วัน/เดือน/ ปี ผู้ตรวจเวร

นางสาวกัญจนา คชศิริ

นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์

นางสาวปิยะนุช บุตรมาตย์

นางสาวกันยกานต์ สาริการินทร์

นางสาวกรกนก  ดัดแวว

นางสาวเมลดา รุ่งเรือง

นางสาวศิริรัตน์ ป้องปิด

นางสาวสุนิษา ปาโน

นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

นางกัลยา ท้าบุญ

นางสาวประภัสสร รักษาภักดี

นางสาวนวลอนงค์ ยศสาย

นางสาวพิชามลญ์ คงก้าเนิด

นางสาววิภาดา สุขวิพัฒน์

นางสาวอัมพร พละโพธ์ิ

นางสาวศิริพร คนซ่ือ

นางสาวปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์

นางสาวจันทร์จรัส ศิริวาลย์

นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร

นางสาวอาทิตยา เฟ่ืองส้ารวจ

นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตา

นางสาวปลางแก้ว บริสุทธ์ิ

นางพัชรี อินทาปัจ

นางสาวเด่นนภา สิมาฉายา

นางลักษณา ดลเสถียร

นางสาวณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล

นางจุฑารัตน์ เสนางคนิกร

นางสาวปัทมา อินทร์บริสุทธ์ิ

- ๒ -

ช่ือ - นามสกุล

๑๐ ศุกร์ ๓ เม.ย. ๖๓ นางสายพิณ  ศรีเพ็ง

๑๑ เสาร์ ๔ เม.ย. ๖๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย

๑๒ อาทิตย์ ๕ เม.ย. ๖๓ นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์

๑๓ จันทร์ ๖ เม.ย. ๖๓ นางสายพิน  งามสง่า

๑๖ พฤหัสบดี ๙ เม.ย. ๖๓ นางเถาวัลย์  โกเม

๑๗ ศุกร์ ๑๐ เม.ย. ๖๓ นางสาวศศิธร  สิงหธรรม

๑๔ อังคาร ๗ เม.ย. ๖๓ นางสาววนิดา  อยู่ยืน

๑๕ พุธ ๘ เม.ย. ๖๓ นางเฉลิมศรี  จักษุพา

๒๐ จันทร์ ๑๓ เม.ย. ๖๓ นางกานต์นารี  ธรรมครบุรี

๒๑ อังคาร ๑๔ เม.ย. ๖๓ นางสาววิไลพร  วงศ์ฤทธ์ิ

๑๘ เสาร์ ๑๑ เม.ย. ๖๓ นางช่ืนจิต  โฉมอุดม

๑๙ อาทิตย์ ๑๒ เม.ย. ๖๓ นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์

๒๒ พุธ ๑๕ เม.ย. ๖๓ นางรัชดา  นิลโมจน์

๒๓ พฤหัสบดี ๑๖ เม.ย. ๖๓ นางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์



 ๑. เวรวันหยุดราชการ ครู (หญิง) ต่อ

ท่ี วัน/เดือน/ ปี ผู้ตรวจเวร

นางสาววรางคณา เต้พันธ์

นางสาวสุภาพร เรียมรัตนวาณิชย์

นางสาวขนิษฐา มีสิงห์

นางจตุพร ปุกิจ

นางสาวสมร โกวิทชัย

นางสาวมัญจา สุวรรณฉิม

นางสาวภัทราวดี มากแสง

นางสาวธิตินันท์ นาจาน

นางสาวอรรจฐานิษร์ ถือธรรม

นางพรทิพย์ ฤทธ์ิจ้ารัส

นางประทิน พ่วงแพ

นางสาววรรณา เจริญสุข

นางสุพิศ รนขาว

นางสาวน ้าอ้อย มีแสน

นางสาวศศิวิมล แสงกรด

นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์

นางชาลิสา รักษาศรี

นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์

นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ

นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีป

นางสาวสุดารัตน์ ฤทธ์ินุช

นางสาววชิราพร  กองสุข

นางชาลินี  มุสตัง ติงกี

นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย

นางสาวเดือน บุญจวง

นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล

นางสาวโชติกา พูลทรัพย์

นางสาวพิตตนันท์ กิติพัฒนวุฒิ

- ๓ -

ช่ือ - นามสกุล

๒๔ ศุกร์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ นางสายพิณ  ศรีเพ็ง

๒๕ เสาร์ ๑๘ เม.ย. ๖๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย

๒๘ อังคาร ๒๑ เม.ย. ๖๓ นางสาววนิดา  อยู่ยืน

๒๙ พุธ ๒๒ เม.ย. ๖๓ นางเฉลิมศรี  จักษุพา

๒๖ อาทิตย์ ๑๙ เม.ย. ๖๓ นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์

๒๗ จันทร์ ๒๐ เม.ย. ๖๓ นางสายพิน  งามสง่า

๓๒ เสาร์ ๒๕ เม.ย. ๖๓ นางช่ืนจิต  โฉมอุดม

๓๓ อาทิตย์ ๒๖ เม.ย. ๖๓ นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์

๓๐ พฤหัสบดี ๒๓ เม.ย. ๖๓ นางเถาวัลย์  โกเม

๓๑ ศุกร์ ๒๔ เม.ย. ๖๓ นางสาวศศิธร  สิงหธรรม

๓๖ พุธ ๒๙ เม.ย. ๖๓ นางรัชดา  นิลโมจน์

๓๗ พฤหัสบดี ๓๐ เม.ย. ๖๓ นางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์

๓๔ จันทร์ ๒๗ เม.ย. ๖๓ นางกานต์นารี  ธรรมครบุรี

๓๕ อังคาร ๒๘ เม.ย. ๖๓ นางสาววิไลพร  วงศ์ฤทธ์ิ



 ๑. เวรวันหยุดราชการ ครู (หญิง) ต่อ

ท่ี วัน/เดือน/ ปี ผู้ตรวจเวร

นางภาวนา พ่วงหลาย

นางสาวสุจินันท์ มณีวงษ์

นางเบญจมาศ สุขเกษม

นางสาวชนันญา อุ่นใจ

นางสาวอนุสรา สินธุสุข

นางกชณิภา กันตะกนิษฐ์

นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ

นางพัชรี เรือนเพ็ชร

นางบูรณา สนริ ว

นางสาวนิภาวรรณ ผุสดี

นางเนตรนภา บุญศิริ

นางสาวพิมพ์ชนก  วิริยจารี

นางนุชจรี คงโพธ์ิน้อย

นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์

นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์

นางสาวสมพร พรมรักษา

นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล

นางสาวสุนันทา จิตต์ม่ัน

นางสาวน ้าฝน ทะกลกิจ

นางสาวนพวรรณ บัวจูม

นางสาวนิธิดา พลายแก้ว

นางสาวนภาลัย สายตรง

นางสาวจิตสุภา ฤกษ์อ้านวยชัย

นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ

นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร

นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์

นางสาวอัญชลี พสกบุตร

นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี

- ๔ -

ช่ือ - นามสกุล

๔๐ อาทิตย์ ๓ พ.ค. ๖๓ นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์

๔๑ จันทร์ ๔ พ.ค. ๖๓ นางสายพิน  งามสง่า

๓๘ ศุกร์ ๑ พ.ค. ๖๓ นางสายพิณ  ศรีเพ็ง

๓๙ เสาร์ ๒ พ.ค. ๖๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย

๔๔ พฤหัสบดี ๗ พ.ค. ๖๓ นางเถาวัลย์  โกเม

๔๕ ศุกร์ ๘ พ.ค. ๖๓ นางสาวศศิธร  สิงหธรรม

๔๒ อังคาร ๕ พ.ค. ๖๓ นางสาววนิดา  อยู่ยืน

๔๓ พุธ ๖ พ.ค. ๖๓ นางเฉลิมศรี  จักษุพา

๔๘ จันทร์ ๑๑ พ.ค. ๖๓ นางกานต์นารี  ธรรมครบุรี

๔๙ เสาร์ ๑๖ พ.ค. ๖๓ นางสาววิไลพร  วงศ์ฤทธ์ิ

๔๖ เสาร์ ๙ พ.ค. ๖๓ นางช่ืนจิต  โฉมอุดม

๔๗ อาทิตย์ ๑๐ พ.ค. ๖๓ นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์

๕๐ อาทิตย์ ๑๗ พ.ค. ๖๓ นางรัชดา  นิลโมจน์

๕๑ เสาร์ ๒๓ พ.ค. ๖๓ นางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์



 ๑. เวรวันหยุดราชการ ครู (หญิง) ต่อ

ท่ี วัน/เดือน/ ปี ผู้ตรวจเวร

นางสาวชนกพร ฟักสังข์

นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง

นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข

นางสาวชญาภา นิลมณี

ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา นุชประเสริฐ

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ประจ้าวันท่ีเรือนประชาสัมพันธ์ เวลา  ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒. ตรวจตราดูแลอาคารสถานท่ีและความเรียบร้อยโดยท่ัวไป

๓. สอดส่องดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก หากมีปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั นทันที

๔. ให้บันทึกในแฟ้มการอยู่เวรทุกครั งท่ีท้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ 

๕. หากมีกิจธุระจ้าเป็น ให้บันทึกเปล่ียนเวรกับผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านกลุ่มการบริหารกิจการ

นักเรียนเพ่ือน้าเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน   เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปล่ียนเวรได้

(แบบบันทึกเปล่ียนเวร รับได้ท่ีส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หรือ Download ท่ี www.pk.ac.th)

 ๒. เวรวันหยุดราชการอัตราจ้าง - ลูกจ้างหญิง

ท่ี มีนาคม(พิเศษ) - เมษายน พฤษภาคม

๑ นางส้าเริง หล่อประเสริฐ ๓๑ (มีนาคม), ๒๖ (เมษายน) -

๒ นางสาวนิฤมล พยุงวงษ์ ๑ (เมษายน), ๒๗ (เมษายน) -

๓ นางพิศมัย ถนอมวงศ์ ๒ (เมษายน), ๒๘ (เมษายน) -

๔ นางสาวจันตณา ฉางแก้ว ๓, ๒๙ (เมษายน)

๕ นางเพ็ญภัสสร์ วิจิตร ๔, ๓๐ (เมษายน)

๖ นางอุทัยวรรณ โพธ์ิศรี ๕ (เมษายน) ๑

๗ นางสาวรัตน์ณนันท์ พวงระมัย ๖ (เมษายน) ๒

๘ นางสาวศิรินภา นิลมณี ๗ (เมษายน) ๓

๙ นางสาวสุมิตรา สุขสุวรรณ ๘ (เมษายน) ๔

๑๐ นางสาวลลิตา นนทวิศรุต ๙ (เมษายน) ๕

๑๑ นางสาววรรณิภา ศรีนาค ๑๐ (เมษายน) ๖

๑๒ นางสาวพัชรินทร์ ปองสุข ๑๑ (เมษายน) ๗

- ๕ -

ช่ือ - นามสกุล

หน้าท่ีเวรประจ้าวัน

ช่ือ - นามสกุล

๕๒ อาทิตย์ ๒๔ พ.ค. ๖๓ นางสายพิณ  ศรีเพ็ง

๕๓ เสาร์ ๓๐ พ.ค. ๖๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย

๕๔ อาทิตย์ ๓๑ พ.ค. ๖๓ นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์



 ๒. เวรวันหยุดราชการอัตราจ้าง - ลูกจ้างหญิง

ท่ี มีนาคม(พิเศษ) - เมษายน พฤษภาคม

๑๓ นางสาวชลธิชา  เพียรพ่ี ๑๒ (เมษายน) ๘

๑๔ นางสาวพรทิพย์ เน่ืองแก้ว ๑๓ (เมษายน) ๙

๑๕ นางสาวกันตรัตน์ พงษ์พานิช ๑๔ (เมษายน) ๑๐

๑๖ นางสาวพัชรินทร์ จันทะดวง ๑๕ (เมษายน) ๑๑

๑๗ นางสาวพัตรา โห้ธัญการ ๑๖ (เมษายน) ๑๖

๑๘ นางสาวรัตน์มณี รัตนสุวรรณ ๑๗ (เมษายน) ๑๗

๑๙ นางสาวปานตะวัน นามแสน ๑๘ (เมษายน) ๒๓

๒๐ นางสาวนิรินดา ภูครองตา ๑๙ (เมษายน) ๒๔

๒๑ นางสาวขวัญจิรา ทวีเลิศ ๒๓ (มีนาคม), ๒๐ (เมษายน) ๓๐

๒๒ นางสาวกัญฐณา กลับดี ๒๔ (มีนาคม), ๒๑ (เมษายน) ๓๑

๒๓ นางสาวสมิตา เมืองเกษม ๒๕ (มีนาคม), ๒๒ (เมษายน) -

๒๔ นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์ ๒๖ (มีนาคม), ๒๓ (เมษายน) -

๒๕ นางอ้าไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส ๒๗ (มีนาคม), ๒๔ (เมษายน) -

๒๖ นางสาวนิสิตา เมธาวราพร ๓๐ (มีนาคม), ๒๕ (เมษายน) -

๑. ช่วยครูหญิงปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ประจ้าวันท่ีเรือนประชาสัมพันธ์ เวลา๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒. ตรวจตราดูแลอาคารสถานท่ีและความเรียบร้อยโดยท่ัวไป

๓. สอดส่องดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก หากมีปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั นทันที

๔. ให้บันทึกในแฟ้มการอยู่เวรทุกครั งท่ีท้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ 

๕. หากมีกิจธุระจ้าเป็น  ให้บันทึกเปล่ียนเวรกับผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านกลุ่มการบริหารกิจการ

นักเรียน เพ่ือน้าเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปล่ียนเวรได้

(แบบบันทึกเปล่ียนเวร รับได้ท่ีส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หรือ Download ท่ี www.pk.ac.th)

 ๓. ครู (หญิง ) ผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการ

ท่ี มีนาคม(พิเศษ) - เมษายน พฤษภาคม

๑ นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ ๒, ๑๖, ๓๐ (เมษายน) ๒๓

๒ นางสายพิณ ศรีเพ็ง ๓, ๑๗ (เมษายน) ๑, ๒๔

๓ นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย ๔, ๑๘ (เมษายน) ๒, ๓๐

๔ นางมาลัย สังวาลย์วงศ์ ๕, ๑๙ (เมษายน) ๓, ๓๑

๕ นางสายพิน งามสง่า ๖, ๒๐ (เมษายน) ๔

ช่ือ - นามสกุล

- ๖ -

หน้าท่ีเวรประจ้าวัน

ช่ือ - นามสกุล



 ๓. ครู (หญิง ) ผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการ

ท่ี มีนาคม(พิเศษ) - เมษายน พฤษภาคม

๖ นางสาววนิดา อยู่ยืน ๗, ๒๑ (เมษายน) ๕

๗ นางเฉลิมศรี จักษุพา ๒๓ (มีนาคม), ๘, ๒๒ (เมษายน) ๖

๘ นางเถาวัลย์ โกเม ๒๔ (มีนาคม), ๙, ๒๓ (เมษายน) ๗

๙ นางสาวศศิธร  สิงหธรรม ๒๕ (มีนาคม), ๑๐, ๒๔ (เมษายน) ๘

๑๐ นางช่ืนจิต โฉมอุดม ๒๖ (มีนาคม), ๑๑, ๒๕ (เมษายน) ๙

๑๑ นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์ ๒๗ (มีนาคม), ๑๒, ๒๖ (เมษายน) ๑๐

๑๒ นางกานต์นารี ธรรมครบุรี ๓๐ (มีนาคม), ๑๓, ๒๗ (เมษายน) ๑๑

๑๓ นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธ์ิ ๓๑ (มีนาคม), ๑๔, ๒๘ (เมษายน) ๑๖

๑๔ นางรัชดา นิลโมจน์ ๑, ๑๕, ๒๙ (เมษายน) ๑๗

๑. ตรวจตราการปฏิบัติหน้าท่ีการอยู่เวรของครูหญิง, อัตราจ้าง, ลูกจ้าง (หญิง) ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ น หรือเจ้าหน้าท่ีเวร ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเวร ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

๓. สอดส่องดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก หากมีปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามล้าดับขั นทันที

๔. ให้บันทึกในแฟ้มการตรวจเวรทุกครั งท่ีท้าหน้าท่ีตรวจเวรรักษาการณ์ 

๕. หากติดราชการ หรือ มีกิจธุระจ้าเป็น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรได้ ให้แจ้งผู้ตรวจเวรท่านอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจเวรแทนได้

 ๔. เวรกลางคืน ครูชาย 

ท่ี เมษายน พฤษภาคม

๑ นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์ ๑๖ ๒๓

๒ นายประสาน ป่ินนิล ๑๗ ๒๔

๓ นายณัฐพล เพ็งโสภา ๑๘ ๒๕

๔ นายสิริวัฒน์ ปราณี ๑๙ ๒๖

๕ นายธานี เวียงวีระเกียรติ ๒๐ ๒๗

๖ นายสมมาต แก่นจันทร์ ๒๑ ๒๘

๗ นายสุชากรณ์ พวงทอง ๒๒ ๒๙

๘ นายญาณุสิทธ์ิ ภูหนองโอง ๒๓ ๓๐

๙ นายเมธี ชราศรี ๒๔ ๓๑

๑๐ นายอภิวัฒน์  จันทร์ทองค้า ๒๕ -

๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง ๒๖ -

- ๗ -

หน้าท่ีผู้ตรวจเวรประจ้าวัน

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล



 ๔. เวรกลางคืน ครูชาย 

ท่ี เมษายน พฤษภาคม

๑๒ นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธ์ิ ๒๗ -

๑๓ นายณพวุฒิ เชาวน์เชฎฐ์ ๒๘ -

๑๔ นายปิยวัฒน์ ฤทธ์ิมาก ๒๙ -

๑๕ นายไกรวัชร บัวเทศ ๓๐ -

๑๖ นายชาคริต กิมสร้าง - ๑

๑๗ นายธัญประภา ดาวังปา - ๒

๑๘ นายวชิระ ประสานพันธ์ - ๓

๑๙ นายประกาศิต ปราบพาล - ๔

๒๐ นายภูริณัฐ มังครักษ์ - ๕

๒๑ นายอาภากร โพธ์ิสุข - ๖

๒๒ นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - ๗

๒๓ นายนวพรรษ ศุภวรางกูล ๑ ๘

๒๔ นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ ๒ ๙

๒๕ นายสมศักด์ิ  จันทร์ใบเล็ก ๓ ๑๐

๒๖ นายพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ ๔ ๑๑

๒๗ นายพสิษฐ์ เชื อฉิม ๕ ๑๒

๒๘ นายนิติกร เบญมาตย์ ๖ ๑๓

๒๙ นายสายชล ชังอินทร์ ๗ ๑๔

๓๐ นายดลเหลาะ สาม่าน ๘ ๑๕

๓๑ นายพิริยะ นึกม่ัน ๙ ๑๖

๓๒ นายกริชชุกรณ์ ศิริพันธ์ ๑๐ ๑๗

๓๓ นายสุวิชา ทะลือ ๑๑ ๑๘

๓๔ นายวุฒินันท์ พรมนัส ๑๒ ๑๙

๓๕ นายสอนไกร กาพาด ๑๓ ๒๐

๓๖ นายศิวกร พรประภาเกษตร ๑๔ ๒๑

๓๗ นายดิฐธิเดช แจ้งคต ๑๕ ๒๒

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์กลางคืนท่ีห้องพักครูชาย เรือนประชาสัมพันธ์  เวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๒. ตรวจตรา ดูแล อาคารสถานท่ีและความเรียบร้อยโดยท่ัวไป

ช่ือ - นามสกุล

- ๘ -

หน้าท่ีเวรกลางคืน



๓. สอดส่องดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก หากมีปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั นทันที

๔. ให้บันทึกในแฟ้มการอยู่เวรทุกครั งท่ีท้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ท่ีป้อมยาม

๕. หากมีกิจธุระจ้าเป็น  ให้บันทึกเปล่ียนเวรกับผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร  ผ่านกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

เพ่ือน้าเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปล่ียนเวรได้

(แบบบันทึกเปล่ียนเวร รับได้ท่ีส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หรือ Download ท่ี www.pk.ac.th)

 ๕. เวรกลางคืนครูอัตราจ้าง - ลูกจ้างชาย

ท่ี เมษายน พฤษภาคม

๑ นายนิติ บุญจ่าย ๙, ๒๒ ๕, ๑๘, ๓๑

๒ นายวีรพงษ์ บุสดี ๑๐, ๒๓ ๖, ๑๙

๓ นายประดิษฐ์ ทรัพย์แก้ว ๑๑, ๒๔ ๗, ๒๐

๔ นายสงบ อุส่าห์ดี ๑๒, ๒๕ ๘, ๒๑

๕ ว่าท่ีร้อยตรี ปิยะนันท์ จันทาบัว ๑๓, ๒๖ ๙, ๒๒

๖ นายเสรี อุส่าห์ดี ๑, ๑๔, ๒๗ ๑๐, ๒๓

๗ นายอนุชิต เนตรจุ้ย ๒, ๑๕, ๒๘ ๑๑, ๒๔

๘ นายมงคล สีนวล ๓, ๑๖, ๒๙ ๑๒, ๒๕

๙ นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือก ๔, ๑๗, ๓๐ ๑๓, ๒๖

๑๐ นายรชฎ ธูปะเตมีย์ ๕, ๑๘ ๑, ๑๔, ๒๗

๑๑ นายดิลกชัย ไพรศรี ๖, ๑๙ ๒, ๑๕, ๒๘

๑๒ นายน้าโชค สุขวิชา ๗, ๒๐ ๓, ๑๖, ๒๙

๑๓ นายสราวุฒิ มุสิกะ ๘, ๒๑ ๔, ๑๗, ๓๐

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์กลางคืนท่ีห้องพักเวรชาย (หลังอาคาร ๓ โรงจอดรถครู) เวลา  ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. 

๒. ตรวจตรา ดูแล อาคารสถานท่ีและความเรียบร้อยโดยท่ัวไป

๓. สอดส่องดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก หากมีปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั นทันที

๔. ให้บันทึกในแฟ้มการอยู่เวรทุกครั งท่ีท้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ท่ีป้อมยาม

๕. หากมีกิจธุระจ้าเป็น  ให้บันทึกเปล่ียนเวรกับผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร  ผ่านกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

เพ่ือน้าเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปล่ียนเวรได้

(แบบบันทึกเปล่ียนเวร รับได้ท่ีส านักงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน หรือ Download ท่ี www.pk.ac.th) 

หน้าท่ีเวรกลางคืน

- ๙ -

ช่ือ - นามสกุล



 ๖. ครู (ชาย) ผู้ตรวจเวรกลางคืน

ท่ี เมษายน พฤษภาคม

๑ นายภิรมย์ ชุ่มชาติ ๒, ๘, ๑๔, ๒๐, ๒๖ ๒, ๘, ๑๔, ๒๐, ๒๖

๒ นายสุชิน  สุขเกษม ๓, ๙, ๑๕, ๒๑, ๒๗ ๓, ๙, ๑๕, ๒๑, ๒๗

๓ นายนิพล โตพูล ๔, ๑๐, ๑๖, ๒๒, ๒๘ ๔, ๑๐, ๑๖, ๒๒, ๒๘

๔ นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์ ๕, ๑๑, ๑๗, ๒๓, ๒๙ ๕, ๑๑, ๑๗, ๒๓, ๒๙

๕ นายวสันต์ ศักดาศักด์ิ ๖, ๑๒, ๑๘, ๒๔, ๓๐ ๖, ๑๒, ๑๘, ๒๔, ๓๐

๖ นายปิยะ บริสุทธ์ิเพ็ชร์ ๑, ๗, ๑๓, ๑๙, ๒๕ ๑, ๗, ๑๓, ๑๙, ๒๕, ๓๑

๑. ตรวจตราการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรกลางคืนตามค้าส่ังโรงเรียน เม่ือตรวจเวรให้บันทึกการตรวจเวรทุกครั งท่ีป้อมยาม

๒. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ น หรือเจ้าหน้าท่ีเวรไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเวร ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๓. ตรวจเวรระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

๔. หากติดราชการ หรือ มีกิจธุระจ้าเป็น ไม่สามารถมาตรวจเวรได้ ให้แจ้งผู้ตรวจเวรท่านอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั งตามค้าส่ังนี  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

                          ส่ัง  ณ  วันท่ี      ๑๗       มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

หน้าท่ีผู้ตรวจเวรกลางคืน

  (นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธ์ิเพชร)

  ผู้อ้านวยการโรงเรียนปากเกร็ด

ช่ือ - นามสกุล

- ๑๐ -






















