
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที ่065/2559 

เรื่อง  ให้พนักงำนครูเทศบำลและลูกจ้ำงช่ัวครำวอยู่เวรยำมและตรวจเวรยำมสถำนที่รำชกำร  ประจ ำเดือน
พฤศจิกำยน  2559 

   
  เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ ราชการ  เพ่ือรักษาสถานที่ราชการและอ านวยความสะดวก             
แก่ประชาชนที่มาติดต่องาน  จึงให้พนักงานครูและลูกจ้างอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก  
ตลอดจนท าหน้าที่ตรวจเวร โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น ตามรายชื่อแนบมาด้วยนี้  

ผู้อยู่เวรยำมมีหน้ำที่ ดังนี้ 
1.  ให้ผู้อยู่เวรยามรับผิดชอบตลอด  24 ชั่วโมงตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ถึง 06.00 น.วันถัดไป 
2.  ให้ผู้อยู่เวรยาม หัวหน้าเวร ผู้ตรวจเวร บันทึกรายงานเหตุการณ์ท่ีส าคัญซึ่งเกิดข้ึนระหว่าง  
    ปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกการอยู่เวรยามทุกครั้ง 
3.  หากมีความจ าเป็นต้องอยู่เวรแทนกัน ให้บันทึกขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง 
     ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง 
4.  ห้ามผู้อยู่เวรดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือเล่นการพนันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
5.  หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้อยู่เวรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
 

  (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี เวรกลำงวัน 

วันเสาร์ที่ 6 ส.ค.59 นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว ผู้ตรวจเวร 

วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 นางลภัสรดา  ดินหม้อ นางสาวธิติมา  ไวยะกา นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 

วันศุกร์ที่ 12 ส.ค.59(วันแม่) นางสาวศิริรัตน์  พรหมณี นางณัชชา  ธะนันวงศ์ นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 

 
วันเสาร์ที่ 13 ส.ค.59 

นางพรรณี  มาตัน นางจิณณ์ณิชา  สมุดความ นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 

นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ ์ นางสาวศิวาพร  แข็งขัน นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 

วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค.59 นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์ นางสาวมนัสนันท์  ค ายันต์ นางทัศนีย์  แสงศรีจันทร์ 

วันเสาร์ที่ 20 ส.ค.59 นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์ นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์ 

วันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค.59 นางปรียาภัทร์  ตุลาชม นางสาวกรรณิการ์  ทาค ามา นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์ 

วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.59 นางสาวอรนรินทร์  มุกดา นางสาวญาณกร  ศรีชาติ นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์ 

วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.59 นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์ 



 

 
ตำรำงเวรนอน 

วันเดือนปี ชื่อ – สกุล ผู้ตรวจเวร 
จันทร์ 1 ส.ค.59 นายธีรวัฒน ์ แสนศิริ นายมงคล  ใบแสง 
อังคาร 2 ส.ค.59 นายณัฐวัตร เดินแปง นายมงคล  ใบแสง 

พุธ 3 ส.ค.59 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์ นายมงคล  ใบแสง 
พฤหัสบดี 4 ส.ค.59 นายหิรัญ  ศรีวิชัย นายมงคล  ใบแสง 

ศุกร์ 5 ส.ค.59 นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ นายมงคล  ใบแสง 
เสาร์ 6 ส.ค.59 นายกฤษณะ  ปิกวงศ์ นายมงคล  ใบแสง 

อาทิตย์ 7 ส.ค.59 นายวสันต์  นายด่าน นายมงคล  ใบแสง 
จันทร์ 8 ส.ค.59 นายธวัชชัย  จิตรหนา นายมงคล  ใบแสง 
อังคาร 9 ส.ค.59 นายวิชัย  แก้วปวน นายมงคล  ใบแสง 

พุธ 10 ส.ค.59 นายอนันต์ มีลาภ นายมงคล  ใบแสง 
พฤหัสบดี 11 ส.ค.59 นายพิเชษฐ์  ขันเชียง นายศิวาพร  เกษแก้ว 

ศุกร์ 12 ส.ค.59 นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม นายศิวาพร  เกษแก้ว 
เสาร์ 13 ส.ค.59 นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์ นายศิวาพร  เกษแก้ว 

อาทิตย์ 14 ส.ค.59 นายศราวุฒิ  ช่างแต่ง นายศิวาพร  เกษแก้ว 
จันทร์ 15 ส.ค.59 นายไพฑูรย์  แสนบัวหลวง นายศิวาพร  เกษแก้ว 
อังคาร 16 ส.ค.59 นายประนอม  สันธิ นายศิวาพร  เกษแก้ว 

พุธ 17 ส.ค.59 นายเอกชัย  ชัยธนานันท ์ นายศิวาพร  เกษแก้ว 
พฤหัสบดี 18 ส.ค.59 นายภัทรภณ  ดวงภ ู นายศิวาพร  เกษแก้ว 

ศุกร์ 19 ส.ค.59 นายธีรวัฒน ์ แสนศิริ นายศิวาพร  เกษแก้ว 
เสาร์ 20 ส.ค.59 นายณัฐวัตร เดินแปง นายศิวาพร  เกษแก้ว 

อาทิตย์ 21 ส.ค.59 นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์ นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

จันทร์ 22 ส.ค.59 นายหิรัญ  ศรีวิชัย นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

อังคาร 23 ส.ค.59 นายชาติชาย  เบญจวรรณ์ นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

พุธ 24 ส.ค.59 นายกฤษณะ  ปิกวงศ์ นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

พฤหัสบดี 25 ส.ค.59 นายวสันต์  นายด่าน นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

ศุกร์ 26 ส.ค.59 นายธวัชชัย  จิตรหนา นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

เสาร์ 27 ส.ค.59 นายวิชัย  แก้วปวน นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

อาทิตย์ 28 ส.ค.59 นายอนันต์ มีลาภ นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

จันทร์ 29 ส.ค.59 นายพิเชษฐ์  ขันเชียง นายศิริพงษ ์ ลิ้มพรเสมานนท์ 

อังคาร 30 ส.ค.59 นายธนทรัพย์  เฉียบแหลม นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 

พุธ 31 ส.ค.59 นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์ นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์ 
 

 



 
 
 


