
 

ที่ ศธ ๐๔๑๓๘.๒๙๕/๒๕๙                   โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) 
                                         ๒๔๐ หมู่ที่ ๑๓ ต้าบลเขิน อ้าเภอน้้าเกลี้ยง 
                                       จังหวัดศรีสะเกษ           ๓๓๑๓๐ 

                                      ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ส่งค้าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 

เรียน  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค้าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ                      จ้านวน         ๑        ชุด 
                         
                       ด้วยโรงเรยีนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) ได้ส่งค้าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ระหว่างวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  มาพร้อมนี้  
                

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                  
                                                                 ขอแสดงความนับถือ                 

                                                             
               (นายสุทิน  ไชยานุกูล) 

                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) 

  

 

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน)  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๖๕๕๑๐๕ 
www.anubannamkliang.ac.th 

 

 

 

 



 

                            

                             

ค้ำสั่งโรงเรียนอนุบำลอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยง(เขิน) 
ที ่ ๐๖๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำร  
.......................................... 

                        เพ่ือให้การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ โรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน)  
ระหว่างวันที่  ๑   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพเหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน อาศัยอ้านาจตามความในระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ๒๕๑๗ และค้าสั่งมอบอ้านาจที่ ๑/๔๖ ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๖    
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูนักการภารโรง อยู่เวรรักษาการณ์ดังนี้ 

๑. เวรกลำงวัน ระหว่างวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วันที่ ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจเวร 

๑ , ๑๓ , ๒๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางอัมพร  อุ้มบุญ 
นางวัชรีรัตน์  สุทธิวารี 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๒ , ๑๔ , ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

นางเกศินี  พื้นผา 
นางวนิดา  จันทร์มาลี 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๓ , ๑๕ , ๒๗  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางสาวพลอยหทัย  ทองแท้ 
นางสาวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๔ , ๑๖ , ๒๘  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางสายทอง  ไชยานุกูล 
นางสาวคณิศร  ทบด้าน 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๕ , ๑๗ , ๒๙ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางทิวาวรรณ  ทวีวัยชัยพล 
นางสาววารุณี  ทวีวัยชัยพล 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๖ , ๑๘ , ๓๐ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางจิรานัน  สุขศรี 
นางสาวภิญญ์ธนัท  ศรีค้า 

นางอาพรไพ  ทองสุ 

๗ , ๑๙ , ๓๑  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางณัฐธยาน์  จันทะรัตน์ 
นางเพลินพิศ  โคตรเจริญ 

นางสนทนา  ทองลือ 

๘ , ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

นางสาวนิตยา  ชนะกุล 
นางสาวณัฐกานต์  ศรีเสริม 

นางสนทนา  ทองลือ 

๙ , ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

นางสาวปริญญา  บุญเกื้อ 
นางสาวอารีวรรณ  ทองสุ 

นางสนทนา  ทองลือ 

๑๐ , ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางสาวพรรณงาม  ชายหิน 
นางล้าไพ  ภูติยา 

นางสนทนา  ทองลือ 

๑๑ , ๒๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางสุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ 
นางนวรัตน์  เข็มทอง 

นางสนทนา  ทองลือ 

๑๒ , ๒๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

นางวีณาพรรณ  อัฐชัยวรกุล 
นางชาริณี  ศรีคราม 

นางสนทนา  ทองลือ 



 
 

๑. เวรกลำงคืน ระหว่างวันที่  ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วันที่ ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจเวร 

๑ , ๙ , ๑๗ , ๒๕  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายเฉลิมวิทย์  แสงสันต์ 
นายบุญสนอง  แถวพันธ์ 

นายสุวัลลภ  อินทะแสง 

๒ , ๑๐ , ๑๘ , ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายส้าเริง  วิวาสุขุ 
นายแก้ว  บรรชิต 

นายสุวัลลภ  อินทะแสง 

๓ , ๑๑ , ๑๙ , ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายนิพล  ทวีวัยชัยพล 
นายบุญสนอง  แถวพันธ์ 

นายสุวัลลภ  อินทะแสง 

๔ , ๑๒ , ๒๐ , ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายฉัตรเพชร  สู่เสน 
นายแก้ว  บรรชิต 

นายสุวัลลภ  อินทะแสง 

๕ , ๑๓ , ๒๑ , ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายชัชวาล  ค้าเพราะ 
นายบุญสนอง  แถวพันธ์ 

นายสุวัลลภ  อินทะแสง 

๖ , ๑๔ , ๒๒ , ๓๐  
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายอุทิศ  จันทะรัตน์ 
นายแก้ว  บรรชิต 

นายศักดา  สุทธิวารี 

๗ , ๑๕ , ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

นายภูธร  ค้าพันธ์ 
นายบุญสนอง  แถวพันธ์ 

นายศักดา  สุทธิวารี 

๘ , ๑๖ , ๒๔   
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล 
นายแก้ว  บรรชิต 

นายศักดา  สุทธิวารี 

 
                    ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้ ตรวจดูแลอาคาร อาคารประกอบของสถานศึกษาและทรัพย์สินต่างๆ 
ให้อยู่ในความความเรียบร้อยปลอดภัย 
                     ๑. ตรวจดูแลมิให้มีการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรการที่ก้าหนดไว้ ตามระเบียบส้านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการข้อ ๕ อย่างเคร่งครัด 
                     ๒. บันทึกการอยู่เวรเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินทางราชการรวมทั้งเหตุการณ์อ่ืนๆ 
                     ๓. ก่อนส่งมอบเวรให้ผู้มีหน้าที่เวรต่อไปสอบถามเหตุการณ์ท่ีผ่านมา สภาพความเสียหายที่เกิดข้ึน
แก่ทรัพย์สินก่อนรับมอบเวรด้วย 
                     ๔. ในขณะอยู่เวรหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเพื่อหา
แนวทางแก้ไขต่อไป 
                      ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

                               สั่ง ณ วันที่  ๒๖   เดือน ตุลาคม    พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

                                                                (ลงชือ่)   

              (นายสุทิน  ไชยานุกูล) 
                                  ผู้อา้นวยการโรงเรียนอนุบาลอ้าเภอน้้าเกลี้ยง(เขิน) 


