คำสั่งโรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหมิ่น
ที่ 046/2560
เรื่อง ให้พนักงำนครูเทศบำลและลูกจ้ำงชั่วครำว บุคลำกร ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมและตรวจเวรยำม
อยู่เวรยำมและตรวจเวรยำมประจำสถำนที่รำชกำร ประจำเดือนสิงหำคม 2560
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0016/15586 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั บการอยู่เวรรักษาการณ์ และเพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่
เวรยามและตรวจเวรยาม ประจาเดือน สิงหาคม 2560 ตามรายชื่อต่อไปนี้
วัน เดือน ปี

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายภัทรภณ ดวงภู

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชัย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น
นายณัฐวัตร เดินแปง

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นายภัทรภณ ดวงภู
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

เวรกลางวัน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นายธนัตถนินทร์ แสนอาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวสุมินตรา หลวงตัน
นายศิวาพร เกษแก้ว
นายณัฐวัตร เดินแปง
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ
นายชาติชาย เบญจวรรณ์

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์

เวรกลางวัน

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
นางสาวญาณกร ศรีชาติ
นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์
นายเอกชัย ชัยธนานันท์
นายกฤษณะ ปิกวงศ์
นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
นายวสันต์ นายด่าน
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์
นายกฤษณะ ปิกวงศ์

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

เวรกลางวัน

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางณัชชา ธะนันวงศ์
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ

นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์

เวรกลางวัน

วัน เดือน ปี

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายวสันต์ นายด่าน

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวอภิสรา วงค์แก้ว
นายวิชัย แก้วปวน

นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์

เวรกลางวัน

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
นางสาวสุวิมล นะใจ
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
นายนันทการ ศรีธิดง
นายประชัน หาญจริง
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางณัชชา ธะนันวงค์

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

เวรกลางวัน

นายอนันต์ มีลาภ

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฟั่น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

วัน เดือน ปี

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายพิเชษฐ์ ขันเชียง

นายประชัน หาญจริง

เวรกลางคืน

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นายภัทรภณ ดวงภู
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

เวรกลางวัน

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางทัศนีย์ แสงศรีจนั ทร์
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวสุมินตรา หลวงตัน
นายศิวาพร เกษแก้ว
นายณัฐวัตร เดินแปง
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์

เวรกลางวัน

นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา
นางสาวญาณกร ศรีชาติ
นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ
นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์
นายเอกชัย ชัยธนานันท์
นายกฤษณะ ปิกวงศ์
นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์
นายวสันต์ นายด่าน
นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา
นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

เวรกลางวัน

วัน เดือน ปี

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายนันทการ ศรีธิดง

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นางสาวญาณกร ศรีชาติ
นางสาวสุภารัตน์ อุทธิยา

นางทัศนีย์ แสงศรีจันทร์

เวรกลางวัน

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม2560

นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

เวรกลางวัน

นายศราวุฒิ ช่างแต่ง

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นางสาวธวัลหทัย ฟูฟั่น
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นางชลอ หอมแก่นจันทร์
นางสังวาลย์ แสงจันทร์

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

เวรกลางวัน

นายเอกชัย ชัยธนานันท์

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฟั่น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

วัน เดือน ปี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายภัทรภณ ดวงภู

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางสาวศิรริ ัตน์ พรหมณี
นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นายภัทรภณ ดวงภู
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นายณัฐวัตร เดินแปง

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

เวรกลางวัน

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางทัศนีย์ แสงศรีจนั ทร์
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวสุมินตรา หลวงตัน
นายศิวาพร เกษแก้ว
นายณัฐวัตร เดินแปง
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์

เวรกลางวัน

นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์

นายศิวาพร เกษแก้ว

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายวรัญญู บุญเทพ
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

วัน เดือน ปี

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายชาติชาย เบญจวรรณ์

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางสาวสุวิมล นะใจ
นางสาวสุมินตรา หลวงตัน
นายกฤษณะ ปิกวงศ์

นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์

เวรกลางวัน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

เวรกลางวัน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

นายวสันต์ นายด่าน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
นางสาวสุวิมล นะใจ
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
นายนันทการ ศรีธิดง
นายประชัน หาญจริง
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางณัชชา ธะนันวงค์

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

เวรกลางวัน

นายวิชัย แก้วปวน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายวรัญญู บุญเทพ
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

วัน เดือน ปี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายอนันต์ มีลาภ

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นายภัทรภณ ดวงภู
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

เวรกลางวัน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางทัศนีย์ แสงศรีจนั ทร์
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ
นายศิวาพร เกษแก้ว
นายณัฐวัตร เดินแปง
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์

เวรกลางวัน

นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายวรัญญู บุญเทพ
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

เวรกลางวัน

วัน เดือน ปี

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวณัชชา ธะนันวงค์

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

เวรกลางวัน

นายนันทการ ศรีธิดง

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์

นางสาวอรนรินทร์ มุกดา

เวรกลางวัน

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

นายศุภวัทน์ ปาเปาอ้าย

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
นางสาวน้าฝน อินสุวรรณ์
นางสาวสุวิมล นะใจ
นายชาติชาย เบญจวรรณ์
นายนันทการ ศรีธิดง
นายประชัน หาญจริง
นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางณัชชา ธะนันวงค์

นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์

เวรกลางวัน

นายศราวุฒิ ช่างแต่ง

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม
นางสาวราตรี สุนทร
นางสาวเจนจิรา ปวงคา
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
นางโสพิชชาญ์ สมใจ
นายวรัญญู บุญเทพ
นายพิเชษฐ์ ขันเชียง
นายวิชย แก้วปวน
นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม
นางสาวธวัลหทัย ฟูฝั้น

นางปรียาภัทร์ ตุลาชม

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

รำยชื่อผู้อยู่เวรยำม

ผู้ตรวจเวรยำม

หมำยเหตุ

นายเอกชัย ชัยธนานันท์

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี
นางสาวกฤติญา กิติมา
นางสาวมนัสนันท์ คายันต์
นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
นายภัทรภณ ดวงภู
นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์
นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์
นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว
นางสาวณิชาภา ผ่องใส
นางสาวอรสา พรหมโมคัก
นายภัทรภณ ดวงภู

นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี

เวรกลางวัน

นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

เวรกลางคืน

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์
นางเครือวัลย์ อุตมะโน
นางทัศนีย์ แสงศรีจนั ทร์
นางสาวศุภจิต ศรีธิ
นางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ
นายศิวาพร เกษแก้ว
นายณัฐวัตร เดินแปง
นางลภัสรดา ดินหม้อ
นางจิณณ์ณิชา สมุดความ

นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์

เวรกลางวัน

ผู้อยู่เวรยำมมีหน้ำที่ ดังนี้
1. ให้ผู้อยู่เวรยามรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ถึง 06.00 น.วันถัดไป
2. ให้ผู้อยู่เวรยาม หัวหน้าเวร ผู้ตรวจเวร บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกการอยู่เวรยามทุกครั้ง
3. หากมีความจาเป็นต้องอยู่เวรแทนกัน ให้บันทึกขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
4. ห้ามผู้อยู่เวรดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือเล่นการพนันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5. หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้อยู่เวรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

