
 
ค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม 

ที ่ ๕๕๘/ ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังข้ำรำชกำรครแูละลูกจ้ำงปฏบิัติหน้ำที่เวร กลำงวัน  

………………………………………………………………………… 
  อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค . ๐๕๐๘/๔๓๕๓๙  ลงวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  
๒๕๑๘  และหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่  นว. ๑๐๑/๒๔๙๕  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ
เหมาะสม       ในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม  อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นได้  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวัน
ร่วมกับนักการภารโรงและยามรักษาการณ์  ที่แนบมาพร้อมต่อท้ายค าสั่งนี้ 
  ส าหรับครูและลูกจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางวันควรให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าที่ห้องประชาสัมพันธ์  หรือใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อราชการใน
ช่วงเวลาดังกล่าวตลอดจนการรับธนาณัติ พัสดุ จดหมาย หรือติดต่อกับฝ่ายบริหารในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน 
  ให้ครูและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  การละทิ้งหรือ
บกพร่องต่อหน้าที่เวรยามถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง  นอกจากจะถูกด าเนินการทางวินัยแล้วยังอาจจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้วย 
  ในกรณีที่ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มอบหมายให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย       
การตกลงกันก่อนแล้วท าบันทึกเสนอต่อผู้อ านวยการ  เพื่อขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  และเมื่อได้รับ    
การอนุมัติแล้วจึงใช้ในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ส ำหรบัครูและลูกจ้ำง ที่มำปฏิบัติหน้ำที่เวรให้ถือปฏิบัต ิดังนี ้
๑.  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
๒.  บันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบและลงชื่อก ากับไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได ้
๓.  ให้ระมัดระวังเหตุ  ก าชับเวรยาม นักการ ให้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการอย่างใกล้ชิด 
๔.  ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ  ถ้าเป็นเหตุการณ์
ฉุกเฉินต้องตัดสินใจโดยด่วนให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรายงานผลการปฏิบัติ
ในการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม ที ่ ๕๕๘ /๒๕๖๐ 
ลงวันที่   ๒๘ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ประจ ำเดือน 

โทรศัพท์ 
รับทรำบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑ นางนวลใจ  พันธุวาสิฎฐ์ 
 ๒๕  

๐๘๑-๘๗๑-๙๙๒๙  

 นางเกสร  เทวาพิทักษกุล ๐๙๗-๓๔๑-๖๙๙๘  

๒ นางโอบบุญ  โสรัจจ ์
  ๑ 

๐๙๕-๕๑๘-๙๙๕๔  

 น.ส.อัมวิกา  ทวยจันทร์ ๐๘๔-๗๙๐-๖๔๐๓  

๓ นางจ าปา  สืบสุนทร  
 

 
๓ 

๐๘๑-๐๕๐-๓๐๔๑  

 นางสาวพลับพลึง  ยอดมีส ี  ๐๘๗-๑๐๓-๕๓๑๑  

๔ นางลักษมี  ม่วงคลา 
 

 
๔ 

๐๙๘-๑๗๖-๔๔๓๗  

 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย ์    

๕ นางกรทิพย์  ปัญโญ 
 

 
๑๐ 

๐๘๙-๕๗๔-๙๘๒๙   

 นางพุทธชาติ  ปะกิคา   ๐๘๐-๔๑๔-๓๘๙๒  

๖ น.ส.สมจิตร  สุทธินันท์  
 

 
๑๑ 

 ๐๘๑-๓๘๐-๕๒๐๔  

 นางนงค์รกั  พินทะปะกัง   ๐๘๑-๗๙๙-๒๕๐๑  

๗ นางสาวมยุรี  ลาดนาเลา 
 

 
๑๗ 

๐๘๑-๒๘๒-๓๑๖๙  

 น.ส.ลัดดา แสงโทโพ  ๐๘๑-๙๗๔-๑๗๗๔  

๘ 
นางประภาศรี  ทิพย์พิลา 

 
 

๑๘ 
๐๘๔-๙๘๑-๐๘๗๙   

นางสาวพิชชานันท์  จันทพรม   ๐๘๓-๑๔๗-๔๙๐๗  

๙ น.ส.สุมิตรา  ทองพูล 
 

 
๒๔ 

 ๐๘๑-๘๕๕-๔๖๔๘  

 นางละอองดาว  แพงค าแสน  ๐๘๙-๗๑๕-๘๐๑๓  

๑๐ นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล 
 

 
๒๕ 

๐๘๖-๒๓๙-๕๒๙๕  

 น.ส.ศกุนิชญ์  ตรีประทุม  ๐๘๕-๔๖๑-๓๑๙๑  

๑๑ นางล าดวน  ดงอุทิศ 
 

 
๓๑ 

๐๘๗-๙๔๖-๙๕๖๕  

 นางสาวเพ็ญณภา  ขันไสว  ๐๘๘-๕๓๕-๙๓๐๖  

๑๒ นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ 
   

๐๘๑-๘๗๒-๙๕๕๓  

 นางจตุรพร  ทอนมาตย ์ ๐๘๕-๐๐๕-๕๕๗๙  

๑๓ 
นางประภาพร  แก้วจันดา 

   
๐๘๖-๒๒๐-๖๓๘๒  

นางสุมามาลย์  โสดา ๐๙๐-๓๕๗-๘๙๘๘ 
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ตำรำงแนบทำ้ยค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม ที ่๕๕๘/๒๕๖๐ 
ลงวันที ่๒๘ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ท่ี  ชื่อ – สกุล 
ประจ ำเดือน 

โทรศัพท ์ ทรำบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑๔ 
นางประไพพรรณ  โชติธนารัชก์กุล 
นางทัศนีย์  ลามี 

   
๐๘๗-๘๕๓-๖๔๙๙ 
๐๖๕-๖๖๐-๐๙๒๑ 

 

๑๕ 
น.ส.วิริยา  ภูน้ าย้อย 
นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร 

   
๐๘๑-๙๘๓-๑๙๖๗ 
๐๘๘-๓๓๑-๒๐๖๐ 

 

๑๖ 
นางเบญญาภา  ไชยเกตุ  
น.ส.สุวรรณี ผาผง 

   ๐๘๕-๗๖๐-๒๓๗๙ 
 

๑๗ 
นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว 

   
 

๐๘๙-๔๑๙-๙๘๕๕ 
 

นางลภัสรดา  บุบผโชติ 

๑๘ น.ส.มณีรัตน์  บุบผารัตน์  
   

๐๘๓-๕๖๑-๐๔๙๘  

 นางสาวจิราภรณ์  บุญลาด  ๐๘๔-๕๑๕-๕๓๗๔  

๒๙ 
นางเมตตา  ติดวงษา 

   
๐๘๖-๖๓๒-๒๕๔๘  

น.ส.ชมพู  สัจจวาณิชย์  ๐๘๗-๒๑๔-๙๖๕๒  

๒๐ 
นางพรพิศ  คุตไชยกุล 

   
๐๘๔-๓๙๒-๖๗๑๔  

นางสาวขนิษฐา  อิ่มส าอางค์  ๐๘๕-๗๓๙-๖๙๓๓  

๒๑ 
นางจินตนา  ทะนันชัยโซเลี่ยม   

   
๐๘๐-๔๐๑-๒๗๘๙  

นางกุสุมา  โรจนกร ๐๙๘-๕๑๑-๑๐๒๗  

๒๒ 
นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ 

 
 

 
๐๘๕-๖๔๖-๒๔๗๔  

นางบุปผา  ทิ้งแสน  ๐๘๔-๙๓๔-๗๔๑๘  

๒๓ 
นางจารุภา  มะธุเสน  

   
๐๘๑-๗๐๘-๐๖๘๔  

นางภคมน  ภูมิชูชิต  ๐๘๗-๔๒๔-๖๔๑๔  

๒๔ 
นางสุคนธา  โคตรโสภา 

   
๐๘๐-๗๔๑-๒๕๕๐  

น.ส.ดาวชเยศ  ปัญญาสุรยุธ ๐๙๔-๕๓๐-๐๙๘๔  

๒๕ 
นางสุกัลยา  จุฬุวรรณ 

   
๐๘๙-๗๐๙-๐๖๒๒  

นางอฤชร  ปทุมพร   

๒๖ 
นางขนิษฐา  เตชะนอก 

   
๐๘๓-๖๗๗-๕๗๑๗  

นางสาวเสาวภาคย์  สีหาบญุทอง ๐๙๑-๘๓๕-๘๘๘๖  

 



4 

ตำรำงแนบทำ้ยค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม ที ่๕๕๘/๒๕๖๐   
ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

ที่  ชื่อ – สกุล 
ประจ ำเดือน 

โทรศัพท ์ ทรำบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๒๗ 
นางอรุณี  ปะนัดถา 

   
๐๘๓-๓๔๐-๔๓๘๕  

นางไอลัดดา  ปามุทา ๐๘๔-๕๙๐-๔๐๗๙  

๒๘ 
นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ์ 

   
๐๘๑-๓๖๙-๘๑๐๐  

นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ๐๘๗-๙๕๐-๙๐๖๖  

๒๙ 
นางจิราพร  ทบด้าน 

   
๐๘๑-๘๗๒-๖๖๕๕  

นางขวัญใจ  เปลวเฟ่ือง ๐๘๗-๘๕๖-๕๕๔๐  

๓๐ 
นางทรัพย์ศิริ  สิงห์สุพรรณ 

   
๐๘๐-๓๑๘-๙๙๐๐  

นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุ่งคุณ ๐๘๘-๓๒๑-๖๙๐๓  

๓๑ 
น.ส.อุดมลักษณ์  วานิชชัง 

   
๐๘๑-๒๖๐-๐๗๔๔  

นางพิศมัย สุวรรณะ ๐๘๑-๒๖๐-๗๔๓๖  

๓๒ 
น.ส.เปรมฤดี ดวงอาสงฆ์ 

๑ 
  ๐๘๔-๔๐๑-๘๙๕๐  

นางสาวศิรินทร์ภร  ศรีมหาพรหม     

๓๓ 
นางอรัญ  มูลบุญ 

๒ 
    

นางสาวอภิรดา  ภูมาศ     

๓๔ 
นางรจนา  พรมโกน 

๖   
๐๙๔-๒๖๕-๖๓๙๗  

นางวันทนีย์  ดาสม ๐๘๐-๗๕๘-๒๕๖๕  

๓๕ 
นางสาวภัทรภร  วัฒนราช 

๗   
๐๙๕-๖๒๑-๙๘๔๔  

นางนิภาพร  อาจอารี ๐๙๓-๓๘๒-๒๕๙๘  

๓๖ 
นางสาวอรุณรัศมี  จนัทพรม 

๑๓   
๐๘๔-๒๐๓-๐๓๘๑  

นางสาวจุรีรัตน์  เทียงค า ๐๙๓-๕๔๓-๘๖๙๑  

๓๗ 
น.ส.พรพรรณ  สีละมนตร ี

๑๔   
๐๘๙-๑๖๔-๙๑๔๑  

นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี  ๐๘๑-๐๕๖-๙๖๕๙  

๓๘ 
 

น.ส.วราภรณ์  จันทสมบัต ิ
๒๐   

๐๘๑-๗๑๘-๑๙๓๓  

นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ๐๘๒-๓๐๓-๖๗๘๕  

๓๙ 
นางวิไลวรรณ  ลุนละวงษ ์

๒๑   
๐๘๖-๙๓๗-๐๒๙๕  

น.ส.ณัฐชนาภรณ์  ฤทธิมนตร ี ๐๘๔-๘๙๑-๒๒๔๕  

๔๐ 
นางสาวปรียานุช  จ าละคร 

๒๗   
๐๘๘-๕๙๔-๔๖๒๓  

นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ ์ ๐๘๒-๑๑๑-๘๔๕๖  
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม ที่ ๕๕๘/๒๕๖๐ 
ลงวันที่  ๒๘ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประจ ำเดือน 

โทรศัพท ์ รับทรำบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๔๑ 
นางปัทมา  ปินาทาใน 

๒๘ 
  ๐๙๑-๘๐๒-๔๑๘๕  

นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี   ๐๙๑-๘๖๗-๓๙๔๒ 

๔๒ 
นางสาวเสมอแข จันทะไทย 

 ๓ 
 ๐๘๖-๙๘๕-๗๔๐๘  

นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ๐๘๖-๒๓๒-๓๔๘๗ 

๔๓ 
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง 

 ๔ 
 ๐๘๓-๒๘๖-๐๗๐๙  

นางสาวนิโลบล  พูนศิร ิ ๐๘๘-๓๐๖-๔๙๔๐ 

๔๔ 
นางสาวเอมมิกา วัดพล 

 ๑๐ 
 ๐๖๑-๐๕๘-๖๙๐๕  

นางสาวจิตติพร จันมาศ  

๔๕ 
นางพรทิพย์  ศรีโยไว 

 ๑๑ 
   

นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ๐๘๗-๒๑๕-๙๑๗๓ 

๔๖ 
นางอรุณี  ไหม่คามิ 

 ๑๗ 
 ๐๙๖-๗๕๐-๗๙๑๙  

นางนภัทร แซ่มไล ่ ๐๘๘-๓๑๗-๓๕๐๗ 

๔๗ 
นางสาวลัดดาวัลย์  ขันขวา 

 ๑๘ 
 ๐๘๑-๗๓๙-๗๕๕๑  

นางทัศนีย์  สหีาบุญมาก ๐๘๖-๘๗๔-๑๖๘๕ 

๔๘ 
น.ส.นารี ศรีธรณ ์

 ๒๔ 
 ๐๘๗-๘๖๓-๕๙๐๗  

น.ส.กรรณิกา  คงทอง  
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ตำรำงแนบทำ้ยค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม ที่ ๕๕๘/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประจ ำเดือน 

เบอร์โทร รับทรำบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑ น.ส.ธนาวดี แสนพินิจ ๖,๒๘ ๓,๒๕ ๑๘ ๐๘๗-๒๖๐-๖๐๖๕  
๒ นางศันสนีย์  ลลีาสกุลภักดิ ์ ๗ ๔ ๑,๒๔ ๐๙๑-๐๕๒-๒๗๐๘  
๓ นางสุภาภรณ์  ช่างถม ๑๓ ๑๐ ๓,๒๕ ๐๘๙-๙๔๑-๘๖๘๕  
๔ นางสุมาลา  สวุรรณพันธุ์ ๑๔ ๑๑ ๔,๓๑ ๐๘๗-๒๓๗-๑๒๗๓  
๕ นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า ๒๐ ๑๗ ๑๐ ๐๘๑-๗๓๙-๗๕๕๑  
๖ นางกาญจนา สวนประดิษฐ์ ๑,๒๑ ๑๘ ๑๑ ๐๘๕-๐๐๕-๔๗๐๔  
๗ นางนิดา  กิจจินดาโอภาส  ๒,๒๗ ๒๔ ๑๗ ๐๘๑-๑๑๗-๑๓๕๔  
 
 
หมำยเหตุ  ตำรำงนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกวันหยุดนักขตัฤกษ์ต่ำง ๆ  และมีบุคลำกรครูยำ้ย
เข้ำมำปฏิบัตหิน้ำที่ใหม่ รวมทั้งบุคลำกรมีกำรย้ำยต ำแหน่ง ที่อำจเป็นสำเหตใุห้มีกำรปรบัปรุงเพิ่มเติม 
ซึ่งระหว่ำงที่ใช้ตำรำงนี้อยู่  และจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำในวำระตอ่ไป 
 


