
 
ค ำส่ัง โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี   ๖๙ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งต้ังเวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำร (โรงเรียน) 
…………………………………………………………………………………… 

 
เพื่อให้กำรรักษำควำมปลอดภัยและพิทักษ์รักษำคุ้มครองสถำนท่ี และทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

พ้นจำกกำรจำรกรรม  โจรกรรม  ก่อวินำศกรรม  กำรบ่อนท ำลำย  อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ท่ีเป็นอันตรำย เป็นไป
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎำคม ๒๕๔๒ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗  
ลงวันท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๒  เรื่อง กำรปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดเวรรักษำกำรณ์
ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๑๐๙/๒๕๕๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ  โรงเรียนจึงแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีรำชกำรและทรัพย์สินของ
โรงเรียน  ตลอดจนรับเรื่องกำรติดต่อรำชกำร ดังรำยช่ือต่อท้ำยค ำส่ังนี้ หำกข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำ หรือ 
ลูกจ้ำงช่ัวครำวคนใดไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค ำส่ังได้ ให้ด ำเนินกำรแลกเปล่ียนเวร โดยจะต้องได้รับอนุญำตจำก
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยก่อน 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

            ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๙   มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                    

              
  (นำยอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสำร) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 
 
หมำยเหตุ 
๑. เวรกลำงวันอยู่เวรระหว่ำงเวลำ  ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
๒. เวรกลำงคืนอยู่เวรระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุง่ขึ้น 
๓. กำรแลกเปล่ียนเวร จะต้องท ำหนังสือขออนุญำตล่ 
วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน 
๔. หำกมีเหตุด่วนให้รีบแจ้ง รองผู้อ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โทร๐๘๗-๕๙๗๐๘๗๗ 
 
 
 



วัน เดือน ป ี เวลำ ช่ือผู้อยู่เวร ช่ือผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 

๑ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสงวนศรี   หอมสุวรรณ 
นำงเยำวเรศ  สอนสังข์ 
นำงศิริพร   เจติยวรรณ 
นำงสำวพรรวดี   หวังผล 
นำงเอกนรนิทร์   เผือกผ่อง 

นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล  

๒ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงอัญชลี   คณำนับ 
นำงสมรวม  สังข์ทอง 
นำงปัญจรัตน์   ศิลำค ำ 
นำงสำวเพชรรัศมี  กัณหำไธสงค์ 
นำยประพันธ์   ขันสุวรรณ 

นำงเพ็ญนี  เหมะ  

๓ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวสินี  สุวรรณเมศ 
นำงพิมพ์ผกำกรอง  ถิรเกียรติคุณ 
นำงสำววลัยพร  มุสิกมำศ 
นำงสำวณัฐศรินทร์  พิไสยสรเดช 
นำยยอดยิ่ง   ทองรอด 

นำยสันต์  คำวีรัตน์  

๔ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสุกัญญำ  สุดแสงพันธ์ 
นำงสำวฑิติวรรณ   หงษ์ทอง 
นำงสำวพิมพิลำ   บุญเลิศ 
นำงสำวชลธิชำ   ธีรปัญญำธรรม 
นำยธำรำพันธ์   สุขส ำรำญ 

นำงสำวศรัณย์ญุตำ  กุศลส่ง เสำร์ 

๕ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวสุทธิดำ  ขุนทุม 
นำงอัมพำพันธ์    ปำนขำว 
นำงสำวนันทวดี   ข ำมี 
นำงสำวผ่องพรรณ์   พื้นดอนเค็ง 
นำยศรำวุธ   บุญส่ง 

นำงสำวมุกดำ  ลอนใหม่ อำทิตย์ 

๖ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวศุภลักษณ์   ปำผักโข 
นำงสุรัตนำวี   แสงศิลำ 
นำงณัฐธยำน์   สิขเรศ 
นำงสำวไพลิน   บุตรลพ 
นำยทศพร   ธรรมประทีป 

นำงสำวณัฎฐณิชำ  โยธำภักดี  

๗ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวปฐมำภรณ์   สืบนิสัย 
นำงมุทิตำ   ฟักน่วม 
นำงสำวอำรยำ   สอนวงษ ์
นำงสำวศิรินนำ  ช่ังกุล 
นำยมนตรี    จันทร์แสงสุก 

นำงมำลี  กุศลส่ง  



วัน เดือน ป ี เวลำ ช่ือผู้อยู่เวร ช่ือผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 

๘ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงอัญชลี  โนรีวงศ์ 
นำงสวง  ต้ังประยูรเลิศ 
นำงสำวสิริพร   งำมนนท์ 
นำงกฤษณำ  ค ำภำอินทร์ 
นำยชยพล    แปลงไล 

นำยสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ  

 
๙ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐ 
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงรำตรี   จิตอำรีรัตน์ 
นำงประนอม   รัตนะรัต 
นำงธนวนัต์   รัตนอ ำพร 
นำงสำวนิธิยำ  ทับเปล่ียน 
นำยธนินท์รัฐ กฤษฏิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศำลสุวรรณ 

นำงธัญรัศมิ์  ตรีนพรัตน์  

 
 
๑๐ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงอ ำไพ   เมืองปล้ืม 
นำงสำวภัทรำนิษฐ์   ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ 
นำงสงวนศรี   หอมสุวรรณ 
นำงสำวอรอนงค์  รัตนะ 
นำยจำมร  จิตรบุญมำ 

ว่ำท่ีร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  

   
 
๑๑ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงเยำวเรศ   สอนสังข์ 
นำงศิริพร  เจติยวรรณ 
นำงอัญชลี  คณำนับ 
นำงอุสุมำ  รุ้งศรี 
นำยธงชัย   อินธิรำช 

นำงสำวพิมจันทร์  พิมศรี เสำร์ 

๑๒ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสมรวม   สังข์ทอง 
นำงปัญจรัตน์  ศิลำค ำ 
นำงสำวสินี  สุวรรณเมศ 
นำงสำววรรณนิภำ  พระภักด ี
นำยประวิทย์   ปำนทอง 

นำยวันชัย  ทัศนิยม อำทิตย์ 

๑๓ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงพิมพ์ผกำกรอง  ถิรเกียรติคุณ 
นำงสำววลัยพร  มุสิกมำศ 
นำงสุกัญญำ  สุดแสงพันธ์ 
นำงสำวกำญจนำ  พระภักดี 
นำยอนิวัตร์   ศักดิ์ภักดี 

นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล  

๑๔ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวฑิติวรรณ   หงษ์ทอง 
นำงสำวพิมพิลำ   บุญเลิศ 
นำงสำวสุทธิดำ  ขุนทุม 
นำงสำวปรัชชำวดี    โหมเพ็ง 
นำยเอกนรินทร์   เผือกผ่อง 

นำงเพ็ญนี  เหมะ  

๑๕ ก.ค. ๕๘ 
๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 

นำงอัมพำพันธ์   ปำนขำว 
นำงสำวนันทวดี   ข ำมี 
นำงสำวศุภลักษณ์   ปำผักโข 

นำยสันต์  คำวีรัตน์  



วัน เดือน ป ี เวลำ ช่ือผู้อยู่เวร ช่ือผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวสุปรำณี   ศรีนวลจันทร์ 
นำยประพันธ์  ขันสุวรรณ 
 

๑๖ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสุรัตนำวี   แสงศิลำ 
นำงณัฐยำน์   สิขเรศ 
นำงสำวปฐมำภรณ์    สืบนิสัย 
นำงสำวสุจิตรำภรณ์    ถินรัตน์ 
นำยยอดยิ่ง  ทองรอด 

นำงสำวศรัณย์ญุตำ  กุศลส่ง  

๑๗ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงมุทิตำ   ฟักน่วม 
นำงสำวอำรยำ   สอนวงษ ์
นำงอัญชลี   โนรีวงศ์ 
นำงสำวอุษำ   เขียวงำม 
นำยธำรำพันธ์   สุขส ำรำญ 

นำงสำวมุกดำ  ลอนใหม่  

๑๘ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงสวง    ต้ังประยูรเลิศ 
นำงสำวสิริพร  งำมนนท์ 
นำงรำตรี  จิตอำรีรัตน์ 
นำงสำวพรรวดี   หวังผล 
นำยศรำวุธ    บุญส่ง 

นำงสำวณัฎฐณิชำ  โยธำภักดี เสำร์ 

๑๙ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงประนอม  รัตนะรัต 
นำงธนวนัต์   รัตนอ ำพร 
นำงอ ำไพ  เมืองปล้ืม 
นำงสำวเพชรรัศมี   กัณหำไธสงค์ 
นำยทศพร    ธรรมประทีป 

นำงมำลี  กุศลส่ง อำทิตย์ 

๒๐ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวภัทรำนิษฐ์  ฉิ่งทองธนะสิทธ์ 
นำงสงวนศรี  หอมสุวรรณ 
นำงเยำวเรศ     สอนสังข์ 
นำงสำวณัฐศรินทร์   พิไสยสรเดช 
นำยมนตรี  จันทร์แสงสุก 

นำยสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ  

๒๑ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงศิริพร  เจติยวรรณ 
นำงอัญชลี  คณำนับ 
นำงสมรวม   สังข์ทอง 
นำงสำวชลธิชำ   ธีรปัญญำธรรม 
นำยชยพล   แปลงไล 

นำงธัญรัศมิ์  ตรีนพรัตน์  

๒๒ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 

นำงปัญจรัตน์   ศิลำค ำ 
นำงสำวสินี  สุวรรณเมศ 
นำงพิมพ์ผกำกรอง  ถิรเกียรติคุณ 
นำงสำวผ่องพรรณ์  พื้นดอนเค็ง 

ว่ำท่ีร.ต.วุฒิไกร  มูลคำย  



วัน เดือน ป ี เวลำ ช่ือผู้อยู่เวร ช่ือผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  นำยธนินท์รัฐ กฤษฏิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศำลสุวรรณ 

๒๓ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำววลัยพร   มุสิกมำศ 
นำงสุกัญญำ  สุดแสงพันธ์ 
นำงสำวฑิติวรรณ   หงษ์ทอง 
นำงสำวไพลิน   บุตรลพ 
นำยจำมร  จิตรบุญมำ 

นำงสำวพิมจันทร์  พิมศรี  

๒๔ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงสำวพิมพิลำ  บุญเลิศ 
นำงสำวสุทธิดำ  ขุนทุม 
นำงอัมพำพันธ์   ปำนขำว 
นำงสำวศิรินนำ   ช่ังกุล 
นำยธงชัย   อินธิรำช 

นำยวันชัย  ทัศนิยม  

๒๕ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสำวนันทวดี  ข ำมี 
นำงสำวศุภลักษณ์  ปำผักโข 
นำงสุรัตนำวี  แสงศิลำ 
นำงกฤษณำ  ค ำภำอินทร์ 
นำยประวิทย์  ปำนทอง 

นำงชญำณ์นันท์  วิพัชรพรสกุล เสำร์ 

๒๖ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงณัฐยำน์   สิขเรศ 
นำงสำวปฐมำภรณ์   สืบนิสัย 
นำงมุทิตำ   ฟักน่วม 
นำงสำวนิธิยำ  ทับเปล่ียน 
นำยอนิวัตร์  ศักดิ์ภักดี 

นำงเพ็ญนี  เหมะ อำทิตย์ 

๒๗ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงสำวอำรยำ   สอนวงษ ์
นำงอัญชลี   โนรีวงศ์ 
นำงสวง   ต้ังประยูรเลิศ 
นำงสำวอรอนงค์   รัตนะ 
นำยเอกนรินทร์  เผือกผ่อง 

นำยสันต์  คำวีรัตน์  

๒๘ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสิริพร     งำมนนท์ 
นำงรำตรี   จิตอำรีรัตน์ 
นำงประนอม   รัตนะรัต 
นำงอุสุมำ   รุ้งศรี 
นำยประพันธ์  ขันสุวรรณ 

นำงสำวศรัณย์ญุตำ  กุศลส่ง  

๒๙ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐ 

นำงธนวนัต์   รัตนอ ำพร 
นำงอ ำไพ   เมืองปล้ืม 
นำงสำวภัทรนิษฐ์  ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ 
นำงสำววรรณนิภำ  พระภักด ี
นำยยอดยิ่ง   ทองรอด 
 
 

นำงสำวมุกดำ  ลอนใหม่  



วัน เดือน ป ี เวลำ ช่ือผู้อยู่เวร ช่ือผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 

๓๐ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงสงวนศรี   หอมสุวรรณ 
นำงเยำวเรศ   สอนสังข์ 
นำงศิริพร  เจติยวรรณ 
นำงสำวกำญจนำ  พระภักดี 
นำยธำรำพันธ์  สุขส ำรำญ 

นำงสำวณัฎฐณิชำ  โยธำภักดี 

วัน
อำสำฬหบูชำ 

 
 
 
 

๓๑ ก.ค. ๕๘ 

๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐  
 
 
 
๑๘.๐๐– ๐๖.๐๐  

นำงอัญชลี   คณำนับ 
นำงสมรวม  สังข์ทอง 
นำงปัญจรัตน์    ศิลำค ำ 
นำงสำวปรัชชำวดี   โหมเพ็ง 
นำยศรำวุธ  บุญส่ง 

นำงมำลี  กุศลส่ง 
วัน

เข้ำพรรษำ 

 
ส ำรำญ     ๑    ๓    ๕    ๗    ๙    ๑๑    ๑๓    ๑๕    ๑๗    ๑๙    ๒๑    ๒๓    ๒๕    ๒๗    ๒๙   ๓๑ 

สมจิตร     ๒    ๔    ๖    ๘   ๑๐   ๑๒    ๑๔    ๑๖    ๑๘    ๒๐    ๒๒    ๒๔    ๒๖    ๒๘    ๓๐ 
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