
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนขามแก่นนคร 
ท่ี   63 / 2560 

เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ 

 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของราชการ และความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
ขามแก่นนครในวันหยุดราชการ จึงแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเวรรักษาการวันหยุดราชการ ดังนี้ 
 1. เวรรักษาการณ์ครู – อาจารย์สตรี 

ชุดที่ ชื่อ-สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที ่

หมายเลขโทรศัพท์ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 

นางชนิดา ดวงบรรเทา (หัวหน้า) 
นางอมรพรรณ  รักษาเคน 
นางสาวนัฏฐ์ธัญญา  สุนทโรจน์ 
นางรัตติกาล ขวาค า 

26 
อาทิตย์ 

16 
อาทิตย์ 

2 
อังคาร 

081-9650038 
087-2204645 
080-4006366 
090-0239891 

2 

นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  (หัวหน้า) 
นางมนธิรา  สุดา  
นางนภธร  อัครธรสกุล 
นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล 

 

1 
เสาร์ 
17 

จันทร์ 

3 
พุธ 

081-0553809 
080-4172699 
081-6018252 
086-2267280 

3 

นางนงเยาว์  พรหมทอง  (หัวหน้า) 
นางนงค์รัก  ไทธานี  
นางอารมย์  มินา 
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี 

 

2 
อาทิตย์ 

18 
อังคาร 

4 
พฤหัส 

086-8420442 
092-3472540 
080-3195058 
081-9362040 

4 

นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล (หัวหน้า) 
นางวรรณวนัช  ก าหนดศรี  
นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์ 
นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ 

 

3 
จันทร์ 
19 
พุธ 

5 
ศุกร์ 

043-224733 
081-8733670 
087-9177613 
086-8601090 

5 

นางพรรณี  ชัยทอง (หัวหน้า) 
นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์ 
นางพูนศรี  นิยมศาสตร์ 
นางเทพบังอร  บึงมุม 

 

4 
อังคาร

20 
พฤหัส 

6 
เสาร์ 

043-245715 
089-7123129 
043-234613 
097-3186859 

6 

นางดวงจันทร์  มาค า (หัวหน้า) 
นางมยุรา   ศรีทานันท์ 
นางฉวีวรรณ  บุญระม ี
นางมณีรัตน์  ขยันกลาง 

 

5 
พุธ 
21 
ศุกร ์

7 
อาทิตย์ 

089-8616707 
080-7431118 
085-8504195 
086-2530536 

7 

นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์ (หัวหน้า) 
นางทิพวรรณ  แก้วดวง 
นางอรพนิ  สรรเสริญสุข 
นางอริสรา  สุภาพ 

 

6 
พฤหัส 

22 
เสาร์ 

8 
จันทร์ 

086-6530113 
080-3553439 
043-330298 
043-237313 

      



ชุดที่ ชื่อ-สกุล 
วันปฏิบัติหน้าท่ี 

หมายเลขโทรศัพท์ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

8 

นางสาววิไลรัตน์  ธัญญวฒัน์  (หัวหน้า) 
นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ ์
นางปริยากร  ศรีวงษา 
นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์ 

 

7 
ศุกร ์
23 

อาทิตย์ 

9 
อังคาร 

085-0114232 
081-8727720 
085-0116797 
093-5074928 

9 

นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร (หัวหน้า) 
นางวนิดา  ปัญญาม ี
นางอารยา นารคร 
นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ 

 

8 
เสาร์ 
24 

จันทร์ 

10 
พุธ 

089-6400838 
081-4893135 
085-0129907 
084-4284144 

10 

นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  (หัวหน้า) 
นางลักษเดือน  สนทอง  
นางราตรี  หาญสุโพธิ์ 
นางธนกร  วงศ์เทวราช 

4 
เสาร์ 

9 
อาทิตย์ 

25 
อังคาร 

13 
เสาร์ 

043-326594,0844280274 
085-8528481 
084-7929242 
089-4193784 

11 

นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง (หัวหน้า) 
นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์  
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช 
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ 

5 
อาทิตย์ 

10 
จันทร์ 
26 
พุธ 

14 
อาทิตย์ 

085-0141534 
081-1176036 
086-8504491 
081-5444328 

12 

นางพูนสุข พรหมโว (หัวหน้า) 
นางสาวสุรีรัตน์  เดือนฉาย 
นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา 
นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล 

11 
เสาร์ 

11 
อังคาร 

27 
พฤหัส 

20 
เสาร์ 

089-5778128 
086-2262670 
089-6159441 
094-5466997 

13 

นางญาณิศา  เครือวรรณ (หัวหน้า) 
นางสมหวัง  เสือโคร่ง  
นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง 

12 
อาทิตย์ 

12 
พุธ 
28 
ศุกร ์

21 
อาทิตย์ 

086-2243041 
0817924397 
081-3208905 
089-8430662 

14 

ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล (หัวหน้า) 
นางกรุงศรี  เหมพลชม 
นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง 
นางเพลินพิศ  นามวาด 
นางสุทิศา อารามพงษ์ 

18 
เสาร์ 

13 
พฤหัส 

29 
เสาร์ 

27 
เสาร์ 

081-3914285 
087-4320306 
089-2790855 
085-7484763 
089-9436475 

15 

นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร (หัวหน้า) 
นางกัญญาพร  จันทรโสภณ 
นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์ 
นางสาววิไล  ทองแท่งไทย 

19 
อาทิตย์ 

14 
ศุกร ์
30 

อาทิตย์ 

28 
อาทิตย์ 

091-0618261 
089-9449239 
087-2253580 
089-8436292 

16 

นางสาวสุนันทา  ปิยะศิลป์ (หัวหน้า) 
นางณัฐชฎา  ชัชวาลย์ 
นางสุภาณี  คงกระโทก 
นางเยาวรักษ์  ระรื่นรมย ์

25 
เสาร์ 

15 
เสาร์ 

1 
จันทร์ 

087-8533886 
085-0075597 
043-330212 
043-331393 

 

 

 



2. ผู้ตรวจเวร 
2.1 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล (087-4338162)    ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 1 - 6     ของเดือน 
2.2 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง (081-0576055)        ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 7 - 12   ของเดือน 
2.3 นางมยุรา  แพงศรี (084-7880435)    ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 13 - 18  ของเดือน
2.4 นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์ (089-7110338)  ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 19 - 24  ของเดือน 
2.5 นางสาววิลาวัลย์ ค ามูล (084-7914055)        ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างวันท่ี 25 - 31   ของเดือน     

        3.  ข้อปฏิบัติ  
 3.1 มาปฏิบัติหน้าท่ีเวลา 08.30-16.30 น.และลงช่ือเป็นหลักฐานไว้ในสมุดบันทึกเวร 
                3.2 หากท่านใดมาปฏิบัติหน้าท่ีสายโดยไม่จ าเป็นถือว่าละเลยต่อหน้าท่ีราชการ หากท่านใดไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้แจ้งโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา 
                3.3 ผู้ท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ หรือไม่ได้จัดคนมาแทน ถือว่าละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
     3.4 ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์บันทึกเหตุการณ์ทุกครั้ง หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้แจ้ง
ผู้ตรวจเวร และรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นการด่วน 
     3.5 ให้ผู้ตรวจเวรสอบถามการปฏิบัติหน้าท่ีของเวรรักษาการณ์ และหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

        3.6 กรณีแลกเปล่ียนเวร กระท าได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน และให้เสนอการเปล่ียนเวรไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันอยู่เวร และได้รับอนญุาตการเปล่ียนเวรจากผู้อ านวยการแล้วจึงจะถือว่าการเปล่ียน
เวรนั้นสมบูรณ์ 
 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของทางราชการและความสงบเรียบร้อย 

 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2560 

           ส่ัง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560       
                                             ลงช่ือ     
 
                                           ( นายศุภกิจ สานุสัตย์ ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 

 

 

 



แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนท่ี 63/2560 
แต่งต้ังการอยู่เวรรักษาการณ์ตอนกลางวัน (วันหยุดราชการ) 

ของพนักงานบริการโรงเรยีนขามแก่นนคร และลูกจ้างช่ัวคราว 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ท่ี ชื่อ-สกุล มีนาคม เมษายน พฤษภาคม หมายเหตุ 
1 นายดวงพิจิตร  กัสนุกา 4 8,30   

2 นายมนัส  ชาก านัน 5 9 6  

3 นายสายันต์  แก้วมีศรี 11 13 7  

4 นายชัยชนะ  พระลับรักษา 12 14 10  

5 นางสมจิต  ชัยลา 18 15 13  

6 นายตรี  ธัญญา 19 16 14  

7 นายอภิสิทธ์  ละครขวา 25 17 20  

8 นายค าปิ่น  ศิริบาล 26 22 21  

9 นายสมนึก  ไสยลาม  1,23 27  

10 นายประกอบ  เมืองสนธิ์  2,29 28  

 


