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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

    ที ่135 / ๒๕61 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕61 

 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก ำกับควบคุมดูแลควำมสงบเรียบร้อย  ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ทรัพย์สินของสถำนศึกษำและกำรปกครองดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  สร้ำงเสริมให้นักเรียนมั่นใจว่ำจะได้รับกำรเอำใจใส่ในเรื่องควำมปลอดภัย
ทั้งรำ่งกำยจิตใจอย่ำงใกล้ชิด  อยู่โรงเรียนอย่ำงมีควำมสุขและได้รับกำรฝึกฝน  อบรม ส่งเสริม ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภำพ   

จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1626/2551 เรื่องมอบอ ำนวจกำรปฏิบัติ
รำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 22 ธันวำคม  2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พุทธศักรำช 
2553  ควำมตำมในมำตรำ 27 (1) มำตรำ 82 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 
29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฏำคม  พ.ศ. 2546  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัตริำชกำรแทนเก่ียวกับลูกจ้ำง
ชั่วครำว  จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้  

 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เวรประจ ำวันด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

๑. นำยสมพร   สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 

   ๓. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ            รองประธำนกรรมกำร  
4. นำยวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมกำร 

 5. นำงภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
 6. นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว  กรรมกำร 
 7. นำงจิดำภำ   พรำมจร   กรรมกำร 
 8. นำงชนกำนต์   กฤติธัญกช  กรรมกำร 
 9. นำยสุนัย     ศรีม่วง    กรรมกำร 
 10. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
 11. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
 12. นำงจรรยำ   ตรีกุย   กรรมกำร 
 13. นำยบุญมี   มะริด   กรรมกำร 
 14. นำยธงชัย   รักถึง   กรรมกำร 
 15. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
 

 / 16. นำงอำรีย์  สำเกกูล... 
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 16. นำงอำรีย์   สำเกกูล   กรรมกำร 
 17. นำงสำวจุฑำมำศ  วงษ์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 18. นำยพนม   พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

19. นำงอุษำ   พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้ำที ่จัดกำรด ำเนินกำรให้เวรประจ ำวัน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ             
ที่รับผิดชอบ กำรแก้ไขปัญหำ กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรบันทึกข้อมูล กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน     
กำรติดตำมประเมินผลและกำรพัฒนำงำน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ประกอบด้วย 

    ๑. นำงสำวจุฑำมำศ  วงษ์เขียว  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยวิรัตน ์   ตันติกุล   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
  ๕. นำยเสน่ห ์   เขียวแก้ว  กรรมกำร 
  ๖. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร  กรรมกำร 
  ๗. นำยวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
  ๘. นำยบุญมี   มะริด   กรรมกำร 
  ๙. นำยฐิตินันท ์   เหรียญทอง  กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวสุภำพร  สีนวล   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวจิรภัทร  ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
๑๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ  กรรมกำร   
๑3. นำยพนม   พุฒลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑4. นำงอุษำ   พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๓. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  
3.1  หัวหน้าเวรประจ าวันและรองหัวหน้าเวรประจ าวัน  มีหน้ำที ่

1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของเวรประจ ำวัน 
2. แบ่งควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ในแต่ละจุดอย่ำงเหมำะสม  ครบถ้วน 
3. ก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร  ในกรณีท่ีหัวหน้ำเวรประจ ำวันไม่สำมำรถ 
    ปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันปฏิบัติหน้ำที่แทน 

          4. ด ำเนินกำรจัดกำรแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน 
    และโรงเรียน  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

 ประกอบด้วย 
  1. นำยกนกศักดิ์            สอนเพียร                   หวัหนำ้เวรประจ ำวันจันทร์ 
  2. นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันจันทร์ 
  3. นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันจันทร์ 
  4. นำยเสน่ห์     เขียวแก้ว  หัวหน้ำเวรประจ ำวันอังคำร 
  5. นำงปภัชญำ    บรรเทำทุกข์  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันอังคำร 
     6. นำยรำชันย์   ปิยะสิริเชำวน์  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันอังคำร 
  7. นำยวันชัย    วงศ์เทพนิวัติ  หัวหน้ำเวรประจ ำวันพุธ 
  8. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันพุธ 
 

 /9. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน… 
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  9. นำยวิษณุ     อ้นบำงเขน รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันพุธ 
  10. นำยบุญมี     มะริด  หัวหน้ำเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
  11. นำยชัยณรงค์    เขียวแก้ว รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
  12. นำงรัชนี      พุดซ้อน  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
  13. นำยฐิตินันท์    เหรียญทอง หัวหน้ำเวรประจ ำวันศุกร์ 
  14. นำยโพยม      ศิริพงษ์  รองหัวหน้ำเวรประจ ำวันศุกร์ 
  15. นำยขวัญชัย    สุขมำ  รองหัวหน้ำเวประจ ำรวันศุกร์ 
  

3.2  การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  มีหน้ำที่ 
 

1. ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันให้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด ตำมตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
2. ดูแลควำมประพฤติของนักเรียนให้ปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียน  และดูแลแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง เช่น กำรมำสำย หนีเรียนในเวลำเรียน เป็นต้น 
3. ดูแลระเบียบวินัยกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ธงโรงเรียน  กำรสวดมนต์ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
4. ดูแลกำรใช้ห้องน้ ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์สำธำรณูปโภคและอุปกรณ์สำธำรณะประโยชน์

ของโรงเรียน 
5. ดูแลนักเรียนให้รักษำควำมสะอำดในสถำนที่ที่รับผิดชอบและในบริเวณโรงเรียน 
6. ดูแลให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  และทรัพย์สิน 
7. บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ณ ห้องลงชื่อปฏิบัติรำชกำรหลังปฏิบัติหน้ำที่ในแตล่ะวัน 
8. หำกพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรง  กำรทะเลำะวิวำทหรือสถำนกำรณ์อันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม     
    เสียหำยแก่นักเรียนหรือทำงโรงเรียน  ให้ระงับเหตุ  และรำยงำนผู้เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 
9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๓.2.๑ วันจันทร์  ประกอบด้วย 
1. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอนงค์นำฏ    ปำนด้วง   กรรมกำร 
3. นำงปทุมพร     ชมชัย   กรรมกำร 
4. นำงสำวกนกพร    ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร 
5. นำงสมศรี     ชัยมงคลศักดิ์  กรรมกำร 
6. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 

 7. นำงจรรยำ     ตรีกุย   กรรมกำร 
 8. นำงมณชนก     หนูแก้ว   กรรมกำร 
 9. นำงวร ี    ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
 10. นำยสุนัย     ศรีม่วง   กรรมกำร 
 11. นำงสำวเรวด ี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  กรรมกำร 

 12. นำงอุไรวรรณ    เหมืองแก้ว  กรรมกำร  
 13. นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น   กรรมกำร 
 14. นำยลิขิต     สอนเทียน  กรรมกำร 
 

/15. นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ... 
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                    15. นำงสุชำดำ     ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
                    16. นำงสำวดำรำพร    ซ้อนแดง  กรรมกำร 
 17. นำงสำวพวงพลอย    พรกระแส  กรรมกำร 
 18. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
 19. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม  กรรมกำร 

20. นำงสำวสุมำมำลย์    นวลพิจิตร  กรรมกำร 
21. นำงสำวจินตวีร ์   กัดฟัก   กรรมกำร 
22. นำงสำวกฤติมำ    ตันสุวรรณ  กรรมกำร 
23. นำงสำวสุทธิณ ี   โชติมน   กรรมกำร 
24. นำงสำวสิรธิร    ปรีชำธรรมรัตน์  กรรมกำร 
25. Miss Armie Docto Estrobo     กรรมกำร 
26. Mr. Ilor Rene Motale      กรรมกำร 
27. Mr. Fomenky Denis Nzigang     กรรมกำร 
28. Miss Jenny Nanas Lacdag     กรรมกำร 
29. Mr. Sarel Johannes Myburgh     กรรมกำร 
30. Miss Shiela Alcantara Babadi     กรรมกำร 
31. Mr. Christian Bundoc Miranda     กรรมกำร 
32. Mrs. Jennilyn Asiong Mathis     กรรมกำร 
33. นำยอนำวิล      นฤสุข   กรรมกำร 
34. นำยกัมพล      หุนะกูล   กรรมกำร 
35. นำยภำนุพงศ์     ฟักบัว   กรรมกำร 
36. นำยร่มทรัพย์     ศรีธนะ   กรรมกำร 
37. นำงสำวกนกพร    ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๒.2  วันอังคาร  ประกอบด้วย 
  ๑. นำยเสน่ห ์   เขียวแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงกรรณิกำร์   รัตนำวิบูลย์  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   กรรมกำร 
  ๔. นำยค ำรณ   อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวจริยำ   เฉยเม   กรรมกำร 
  6. นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
  7. นำยเสน่ห ์   สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมกำร 
  8. นำงสมหมำย   เข็มคง   กรรมกำร  

9. นำงอรชพร   ญำนสว่ำง  กรรมกำร 
๑0. นำงสำววิมลมำศ  ตันติกุล   กรรมกำร 
๑1. นำยสว่ำง   จันทร์เจำะ  กรรมกำร 
๑2. นำงค ำมี   ชัยรักษำ   กรรมกำร 
๑3. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด   กรรมกำร 
๑4. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
 

/๑5. นำงวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์... 
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๑5. นำงวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
๑6. นำงกรนันท์   เอ่ียมภูเขียว  กรรมกำร 
17. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร  
18. นำยเสกสรร   เทียนทอง  กรรมกำร 
19. นำยปฏิฬ   นำคทอง   กรรมกำร 
๒0. นำงสำวสุชำนันท์     วรวัฒนำนนท์  กรรมกำร 
21. นำงสำวศักดิ์ศรี    สำยสิน   กรรมกำร 
22. นำงสำวพรรณิพำ    เมฆพัฒน์  กรรมกำร 
23. นำงสำวปำริชำต    ผำสุข    กรรมกำร 
24. นำงสำวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์  กรรมกำร 
25. นำยจักกฤษณ์    สุขรอด   กรรมกำร 
26. นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน   กรรมกำร 
27. นำงสำวสิรินุช    เข็มคง   กรรมกำร 
28. นำงสำวจิรภัทร  ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
29. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
30. นำงสำวพฤกษำ     วำตำดำ   กรรมกำร 
31. นำงสำวสุภำรัตน ์    สุวรรณชื่น  กรรมกำร 
32. นำงสำวศิริพร      สังกรแก้ว  กรรมกำร 
33. นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๓.2.3  วันพุธ ประกอบด้วย     
๑. นำยวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  ประธำนกรรมกำร    
2. นำงแววดำว     อยู่สุข   กรรมกำร 
3. นำยวีรพล     ปำนด ำ   กรรมกำร 
4. นำยพนม     พุฒลำ   กรรมกำร 
5. นำยภำณุพงศ์    คงเชื้อสำย  กรรมกำร 
6. นำงเฉลิม     พรกระแส   กรรมกำร 
7. นำยสุเทพ     มำคง   กรรมกำร 
8. นำงภรณี     กังวำล   กรรมกำร 
9. นำงสมปอง     ปำนเมือง  กรรมกำร 

          10. นำยจักรพันธ์    ชีวะวัฒนำ  กรรมกำร 
  11. หม่อมหลวงภคเมธี    สำยสนั่น  กรรมกำร 
  12. นำยอภิสิทธิ ์   มิ่งกลิ่น   กรรมกำร 

13. นำงเบญจมำภรณ์    เทียนทอง  กรรมกำร 
14. นำงสำวศุภรัตน ์   ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
15. นำยชำนนท ์   ผ่องฉวี   กรรมกำร  
16. นำยกิตติศักดิ์    น้อยค ำ   กรรมกำร 
17. นำงสำวนุศรำ    รอดสิน   กรรมกำร 
 

/18. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน… 
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18. นำยวิษณุ     อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
19. นำงชนกำนต์    กฤติธัญกช  กรรมกำร 
20. นำงอ ำพร     เขียวแก้ว  กรรมกำร 
21. นำงอำรยำ     รักมหำคุณ  กรรมกำร 
22. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี   มูลดี   กรรมกำร 
23. นำงสำวไพจิตร    จันทร์โพยม  กรรมกำร 
24. นำงประเสริฐ    อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
25. นำงสำวธันยำภรณ ์   ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
26. นำยวิรัตน ์    ตันติกุล   กรรมกำร 
27. นำยสมชำย    ดวงเนตร  กรรมกำร 
28. นำงจิดำภำ     พรำมจร   กรรมกำร 
29. นำงสำวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมกำร 
30. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๓.2.๔ วันพฤหัสบดี ประกอบด้วย  
๑. นำยบุญมี   มะริด   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยก ำพล     สุนันทวนิช  กรรมกำร 
3. นำยธงชัย     รักถึง   กรรมกำร 
4. นำยวีระศักดิ์     หมอกมืด  กรรมกำร 
5. นำยสุเทพ     สิทธิโสภณ  กรรมกำร  
6. นำยจรัส     สุริโย   กรรมกำร 
7. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ์   กรรมกำร 
8. นำงสำวนิพพิชฌำน์    นำคทรัพย์  กรรมกำร 
9. นำยสมชำย     จินะ   กรรมกำร 
10. นำงรัชน ี    พุดซ้อน   กรรมกำร 
11. นำยจิระเมศร์    อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร  
12. นำยทวีพงศ ์   รอดสิน   กรรมกำร 
13. นำยภัคพล     หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
14. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  กรรมกำร 
15. นำยธีรพงษ์    เข็มคง   กรรมกำร 
16. นำงนุศรำ     สิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
17. นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม  กรรมกำร 

  18. นำงจรัสศร ี    เขำเหิน   กรรมกำร 
19. นำงนันท์นภัส    มำกุล   กรรมกำร 
20. นำงวันทนีย์    สุขเจริญ   กรรมกำร 
21. นำงเสำวณีย์    อรุณแจ้ง  กรรมกำร 
22. นำงวำสนำ     ทิพพำหำ  กรรมกำร 
23. นำงนภำพร    โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
24. นำงเพลินจิตร    ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
 

/25. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก… 
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25. นำงสำวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมกำร 
26. นำงสำยรุ้ง     อยู่คร   กรรมกำร 
27. นำงฐิติมำ     แสงจันทร์  กรรมกำร 
28. นำยวิทยำ     อินอยู่   กรรมกำร 
29. นำงรัชดำวัลย ์   ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
30. นำยดุลภัทร    บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
31. นำงสำวพฤกษำ    เพ่ิมพูล   กรรมกำร 
32. นำยโอฬำร     จอกทอง  กรรมกำร 
33. นำยคุณำกร    สุริยนต์   กรรมกำร 
34. นำยศุภชัย     ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
35. นำงสำวภัทรนุช    ศิริพงษ์   กรรมกำร 
36. นำยเตชดล    กิจอุดมโภคิน  กรรมกำร 
37. นำงสำววภิำดำ    สุขเกตุ   กรรมกำร 
38. นำยพชรพล    แซ่หำญ   กรรมกำร 
39. นำยไพทูรย์    พิกำด   กรรมกำร 
40. นำงสำวฉลองขวัญ    รักถึง   กรรมกำร 
41. นำงสำวศิริลักษณ์    มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
42. นำยจีรพงษ์    พลำนไชย  กรรมกำร 
43. นำงสำวเสำวนีย ์   เชื้อเจริญ  กรรมกำร 
44. นำงสำวจำรุวรรณ    เพ้ิงจันทร์  กรรมกำร 
45. นำยพลวัฒน ์   เหรียญทอง  กรรมกำร 
46. นำยวุฒิชัย     พุฒตำล   กรรมกำร 
47. นำยชัยณรงค์    เขียวแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๓.2.๕ วันศุกร์ ประกอบด้วย 
๑. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอุษำ     พุฒลำ   กรรมกำร 
3. นำยขวัญชัย     สุขมำ   กรรมกำร 
4. นำงทวีรัตน์     เหรียญทอง  กรรมกำร 
5. นำยประสงค์    ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
6. นำงภรวรรณ    อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร   
7. นำงรัชดำ     ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
8. นำงอำรีย์     สำเกกูล   กรรมกำร 
9. นำงปกำยดำว    ปำนอยู่   กรรมกำร 
10. นำยยุทธ์สพร    รักสิงห์   กรรมกำร 
11. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   กรรมกำร 
12. นำงวิไล     นิลทวี   กรรมกำร 
13. นำงสมใจ     พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
14. นำงสำวปั้นหยำ    สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมกำร 
 

/15. นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ… 
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15. นำงสำวสุภำพร    นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมกำร 
16. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   กรรมกำร 
17. นำงสำวอนุธิดำ    แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
18. นำยอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน   กรรมกำร 
19. นำงวำริน     สอนง่ำยดี  กรรมกำร 
20. นำงอ ำพร     รักสิงห์   กรรมกำร 
21. นำงดวงพร    มำกล้ ำ   กรรมกำร 
22. นำงสำวยุวล ี   เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
24. นำยโพยม   ศิริพงษ์   กรรมกำร 
23. นำงวริยำภรณ ์   ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๔. ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตามอาคารเรียน  มีหน้ำที่ 
1. ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนเมื่อใช้อำคำร เช่น กำรวำงรองเท้ำ  กำรน ำอำหำร    

มำรับประทำน  กำรรักษำทรัพย์สินของโรงเรียน 

2. ส ำรวจดูแลกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  น้ ำประปำ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่ำงๆ บนอำคำรเรียน 

3. ดูแลควำมประพฤติของนักเรียนมิให้ท ำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๔. หำกพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรง กำรทะเลำะวิวำทหรือสถำนกำรณ์อันอำจเป็นเหตุให้เกิด  
    ควำมเสียหำยแก่นักเรียนหรือทำงโรงเรียน  ให้ระงับเหตุ  และรำยงำนผู้เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๔.๑  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๓  (อำคำรศรีอินทรำทิตย์)  ประกอบด้วย 
1. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวีรพล     ปำนด ำ   กรรมกำร 
3. นำยภำณุพงศ์    คงเชื้อสำย  กรรมกำร 
4. นำงเฉลิม     พรกระแส     กรรมกำร 
5. นำยสุเทพ     มำคง     กรรมกำร 
6. นำงภรณี     กังวำล     กรรมกำร 
7. นำงสมปอง     ปำนเมือง  กรรมกำร 
8. นำยจักรพันธ์    ชีวะวัฒนำ  กรรมกำร 
9. นำยวันชัย      วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
10. นำยอภิสิทธิ ์       มิ่งกลิ่น   กรรมกำร 
11. นำงเบญจมำภรณ์    เทียนทอง  กรรมกำร 
12. นำงสำวศุภรัตน ์   ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
13. นำยชำนนท ์   ผ่องฉวี   กรรมกำร 
14. นำยกิตติศักดิ์    น้อยค ำ   กรรมกำร 
15. หม่อมหลวงภคเมธี    สำยสนั่น  กรรมกำร 
16. นำงสำวนุศรำ    รอดสิน   กรรมกำร 
17. นำงสำววรรณิศำ    เจิมนิ่ม   กรรมกำร 

     18. นำยพนม     พุฒลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/๔.๒  ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำอำคำร  4... 
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 ๔.๒  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๔  (อำคำรบำลเมือง) ประกอบด้วย 
1. นำยวิษณุ     อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงชนกำนต์    กฤติธัญกช  กรรมกำร 
3. นำงอ ำพร     เขียวแก้ว  กรรมกำร 
4. นำงอำรยำ     รักมหำคุณ  กรรมกำร 
5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มูลดี   กรรมกำร 
6. นำงสำวไพจิตร    จันทร์โพยม  กรรมกำร 
7. นำงประเสริฐ    อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
8. นำยสมชำย     ดวงเนตร  กรรมกำร 
9. นำงจิดำภำ     พรำมจร   กรรมกำร 
10. นำงแววดำว    อยู่สุข   กรรมกำร 
11. นำงสำวยุพิน    อยู่เปีย   กรรมกำร 
12. นำยวิรัตน ์    ตันติกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ๔.๓  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๕  (อำคำรรำมค ำแหง) ประกอบด้วย 
1. นำงวริยำภรณ ์   ธรัชอภิสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐิตินันท์     เหรียญทอง  กรรมกำร 
3. นำงอุษำ     พุฒลำ   กรรมกำร 
4. นำยขวัญชัย     สุขมำ   กรรมกำร 
5. นำงทวีรัตน์     เหรียญทอง  กรรมกำร 
6. นำยประสงค์     ทิพย์ธำนี  กรรมกำร  
7. นำงภรวรรณ     อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร  
8. นำงรัชดำ     ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
9. นำงอำรีย์     สำเกกูล   กรรมกำร 
10. นำงปกำยดำว    ปำนอยู่   กรรมกำร 
11. นำยยุทธ์สพร    รักสิงห์   กรรมกำร 
12. นำงสำวณัฐวรรณ    มั่นใจ   กรรมกำร 
13. นำงสุมำลี     หมำกผิน  กรรมกำร 
14. นำงวิไล     นิลทวี   กรรมกำร 
15. นำงสมใจ     พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
16. นำงสำวปั้นหยำ    สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมกำร 
17. นำงสำวสุภำพร    นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมกำร 
18. นำงลำวัณย์    ถำพันธุ์   กรรมกำร 
19. นำงสำวอนุธิดำ    แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
20. นำยอนิรุทธ์    พุ่มอ่อน   กรรมกำร 
21. นำงวำริน     สอนง่ำยดี  กรรมกำร 
22. นำงอ ำพร     รักสิงห์   กรรมกำร 
23. นำงดวงพร     มำกล้ ำ   กรรมกำร 
24. นำงสำวยุวล ี   เที่ยงทุ่ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
/๔.๔  ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำอำคำร  ๖... 
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           ๔.๔  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๖ (อาคารเลอไท)  ประกอบด้วย 
 1. นำงปภัชญำ     บรรเทำทุกข์  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวกำญจนำ    มณีวัลย์   กรรมกำร 
 3. นำยณรรตธร    คงเจริญ   กรรมกำร 
 4. นำงกรรณิกำร์    รัตนำวิบูลย์  กรรมกำร 
 5. นำยค ำรณ     อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
 6. นำงสำวจริยำ    เฉยเม   กรรมกำร 
 7. นำงสกุลทิพย์    ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
 8. นำยเสน่ห ์    สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมกำร 
 9. นำงสมหมำย    เข็มคง   กรรมกำร 
 10. นำงอรชพร    ญำนสว่ำง  กรรมกำร 
 11. นำงวิมลมำศ    เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
 12. นำยสว่ำง     จันทร์เจำะ  กรรมกำร  
 13. นำงค ำมี     ชัยรักษำ   กรรมกำร 
 14. นำงสำวสวรส    ปำนเกิด   กรรมกำร 
 15. นำงวันเพ็ญ    ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
 16. นำงกรนันท์    เอ่ียมภูเขียว  กรรมกำร 
 17. นำงสำวสุนันทำ    เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
 18. นำยเสกสรร    เทียนทอง  กรรมกำร 
 19. นำยปฏิฬ     นำคทอง   กรรมกำร 
 20. นำงสำวศักดิ์ศรี    สำยสิน   กรรมกำร 
 21. นำยรำชันย ์   ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 

          22. นำงสำวพรรณิพำ    เมฆพัฒน์  กรรมกำร 
 23. นำงสำวปำริชำต    ผำสุข   กรรมกำร 
 24. นำงสำวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์  กรรมกำร 
 25. นำยจักกฤษณ์   สุขรอด   กรรมกำร 
 26. นำงสำวอัญญำรัตน์    ค ำก้อน   กรรมกำร 
 27. นำงสำวสิรินุช    เข็มคง   กรรมกำร  
 28. นำยเสน่ห ์    เขียวแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ๔.๕  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๗  (อาคารลิไท) ประกอบด้วย 
1. นำงสำวอนงค์นำฏ    ปำนด้วง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปทุมพร     ชมชัย   กรรมกำร 
3. นำงสำวกนกพร    ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร 
4. นำงสมศรี     ชัยมงคลศักดิ์  กรรมกำร 
5. นำงกำญจนำภรณ์    กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
6. นำงจรรยำ     ตรีกุย   กรรมกำร 
7. นำงมณชนก     หนูแก้ว   กรรมกำร 
 

/8. นำงวร ี ยงค์เจำะ... 
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8. นำงวร ี    ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
9. นำยสุนัย     ศรีม่วง   กรรมกำร 
10. นำงสำวเรวด ี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  กรรมกำร 
11. นำงอุไรวรรณ    เหมืองแก้ว  กรรมกำร 
12. นำงสำวกิตติยำ    ต้นกลั่น   กรรมกำร 
13. นำยลิขิต     สอนเทียน  กรรมกำร 
14. นำงสุชำดำ     ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
15. นำงสำวดำรำพร    ซ้อนแดง  กรรมกำร 
16. นำงสำวพวงพลอย    พรกระแส  กรรมกำร 
17. นำยกนกศักดิ์    สอนเพียร  กรรมกำร 
18. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
19. นำงสำวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
20. นำงสำวสุมำมำลย์    นวลพิจิตร  กรรมกำร 
21. นำงสำวจินตวีร ์   กัดฟัก   กรรมกำร 
22. นำงสำวกฤติมำ    ตันสุวรรณ  กรรมกำร 
23. นำงสำวสุทธิณ ี   โชติมน   กรรมกำร 
24. นำงสำวสิรธิร    ปรีชำธรรมรัตน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ๔.๖  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๘ (อาคารไสลือไท) ประกอบด้วย 
1. นำยธีรพงษ์   เข็มคง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจรัสศรี   เขำเหิน   กรรมกำร 
3. นำงนันท์นภัส   มำกุล   กรรมกำร 
4. นำงวันทนีย์   สุขเจริญ   กรรมกำร 
5. นำงเสำวณีย์   อรุณแจ้ง  กรรมกำร 
6. นำงภัสติ์ทิพำ   ยนต์นิยม  กรรมกำร 
7. นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
8. นำงวำสนำ   ทิพพำหำ  กรรมกำร 
9. นำงนภำพร   โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
10. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
11. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก  กรรมกำร 
12. นำงสำยรุ้ง   อยู่คร   กรรมกำร 

  13. นำงฐิติมำ   แสงจันทร์  กรรมกำร 
14. นำยวิทยำ     อินอยู่   กรรมกำร 
15. นำงรัชดำวัลย ์   ธิติกุลธรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๔.๗  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคารอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 
๑. นำยวิรัตน์     ตันติกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมชำย   ดวงเนตร  กรรมกำร 
3. นำงสำวยุพิน     อยู่เปีย   กรรมกำร 
4. นำงแววดำว     อยู่สุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/4.8 ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำอำคำรนำฏศิลป์ ดนตรี… 
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 4.8 ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคารนาฏศิลป์ ดนตร ี ประกอบด้วย 
  1. นำงรัชนี    พุดซ้อน    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล   กรรมกำร 
  3. นายคุณากร    สุริยนต์    กรรมกำร 
  4. นำงสำวภัทรนุช   ศิริพงษ์    กรรมกำร 
  5. นำยทวีพงศ์    รอดสิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย  ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
เต็มควำมสำมำรถ  เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  29  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 (นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

  
 


