
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่153 /256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำโรงเรียน 
            ……………….…………………………………………… 
 

เพ่ือให้ทรัพย์สินของโรงเรียนปลอดภัยจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย  
และอ่ืน ๆ จึงแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจ าโรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้ 
ในผนวกท้ายค าสั่งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. เวรยามรักษาความปลอดภัยกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 07.00 น.  
เวรยามรักษาความปลอดภัยกลางวัน ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. 

2. พิมพ์ลายนิ้วมือที่เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกครั้ง ทั้งมาและกลับจากปฏิบัติหน้าที่ 
3. ลงนาม ลงเวลามาและกลับในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย  

และก่อนกลับให้หัวหน้าเวรยามรักษาความปลอดภัยบันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
รักษาความปลอดภัยนั้นด้วย 

4. ส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  
เวลา 09.00 น. ทุกวัน 

5. ตรวจตราตามห้องต่าง ๆ ของอาคารเรียนและอาคารประกอบ ถ้ามีเหตุสงสัย 
ว่าจะไม่ปลอดภัยให้รีบด าเนินการป้องกัน แก้ไข หรือระงับเหตุทันที แล้วรีบรายงานให้ผู้ตรวจเวรยาม 
รักษาความปลอดภัย หรือผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยเร็ว 

6. ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามผนวกท่ี 2, 4 ตรวจตราการปฏิบตัิหน้าที่เวรยาม 
รักษาความปลอดภัยของลูกจ้างประจ า ตามผนวกที่ 5 ด้วย 

7. ก าหนดให้หัวหน้าครูเวรยามรักษาความปลอดภัย และครูเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ตามค าสั่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดต่าง ๆ ได้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน       
ตามบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย  

8. หากเกิดเพลิงไหม้ให้ช่วยกันดับเพลิงพร้อมกับแจ้งรถดับเพลิง หัวหน้าเวรยาม            
รักษาความปลอดภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ก ากับการต ารวจภูธรทันที 

9. หากเกิดการโจรกรรมหรือเหตุร้ายอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ ข้อ 8 โดยอนุโลม              
ผู้อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยคนใด ลากิจ ลาป่วย หรือต้องไปปฏิบัติราชการตามค าสั่ง อันจะมาอยู่เวรยาม
รักษาความปลอดภัย ตามก าหนดไม่ได้ ให้ด าเนินการขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หากผู้ใดปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถือว่าขาดเวร 
 
 
 
 

/การปฏิบัติหน้าที่... 
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การปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งของส านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล ที่ นร0201/ว103 เรื่อง การลงโทษผู้ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2528             

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 

สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือนกันยายน  พ.ศ. 256๓ 
  
 

 (นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ผนวกที่ 1  ต่อท้ายค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่  153   /256๓ 
ตารางก าหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง (ชาย) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 07.00 น. ของทุกวัน 
 

 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 นายเสกสรร 

นายวิทยา   
เทียนทอง 
อินอยู่ 

หัวหน้า 14,30 15 1,17  

2 นายจักกฤษณ์ 
หม่อมหลวงภคเมธี 

สุขรอด 
สายสนั่น 

หัวหน้า 15,31 16 2,18  

3 นายวีระศักดิ์ 
นายสุเทพ 

หมอกมืด 
มาคง 

หัวหน้า 16 1,17 3,19  

4 นายทวีพงศ์ 
นายลิขิต 

รอดสิน 
สอนเทียน 

หัวหน้า 1,17 2,18 4,20  

5 นายจิระเมศร์ 
นายสว่าง 

อัครรังสีธนกุล 
จันทร์เจาะ 

หัวหน้า 2,18 3,19 5,21  

6 นายอนิรุทธ์ 
นายศุภรัฐ 

พุ่มอ่อน 
จัตวา 

หัวหน้า 3,19 4,20 6,22  

7 นายภัคพล 
นายจักรพันธ์        

หล่ าทุ่ง 
ชีวะวัฒนา 

หัวหน้า 4,20 5,21 7,23  

8 นายสมชาย 
นายเฉลิมพล 

ดวงเนตร 
อินทรสอาด 

หัวหน้า 5,21 6,22 8,24  

๙ นายภาณุพงศ์ 
นายชานนท์ 

คงเชื้อสาย 
ผ่องฉวี 

หัวหน้า 6,22 7,23 9,25  

1๐ นายวีรพล 
นายปฏิฬ 

ปานด า 
นาคทอง 

หัวหน้า 7,23 8,24 10,26  

1๑ นายสมชาย 
นายโอฬาร 

จินะ 
จอกทอง 

หัวหน้า 8,24 9,25 11,27  

1๒ นายชัยณรงค์ 
นายวิษณุ 

เขียวแก้ว 
อ้นบางเขน 

หัวหน้า 9,25 10,26 12,28  

1๓ นายณรรตธร 
นายณัฐวัฒน์ 

คงเจริญ 
เกตุดี 

หัวหน้า 10,26 11,27 13,29  

14 นายอภิสิทธิ์ 
นายกนกศักดิ์ 

มิ่งกลิ่น 
สอนเพียร 

ห ัหัวหน้า 11,27 12,28 14,30  

๑5 นายจรัส 
นายณัฐพงศ์ 

สุริโย 
บุญจันทร์ 

ห ัหัวหน้า 12,28 13,29 15  
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  (นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑6 นายปลวัชร 
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ 

พุ่มพวง   
หมอกมืด               

   หัวหน้า 
 

13,29 14,30 16  
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ผนวกที่ 2  ต่อท้ายค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 153 /256๓ 
ตารางก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม            

ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน เวลา 17.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 

เวร 
ผลัดที่ 

ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 นายพนม พุฒลา ๑๓-๑๕, ๒๘-๓๐ ๑๒-๑๔, ๒๗-๒๙ 12-14,27-29  

2 
นายธีรพงษ์ เข็มคง ๑-๓, ๑๖-๑๘, ๓๑ ๑-๒, ๑๕-๑๗, ๓๐ 1-2,15-17, 

30-31 
 

3 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาว์ ๔-๖, ๑๙-๒๑ ๓-๕, ๑๘-๒๐ 3-5,18-20   
4 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ๗-๙, ๒๒-๒๔ ๖-๘, ๒๑-๒๓ 6-8,21-23  
5 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ ๑๐-๑๒, ๒๕-๒๗ ๙-๑๑, ๒๔-๒๖ 9-11,24-26  

 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ผนวกที่ 3  ต่อทา้ยค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 153 /256๓ 
 ตารางก าหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง (หญิง)  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางวันของวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07. 00 - 17.00 น. 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 นางสาวอนงค์นาฏ 
นางสาวพรรณิพา 

ปานด้วง 
เมฆพัฒน์ 

หัวหน้า  8   

2 นางสาวยุพิน 
นางสาวกิตติยา 

อยู่เปีย 
ต้นกลั่น 

หัวหน้า  14   

3 นางสาวสิรินุช 
นางโชษิตา 

เข็มคง 
หล่ าทุ่ง 

หัวหน้า  15   

4 นางสุมาลี 
นางอ าพร 

หมากผิน 
รักสิงห์ 

หัวหน้า  16   

5 นางสมใจ 
นางสาวอัญญารัตน์ 

พงษ์สิงห์ 
ค าก้อน 

หัวหน้า  17   

6 นางสาวเกื้อกูล
นางสาวสุภาพร 

เรืองฤทธิ์ 
สีนวล 

หัวหน้า  18   

7 นางเสาวณีย ์
นางจรัสศรี 

อรุณแจ้ง 
เขาเหิน 

หัวหน้า  19   

8 นางกาญจนาภรณ์ 
นางชนกานต์ 

กล่อมคุ้ม 
กฤติธัญกช 

หัวหน้า  20   

9 นางนุศรา 
นางสาวธันยาภรณ์ 

สิริพงศ์สถาพร 
ศรีโพธิ์ 

หัวหน้า  21   

10 นางวรี 
นางสาวนิพพิชฌาน์ 

ยงค์เจาะ 
นาคทรัพย์ 

หัวหน้า  22   

11 นางดวงพร 
นางสาวภิราณี 
นางสาวธัญญา 

มากล้ า 
โรจน์ธนพิพัฒน์
น้อยถึง 

หัวหน้า  23   

12 นางมณชนก 
นางวันเพ็ญ 

หนูแก้ว 
ยิ้มประดิษฐ์ 

หัวหน้า  24   

13 นางปภัชญา 
นางสาวธัญนภัสร ์

บรรเทาทุกข์ 
ยนต์นิยม 

หัวหน้า  25   

14 นางสาวเรวดี 
นางกรนันท์ 

ด่านกิตติไกรลาศ 
เอ่ียมภูเขียว 

หัวหน้า  26   

15 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี 
นางสาวณัฐวรรณ 

มูลดี 
มั่นใจ 

หัวหน้า  27   
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ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

16 
 

นางสาวกาญจนา 
นางณัฏฐชา 

มณีวัลย์ 
อ าพร 

หัวหน้า  28   

17 นางสาวไพจิตร 
นางสาวสุทธิณี 

จันทร์โพยม 
โชติมน 

หัวหน้า  29   

18 นางสาวปั้นหยา 
นางสาวสิริธร 

สุขโรจน์บัณฑิตย์ 
ปรีชาธรรมรัตน์ 

หัวหน้า  30   

๑๙ นางนภาพร 
นางสาวศิริวรรณ 

โพธิ์เงิน 
พันทะยัก 

หัวหน้า   5  

20 นางณฐากาญจน์ 
นางสาวนุศรา 

ภูมิรัตนไพศาล 
รอดสิน 

หัวหน้า   6  

21 นางอุไรวรรณ 
นางสาวปิยนุช 
นางสาวนุชนารถ 

เหมืองแก้ว 
น้อยคง 
ทองเงิน 

หัวหน้า   7  

22 นางสมปอง 
นางสาววรรณิศา 

ปานเมือง 
เจิ่มนิ่ม 

หัวหน้า   10  

23 นางสาวจริยา 
นางมริษา 

เฉยเม 
ใจรักษ์ 

หัวหน้า   12  

24 นางเพลินจิตร 
นางรัชดาวัลย์ 

ช านาญผา 
ธิติกุลธรณ 

หัวหน้า   13  

25 นางรัชนี 
นางสุมาลี 

พุดซ้อน 
นักเรียน 

หัวหน้า   19  

2๖ นางอารยา 
นางสาววิภาศิริ 

รักมหาคุณ 
ทากะถา 

หัวหน้า   20  

๒๗ นางสาวดาราพร 
นางสาววันทนีย์    

ซ้อนแดง 
ทัศนา 

หัวหน้า   26  

28 นางปกายดาว 
นางสาวอนุธิดา 

ปานอยู่ 
แก้วสีม่วง 

หัวหน้า 
 

  27  

29 นางค ามี 
นางสาวสุภาพร 

ชัยรักษา 
นิรันดร์รัตนกิจ 

หัวหน้า   31  

30 นางอ าพร 
นางประเสริฐ 

เขียวแก้ว 
อ้นบางเขน 

หัวหน้า     

31 นางวิไล 
นางสาวน้ าเพ็ชร 
นางสาวยุวล ี

นิลทวี 
มั่งคล้าย 
เที่ยงทุ่ง 

ห ั หัวหน้า 
3 
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ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

32 นางภรณี 
นางวาสนา 

กังวาล 
ทิพพาหา 

ห ั หัวหน้า 4    

33 นางวิมลมาศ 
นางสาวนริศรา 

เตียไพบูลย์ 
ประเสริฐสิทธิ์ 

ห ั หัวหน้า 10    

34 นางปทุมพร 
นางสาวปาริชาต 

ชมชัย 
ผาสุข 

ห ั หัวหน้า 11    

35 นางสาวกนกพร 
นางสาวสุนันทา 

ศรีอ าพันธ์ 
เมฆไตรรัตน์ 

ห ั หัวหน้า 13    

36 นางลาวัณย ์
นางสาวศิริกัลยา 
นางสาวปัทรียา 

ถาพันธุ์ 
โสตถิวรกุล 
ประสงค์ทรัพย์ 

ห ั หัวหน้า 17    

37 นางสายรุ้ง 
นางสาวพวงพลอย 

อยู่คร 
พรกระแส 

ห ั หัวหน้า 18    

38 นางมัญชุสา 
นางเบญจมาภรณ์ 

ศรีวิเศษ 
เทียนทอง 

ห ั หัวหน้า 23    

39 นางสาวแพรวพรรณ 
นางสาวศุภรัตน์ 

ขันกสิกรรม 
ช านาญผา 

ห ั หัวหน้า 24    

๔๐ นางฐิติมา 
นางสาวกฤติมา 

แสงจันทร์ 
สืบนาคสุข 

ห ั หัวหน้า 25    

41 นางสาวณิชภัสร ์
นางสาวจินตวีร์ 

สมปู่ 
กัดฟัก 

ห ั หัวหน้า 31    

42 นางสาววิจิตรา 
นางวาริน 

สุริย์วงค ์
สอนง่ายดี 

ห ั หัวหน้า  1   

43 นางสาวศักดิ์ศรี       
นางสาวสุมามาลย์ 
นางสาวสุจิตรา 

สายสิน 
นวลพิจิตร 
ประศาสตร์ศิลป์ 

หัวหน้า  7   

 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 



- ๙ - 

 

 

ผนวกที่ 4  ต่อท้ายค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 153 /256๓ 
            ตารางก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ในเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. 
 
เวร 

ผลัดที่ 
ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 

วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 
หมำยเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 นางสุชาดา ยงค์เจาะ 10,31 18,26 10  
2 นางสุภาพ น้อยจันทร์ 11 1,19,27 12  
๓ นางอุษา พุฒลา 13 7,20,28 13  
4 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม 17 8,21,29 19  
5 นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ 18 14,22,30 20  
6 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ 23 15,23 5,26  
7 นางอารีย์ สาเกกูล 3,24 16,24 6,27  
8 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง 4,25 17,25 7,31  

 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๐ - 

 

 

ผนวกที่ 5  ต่อท้ายค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที ่153 /256๓ 
ตารางก าหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของพนักงานบริการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 07.00 น. ของทุกวัน  
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 นายสายชล บัวป้อม 5-7 4-6 4-6  
2 นายยอด สอนโต 8-10 7-9 7-9  
3 นายสมชาย อินอยู่ 11-13 10-12 10-12  
๔ นายมานพ จันทนจินดา 14-16 13-15 13-15  
5 นายธีรวัฒน์            มีการ 17-19 16-18 16-18  
6 นายชูชาติ บัวป้อม 20-22 19-21 19-21  
7 นายประทุม บ้านกล้วย 23-25 22-24 22-24  
8 นายประมวน บุญคง 26-28 25-27 25-27  
9 นายชุมพล              ค าเปล่ง 1,29-31 28-30 28-30  

10 นายสุวรรณ             อินอยู่ 2-4 1-3 1-3,31  
 
 
 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


