
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่  187  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำโรงเรียน  

            ……………….…………………………………………… 

เพ่ือให้ทรัพย์สินของโรงเรียนปลอดภัยจำกกำรโจรกรรม กำรก่อวินำศกรรม อัคคีภัย  
และอ่ืน ๆ จึงแต่งตั้งบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำโรงเรียนตำมท่ีก ำหนดไว้ 
ในผนวกท้ำยค ำสั่งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยมีหน้ำที่ดังนี้ 

1. เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยกลำงคืน ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่เวลำ 17.00 – 07.00 น.  
เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยกลำงวัน ปฏิบัติหน้ำที่ ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 17.00 น. 

2. พิมพ์ลำยนิ้วมือที่เครื่องพิมพ์ลำยนิ้วมือทุกครั้ง ทั้งมำและกลับจำกปฏิบัติหน้ำที่ 
3. ลงนำม ลงเวลำมำและกลับในสมุดบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัย  

และก่อนกลับให้หัวหน้ำเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยบันทึกเหตุกำรณ์ในสมุดบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัยนั้นด้วย 

4. ส่งสมุดบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัย ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
เวลำ 09.00 น. ทุกวัน 

5. ตรวจตรำตำมห้องต่ำง ๆ ของอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ ถ้ำมีเหตุสงสัย 
ว่ำจะไม่ปลอดภัยให้รีบด ำเนินกำรป้องกัน แก้ไข หรือระงับเหตุทันที แล้วรีบรำยงำนให้ผู้ตรวจเวรยำม 
รักษำควำมปลอดภัย หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบโดยเร็ว 

6. ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมผนวกท่ี 2, 4 ตรวจตรำกำรปฏิบตัิหน้ำที่เวรยำม 
รักษำควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงประจ ำ ตำมผนวกที่ 5 ด้วย 

7. ก ำหนดให้หัวหน้ำครูเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย และครูเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย 
ตำมค ำสั่ง ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมหมวดต่ำง ๆ ได้รับผิดชอบดูแลรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน       
ตำมบริเวณท่ีได้รับมอบหมำย  

8. หำกเกิดเพลิงไหม้ให้ช่วยกันดับเพลิงพร้อมกับแจ้งรถดับเพลิง หัวหน้ำเวรยำม            
รักษำควำมปลอดภัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธรทันที 

9. หำกเกิดกำรโจรกรรมหรือเหตุร้ำยอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ ข้อ 8 โดยอนุโลม              
ผู้อยู่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยคนใด ลำกิจ ลำป่วย หรือต้องไปปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่ง อันจะมำอยู่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัย ตำมก ำหนดไม่ได้ ให้ด ำเนินกำรขออนุญำตสับเปลี่ยนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย 
ต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หำกผู้ใดปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถือว่ำขำดเวร 
 
 
 
 

/กำรปฏิบัติหน้ำที่... 
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กำรปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งของส ำนักเลขำธิกำร 
คณะรัฐมนตรีท ำเนียบรัฐบำล ที่ นร0201/ว103 เรื่อง กำรลงโทษผู้ละทิ้งหน้ำที่เวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร  
ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2528             

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 

สั่ง  ณ  วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
    
 
 

    (นายมนตรี  คงเจริญ) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ผนวกที่ 1  ต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ที่ 187 /2564 
ตำรำงก ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำง (ชำย) 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำกลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 17.00 - 07.00 น. ของทุกวัน 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 

หมำยเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 นำยเสกสรร 
นำยวิทยำ   

เทียนทอง 
อินอยู่ 

หัวหน้ำ 13,30 16 5,22  

2 นายจักกฤษณ์ 
นายลิขิต 

สุขรอด 
สอนเทียน 

หัวหน้า 14,31 17 6,23  

3 นำยสุเทพ 
นายปิยวัจน์ 

มำคง 
พันธุ์วโรบล 

หัวหน้ำ 15 1,18 7,24  

4 นำยสว่ำง 
นำยวิษณุ 

จันทร์เจำะ 
อ้นบำงเขน 

หัวหน้ำ 16 2,19 8,25  

5 นำยอนิรุทธ์ 
นำยศุภรัฐ 

พุ่มอ่อน 
จัตวำ 

หัวหน้ำ 17 3,20 9,26  

6 นำยภัคพล 
นำยจักรพันธ์        

หล่ ำทุ่ง 
ชีวะวัฒนำ 

หัวหน้ำ 1,18 4,21 10,27  

7 นำยสมชำย 
นำยเฉลิมพล 

ดวงเนตร 
อินทรสอำด 

หัวหน้ำ 2,19 5,22 11,28  

8 นำยภำณุพงศ์ 
นำยชำนนท์ 

คงเชื้อสำย 
ผ่องฉวี 

หัวหน้ำ 3,20 6,23 12,29  

9 นำยวีรพล 
นำยปฏิฬ 

ปำนด ำ 
นำคทอง 

หัวหน้ำ 4,21 7,24 13,30  

10 นำยสมชำย 
นำยสำยธำร 

จินะ 
ยอดเกลี้ยง 

หัวหน้ำ 
 

5,22 8,25 14,31  

11 นำยธีรพงษ์ 
นายยุทธ์สพร   

เข็มคง 
รักสิงห์ 

หัวหน้ำ 6,23 9,26 15  

12 นำยณรรตธร 
นำยณัฐวัฒน์ 

คงเจริญ 
เกตุดี 

หัวหน้ำ 7,24 10,27 16  

13 นำยอภิสิทธิ์ 
นายอ านวย 

มิ่งกลิ่น 
บุญคุ้ม 

หัวหน้ำ 8,25 11,28 17  

๑4 นำยจรัส 
นายประพนธ์ 
นายสุริยะ 

สุริโย 
เพ็ญศรี 
ปาณะดิษ 

ห ัหัวหน้ำ 9,26 12 1,18  

๑5 นำยปลวัชร 
ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ 

พุ่มพวง   
หมอกมืด           
  

   หัวหน้ำ 10,27 13 2,19  
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     (นายมนตรี  คงเจริญ) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
16 นำยณัฐพงศ์ 

นำยจิรกิตติ์ 
บุญจันทร์ 
แสงจันทร์ 

 11,28 14 3,20  

17 นำยกนกศักดิ์ 
นำยโอฬำร 

สอนเพียร 
จอกทอง 

 12,29 15 4,21  
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ผนวกที่ 2  ต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ที่ 187 /2564 
ตำรำงก ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม            

ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำกลำงคืน เวลำ 17.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 

เวร 
ผลัดที่ 

ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ หมำย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 นำยพนม พุฒลำ 4-6, 22-24 9-11,27-28 1,17-19  
2 นำยจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล 7-9, 25-27 12-14 2-4,20-22  
3 นำยทวีพงศ์ รอดสิน 10-12, 28-30 15-17 5-7,23-25   
4 นำยฐิตินันท์ เหรียญทอง 13-15, 31 1-2,18-20 8-10,26-28  
5 นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว 16-18 3-5,21-23 11-13,29-31  
6 นำยวีระศักดิ์ หมอกมืด 1-3, 19-21 6-8,24-26 14-16  
       

 
 

 
       (นำยมนตรี  คงเจริญ) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ผนวกที่ 3  ต่อทำ้ยค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ที ่187 /2564 
 ตำรำงก ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของข้ำรำชกำรครูและครูอัตรำจ้ำง (หญิง)  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำกลำงวันของวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 17.00 น. 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ หมำยเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1 นำงสำวอนงค์นำฏ 

นำงสำวพรรณิพำ 
ปำนด้วง 
เมฆพัฒน์ 

หัวหน้ำ   19  

2 นำงสำวยุพิน 
นำงสำวกิตติยำ 

อยู่เปีย 
ต้นกลั่น 

หัวหน้ำ   20  

3 นำงสำวสิรินุช 
นำงโชษิตำ 

เข็มคง 
หล่ ำทุ่ง 

หัวหน้ำ   26  

4 นำงสุมำลี 
นำงอ ำพร 

หมำกผิน 
รักสิงห์ 

หัวหน้ำ   27  

5 นำงเพลินจิตร 
นำงสำวอัญญำรัตน์ 

ช ำนำญผำ 
ค ำก้อน 

หัวหน้ำ     

6 นำงสำวเกื้อกูล
นำงสำวสุภำพร 

เรืองฤทธิ์ 
สีนวล 

หัวหน้ำ     

7 นำงเสำวณีย ์
นำงจรัสศรี 

อรุณแจ้ง 
เขำเหิน 

หัวหน้ำ     

8 นำงกำญจนำภรณ์ 
นำงชนกำนต์ 

กล่อมคุ้ม 
กฤติธัญกช 

หัวหน้ำ     

9 นำงนุศรำ 
นำงธันยำภรณ์ 

สิริพงศ์สถำพร 
เต็งดี 

หัวหน้ำ     

10 นำงสำวนิพพิชฌำน์ 
นำงสำวจินตนำ 

นำคทรัพย์ 
เที่ยงทุ่ง 

หัวหน้ำ     

11 นำงดวงพร 
นำงสำวภิรำณี 
นำงสำวธัญญำ 

มำกล้ ำ 
โรจน์ธนพิพัฒน์
น้อยถึง 

หัวหน้ำ     

12 นำงสำวชนัญธิดำ
นำงวันเพ็ญ 

จิรำวัชรภัค 
ยิ้มประดิษฐ์ 

หัวหน้ำ     

13 นำงปภัชญำ 
นำงสำวธัญนภัสร ์

บรรเทำทุกข์ 
ยนต์นิยม 

หัวหน้ำ     

14 นางสุชาดา 
นางกรนันท์ 
นางสาวสุขิตา   

ยงค์เจาะ 
เอ่ียมภูเขียว 
ไชยบัง 

หัวหน้ำ     

15 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี 
นำงสำวณัฐวรรณ 
นำงมริษำ 

มูลดี 
มั่นใจ 
ใจรักษ์ 

หัวหน้ำ     
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ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
16 

 
นำงสำวกำญจนำ 
นำงณัฏฐชำ 

มณีวัลย์ 
อ ำพร 

หัวหน้ำ     

17 นำงสำวไพจิตร 
นำงสำวสุทธิณี 

จันทร์โพยม 
โชติมน 

หัวหน้ำ     

18 นำงสำวปั้นหยำ 
นำงสำวสิริธร 

สุขโรจน์บัณฑิตย์ 
ปรีชำธรรมรัตน์ 

หัวหน้ำ 1    

๑๙ นำงนภำพร 
นำงสำวศิริวรรณ 

โพธิ์เงิน 
พันทะยัก 

หัวหน้ำ 2    

20 นำงสำวนุศรำ 
นำงสำวยุวล ี

รอดสิน 
เที่ยงทุ่ง 

หัวหน้ำ 3    

21 นำงอุไรวรรณ 
นำงสำวปิยนุช 
นำงสำวนุชนำรถ 

เหมืองแก้ว 
น้อยคง 
ทองเงิน 

หัวหน้ำ 8    

22 นำงรัชดำ  
นำงสำววรรณิศำ 

ศิริศรีลดำมำศ 
เจิ่มนิ่ม 

หัวหน้ำ 9    

23 นำงรัชนี 
นำงสุมำลี 

พุดซ้อน 
นักเรียน 

หัวหน้ำ 15    

24 นำงอำรยำ 
นำงสำววิภำศิริ 

รักมหำคุณ 
ทำกะถำ 

หัวหน้ำ 16    

๒5 นำงสำวดำรำพร 
นำงสำววันทนีย์    

ซ้อนแดง 
ทัศนำ 

หัวหน้ำ 22    

26 นำงปกำยดำว 
นำงสำวอนุธิดำ 

ปำนอยู่ 
แก้วสีม่วง 

หัวหน้ำ 
 

23    

27 นำงค ำมี 
นำงวิไลลักษณ์ 

ชัยรักษำ 
พินธุวัฒน์ 

หัวหน้ำ 19    

28 นำงอ ำพร 
นำงประเสริฐ 

เขียวแก้ว 
อ้นบำงเขน 

หัวหน้ำ 30    

29 นำงวิไล 
นำงสำวน้ ำเพ็ชร 
นำงสำวปำณิสรำ 

นิลทวี 
มั่งคล้ำย 
เรืองแจ่ม 

ห ั หัวหน้ำ 
 

5  
 

30 นำงอุษำ 
นำงวำสนำ 
นำงสำวจุฑำทิพย์ 

พุฒลำ 
ทิพพำหำ 
ค ำสุด 

ห ั หัวหน้ำ  6   

 
 
 
 



- ๘ - 

 

 

 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ หมายเหต ุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

31 นำงสำวชนิดำ 
นำงสำวนริศรำ 

อินผ่อง 
ประเสริฐสิทธิ์ 

ห ั หัวหน้ำ  12   

32 นำงปทุมพร 
นำงสำวปำริชำต 
นำงสำวกำญจณี 

ชมชัย 
ผำสุก 
โชติสุข 

ห ั หวัหน้ำ  13   

33 นำงสำวกนกพร 
นำงสำวสุนันทำ 
นำงสำวศิริวรรณ หลิมมงคล 

ศรีอ ำพันธ์ 
เมฆไตรรัตน์ 
นำคทอง 

ห ั หัวหน้ำ 
 

 

 16   

34 นำงลำวัณย ์
นำงสำวศิริกัลยำ 
นำงสำวปัทรียำ 

ถำพันธุ์ 
โสตถิวรกุล 
ประสงค์ทรัพย์ 

ห ั หัวหน้ำ  19   

35 นำงสำยรุ้ง 
นำงสำวพวงพลอย 

อยู่คร 
พรกระแส 

ห ั หัวหน้ำ  20   

36 นำงมัญชุสำ 
นำงเบญจมำภรณ์ 

ศรีวิเศษ 
เทียนทอง 

ห ั หัวหน้ำ  26   

37 นำงสำวแพรวพรรณ 
นำงสำวศุภรัตน์ 

ขันกสิกรรม 
ช ำนำญผำ 

ห ั หัวหน้ำ  27   

38 นำงฐิติมำ 
นำงสำวกฤติมำ 

แสงจันทร์ 
สืบนำคสุข 

ห ั หัวหน้ำ   5  

39 นำงสำวจริยำ 
นำงสำวจินตวีร์ 

เฉยเม 
กัดฟัก 

ห ั หัวหน้ำ   6  

40 นำงวำริน 
นำงสำววิจิตรำ 

สอนง่ำยดี 
สุริย์วงค ์

ห ั หัวหน้ำ   12  

41 นำงสำวศักดิ์ศรี       
นำงสำวสุมำมำลย์ 
นำงสำวสุจิตรำ 

สำยสิน 
นวลพิจิตร 
ประศำสตร์ศิลป์ 

หัวหน้ำ   13  

 
 

      (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ผนวกที่ 4  ต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ที่ 187 /2564 
            ตำรำงก ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม    
ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ในวันหยุดรำชกำร ในเวลำกลำงวันตั้งแต่เวลำ 07.00 - 17.00 น. 
 
เวร 

ผลัดที่ 
ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 

วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ หมำยเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1 นำงทวีรัตน์         เหรียญทอง 3 5 5  
2 นำงภัสติ์ทิพำ       ยนต์นิยม 8 6 6  

   3 นำงภรณี            กังวำล 9 12 12  
4 นำงสำวณิชภัสร ์ สมปู่ 15 13 16  
5 นำงสกุลทิพย์ ผกำวิสุทธิ์ 16 16 19  
6 นำงรัชดำวัลย์ ธิติกุลธรณ 22 19 20  
7 นำงอำรีย์ สำเกกูล 23 20 26  
8 นำงสุภำพ น้อยจันทร์ 1,29 26 27  
9 นำงสมใจ            พงษ์สิงห์ 2,30 27   

 
 

   (นำยมนตรี  คงเจริญ) 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

 

 

ผนวกที ่5  ต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมที่ 187 /2564 
ตำรำงก ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของพนักงำนบริกำร โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำกลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 17.00 - 07.00 น. ของทุกวัน  
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
วันที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ หมายเหต ุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 นำยสำยชล บัวป้อม 27-29  1-3  
2 นำยยอด สอนโต 30-31 1 4-6  
3 นำยสมชำย อินอยู่ 1-2 2-4 7-9  
๔ นำยมำนพ จันทนจินดำ 3-5 5-7 10-12  
5 นำยธีรวัฒน์            มีกำร 6-8 8-10 13-15  
6 นำยชูชำติ บัวป้อม 9-11 11-13 16-18  
7 นำยประทุม บ้ำนกล้วย 12-14 14-16 19-21  
8 นำยประมวน บุญคง 15-17 17-19 22-24  
9 นำยชุมพล              ค ำเปล่ง 18-20 20-22 25-27  

10 นำยสุวรรณ             อินอยู่ 21-23 23-25 28-30  
11 นายฤทธิชัย เกิดกลิ่น 24-26 26-28 31  
 
 
 

               (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 
 
 
 

 


