
 
ค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่  119 / 2560 
เรื่อง  แตํงตั้งครูเวรประจ าวัน  ปีการศึกษา 2560 

…………………………………… 
 เพ่ือให๎นักเรียนประพฤติตนอยูํ ในระเบียบวินัยอันดีงามของโรงเรียน  ตามคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเดินทางระหวํางบ๎านกับโรงเรียน   

จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
มาตรา 39(2)   สถานศึกษาและสํวนราชการตามมาตรา 34(2)  มีอ านาจหน๎าที่ตามที่ก าหนดไว๎ให๎เป็น
หน๎าที่ของสํวนราชการนั้น ๆ  โดยให๎มีผู๎อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน
เป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการ   

จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตําง ๆ  ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 

  ดร. มนตรี  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
 นายกมลพรรณ  จ๎อยสูงเนิน   รองประธานกรรมการ 
 นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ ์   กรรมการ 
 นางสาวอัมพวนั  ดํวนเดนิ    กรรมการ 

  นายประจวบ  ชูวิทย์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกให๎ค าปรึกษา  แนะน า  สนับสนุนสํงเสริมแก๎ไขปัญหาให๎การ
ด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 ครูเวรประจ าวันจันทร์    ประกอบด๎วย 

นายเฉลิมพล  ทองจุ๎ย   หัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
นายมนตรี ขอบุญ    รองหัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
นางอ าพรรณ  ใบศรี   ครูเวรประจ าวัน 

 นางเยาวรัตน์  สุขโกษา   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ  ครูเวรประจ าวัน 
 นางรวีวรรณ  สุขรอด   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสุภัทรา  พุทธกรณ ์    ครูเวรประจ าวัน 
 นางเดือนงาม  ศุภพงศกร   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวจารุพร  สวนปลิก     ครูเวรประจ าวัน 
 นางชุลี  ครุธแก๎ว    ครูเวรประจ าวัน 
 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวกุลยา  หล าพรหม   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสมคิด   อ าไพ    ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวสุพัตรา  หลักค า   ครูเวรประจ าวัน 



 นางสาวสุภาพร  ปัญญา   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ   ครูเวรประจ าวัน 
 นายวีระ  สินอ าพล   ครูเวรประจ าวัน 
 
ครูเวรประจ าวันอังคาร    ประกอบด๎วย 
 นายสงิข์   จีนพงษ ์   หัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
 นายบุญฤทธิ์  อยูํคร                      รองหัวหน๎าครูเวรประจ าวัน       
 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน   ครูเวรประจ าวัน 
 นายเอนก  อํุนอุ๎ย    ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาววชัรียา  จนัทร์เกสร   ครูเวรประจ าวัน 
 นางอรุญ ปวีร์ สทิธิปกร   ครูเวรประจ าวัน  
 นางฐิตพิร  เทียนศรี   ครูเวรประจ าวัน  
 นางประทปี  กองทอง   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย ์  ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวผักแวํน  พรมพุทธา   ครูเวรประจ าวัน 
 นายประดิษฐ์  แสงศิลป ์   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาววนัเพ็ญ  เพ็ชรม ี   ครูเวรประจ าวัน 
 นายชัยรัตน์  สงัข์สีแก๎ว   ครูเวรประจ าวัน 
 นางจิดาภา   เข็มพล   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวปภาณนิ  ธรรมลังกา  ครูเวรประจ าวัน 
 
ครูเวรประจ าวันพุธ    ประกอบด๎วย 

นายเชษฐา  กันนา   หัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง                 รองหัวหน๎าครูเวรประจ าวัน                                                                                               

  ดร. สุริยา  ชาปู ่    ครูเวรประจ าวัน 
 นางชุติมา  สวนปลิก   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวนภาศรี  สงสัย   ครูเวรประจ าวัน 
 นายวชัรกฤษณ์ อินมี   ครูเวรประจ าวัน     
 นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช   ครูเวรประจ าวัน 
 นายมานิตย์  ชาตวิุฒิ   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวนิฐาพรรณ  ชํางนาวา  ครูเวรประจ าวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 วําที่ร๎อยตรีสุชีพ  ทองมาก   ครูเวรประจ าวัน 
 นายอธิพันธ์  ชัยศร ี   ครูเวรประจ าวัน 
 นายสญัชัย  ใบศรี    ครูเวรประจ าวัน 
 นายไตรรงค์  กล่ าบตุร   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวประนอม  มํวงงาม   ครูเวรประจ าวัน 



 นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ ์  ครูเวรประจ าวัน 
 
 ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี   ประกอบด๎วย 

นายบุญเกิด  เผือกใต๎   หัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
นางสุรินทร์พร  มีหินกอง              รองหัวหน๎าครูเวรประจ าวัน         

 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง      ครูเวรประจ าวัน 
 นายวนัโชค  ขวัญเมือง       ครูเวรประจ าวัน 
 นางกฤตยา  จ๎อยสูงเนนิ   ครูเวรประจ าวัน 
 นางรุจิรา  คลังคง    ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวนฤมล  สุดเงนิ   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาววิมลรัตน์  บุญคง   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวสายบัว  มูลทา   ครูเวรประจ าวัน 
 นายประจวบ  ชูวิทย์   ครูเวรประจ าวัน 
 นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   ครูเวรประจ าวัน 
 นางบังอร  อํวมแก๎ว   ครูเวรประจ าวัน 
 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   ครูเวรประจ าวัน 
 นายเชษฐา  เพชรคง   ครูเวรประจ าวัน 
 นางสาวจนัทป์ภา  เพิ่มพูน   ครูเวรประจ าวัน 

 
 ครูเวรประจ าวันศุกร์    ประกอบด๎วย 

นายฉลวย  ลิ้นจี ่    หัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 
นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี   รองหัวหน๎าครูเวรประจ าวัน 

 นายประจวบ  ชูเชิด   ครูเวรประจ าวัน 
นายชยันต์  ยบุล    ครูเวรประจ าวัน 

 นางรมณีย์  สร๎อยสน   ครูเวรประจ าวัน 
 นางจนิตนา  อิ่มพิทักษ ์   ครูเวรประจ าวัน 
 นายชวลิต  ร าขวัญ   ครูเวรประจ าวัน 

นางเรณู  ภุมรา    ครูเวรประจ าวัน 
 นางวไิลพร  ฝัน้สกุล   ครูเวรประจ าวัน 

นายสมบัติ  ประจุ    ครูเวรประจ าวัน 
นางสุกัญญา  อ่ าทอง   ครูเวรประจ าวัน 
นางมลัลิกา  อรัญศรี   ครูเวรประจ าวัน    
นางสาวสิริอมร  หวลหอม   ครูเวรประจ าวัน 
นายบุญเชิด  ศรีนวลอินทร์   ครูเวรประจ าวัน 
นางสาวสโรชนิทร์  ประสมศรี  ครูเวรประจ าวัน 
นางนิตยา  มัง่ม ี    ครูเวรประจ าวัน 
  



มีหน้าที่  
1. หัวหน๎าครูเวรประจ าวันแตํละวันแบํงหน๎าที่ให๎ครูเวรประจ าวันดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน       

แตํละจุด 
2.  บริเวณหน๎าโรงเรียนดูแลการข๎ามถนนของนักเรียน 
3.  บริเวณประตูทางเข๎าโรงเรียน ดูแลการจราจร 

 3.  บริเวณสามแยกหอประชุม ดูแลการการจราจร ตรวจเครื่องแตํงกาย และกระเป๋านักเรียน           
ความประพฤติของนักเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

4.  บริเวณท่ีจอดรถมอเตอร์ไซด์ ดูแลการจอดรถให๎เป็นระเบียบ 
5.  บริเวณโรงอาหารควบคุมดูแลการซื้ออาหาร  การรับประทานอาหารที่บริเวณในโรงอาหาร  

 6.  บริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยตามห๎องเรียน และบริเวณ
ทั่วไปตามอาคารเรียน 

7.  หน๎าเสาธง ควบคุมดูแลการเข๎าแถวเคารพธงชาติ  โดยให๎สภานักเรียนเป็นผู๎ด าเนินการ   
พร๎อมทั้งเป็นผู๎แจ๎งขําวสาร และให๎นักเรียนพบครูที่ปรึกษา 
 8.  บริเวณสามแยก SSR CAFÉ ดูแลการจราจร 
 9.  บริเวณหน๎าบันไดทางขึ้นอาคาร 3  ด๎านทิศใต๎ ดูแลการเข๎าออกของรถผู๎ปกครองและตรวจ
เครื่องแตํงกาย กระเป๋า ความประพฤติของนักเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 10.  บริเวณหน๎าบันไดทางขึ้นอาคาร 3 ด๎านทิศเหนือ ดูแลการเข๎าออกของรถผู๎ปกครองและ
ตรวจเครื่องแตํงกาย กระเป๋า ความประพฤติของนักเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 11.  บริเวณอาคารศิลปะ ดูแลการจราจร 

12.  บริเวณท่ัวไป ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน 
 13.  หัวหน๎าครูเวรประจ าวันแตํละวัน  พิจารณาอนุญาตให๎นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 

14.  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

ให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํเวลา 07.20  - 16.30 น. ตามที่ได๎รับ
มอบหมายอยํางเต็มก าลังความสามารถ   และด าเนินการให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ถ๎ามีอุปสรรคหรือ
ข๎อขัดข๎องประการใด  ให๎รายงานคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก๎ไข  ให๎บังเกิดผลดี
ตํอโรงเรียนและราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                                         (ดร. มนตรี  คงเจริญ) 

                                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 
 
 


