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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

    ที่  119 / ๒๕60 
เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจ ำวันปฏิบัติหน้ำที่ปีกำรศึกษำ  ๒๕60 

 
เพ่ือให้กำรดูแลนักเรียนอย่ำงทั่วถึง   โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคมจึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคคลกรทำงกำรศึกษำ       
จึงแต่งตั้งคณะครูเวรประจ ำวัน ดังนี้ 

 
  ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     ๑. นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ     ประธำนกรรมกำร  
     ๒. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์    รองประธำนกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ     รองประธำนกรรมกำร 
     ๔. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ    รองประธำนกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมกำร 
     ๖. นำงนิตยำ  พรำมจร   กรรมกำร 
     ๗. นำยสถิตย ์  ตรีกุย   กรรมกำร 
     ๘. นำงสุรำงคนำ คุปตรัตน์  กรรมกำร 
     ๙. นำยสุนทร  สุคนธ์พำนิช  กรรมกำร 
   ๑๐. นำงจิรำภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมกำร 
   ๑๑. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
   ๑๒. นำยไชยรัตน์ พรกระแส     กรรมกำร 
   ๑๓. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
   ๑๔. นำงสุรำงคนำ คุปตรัตน์  กรรมกำร 
   ๑๕. นำยประยุทธ ครุธแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๖. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑7. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ๑8. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
   มีหน้าทีใ่ห้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ 

 
๒. กรรมกำรด ำเนินกำร.../   



๒ 
 

๒. กรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยประยุทธ  ครุธแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยวิรัตน์   ตันติกุล   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำยพนม   พุฒลำ   รองประธำนกรรมกำร 
  ๕.  นำยเสน่ห ์   เขียวแก้ว  กรรมกำร 
  ๖.  นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมกำร 
  ๗.  นำยวันชัย   วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
  ๘.  นำยบุญม ี   มะริด   กรรมกำร 
  ๙.  นำยฐิตินันท ์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวสภุำพร  สีนวล   กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำวจิรภัทร  ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
๑๒.  หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร   
๑๓.  หัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น    กรรมกำร 
๑๔.  นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.  นำงอุษำ   พุฒลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่จัดกำรด ำเนินกำรให้มีครูเวรประจ ำวัน  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ     

กำรแก้ไขปัญหำกำรส่งเสริม สนับสนุน  กำรบันทึกข้อมูล  กำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน  กำรติดตำม
ประเมินผลและกำรพัฒนำงำน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 

 ๓. ครูเวรประจ าวัน 
  ๓.๑. ครูเวรประจ าวันจันทร์  ประกอบด้วย 
     ๑. นำยกนกศักดิ์ สอนเพียร  หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์  ทีมงำน 

  ๓. นำยลิขิต    สอนเทียน  ทีมงำน 
  ๔. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   ทีมงำน 
  ๕. นำยสุนัย     ศรีม่วง   ทีมงำน 
  ๖. นำงวรี    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
  ๗. นำงสำวกนกพร   ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
  ๘. นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  ทีมงำน  
  ๙. นำงสำวกิตติยำ   ต้นกลั่น   ทีมงำน 
๑0. นำงประทุมพร        ชมชัย   ทีมงำน 
๑1. นำงสำวเรวดี   ด่ำนกิตติไกรลำศ  ทีมงำน 
๑2. นำงจรรยำ    ตรีกุย   ทีมงำน 
๑3 .นำงสุชำดำ   ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๑4. นำงมณชนก   หนูแก้ว   ทีมงำน 
๑5. นำงพัฒนำ    รุ่งรดี   ทีมงำน 
๑6. นำงกำญจนำภรณ์   กล่อมคุ้ม  ทีมงำน 

๑7. นำงอุไรวรรณ.../   
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๑7. นำงอุไรวรรณ   เหมือนแก้ว  ทีมงำน 
๑8. นำยลิขิต    สอนเทียน  ทีมงำน 
19. นำงสำวพวงพลอย   พระกระแส  ทีมงำน 
๒0. นำงณฐำกำญจน์   ภูมิรัตนไพศำล  ทีมงำน 
๒1. นำงสำวศิริกัลยำ   โสตถิวรกุล  ทีมงำน 
๒2. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
๒3. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  ทีมงำน 
๒4. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร  ทีมงำน 
๒5. นำงสำวจินตวีร์ กัดฟัก   ทีมงำน 
๒6. นำงสำวกฤติมำ ตันสุวรรณ  ทีมงำน 
๒7. นำงสำวอลิษำ  ทองพิทักษ์  ทีมงำน 
๒8. นำงสำวปัทรียำ   ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
29. ว่ำที่ ร.ต.อภิรัตน์      บญุคง   ทีมงำน 
๓0. Miss Abigail   Batac   ทีมงำน 
๓1. Miss Armie   Estrobo  ทีมงำน 

๓.๒. ครูเวรประจ าวันอังคาร  ประกอบด้วย 
  ๑.  นำยเสน่ห ์  เขียวแก้ว  หัวหน้ำ 
  ๒.  นำงกรรณิกำร์ รัตนำวิบูลย์  ทีมงำน 
  ๓.  นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   ทีมงำน 
  ๔.  นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  ทีมงำน 
  ๕.  นำงสำวจริยำ เฉยเม   ทีมงำน 
  ๖.  นำงปภชัญำ บรรเทำทุกข์  ทีมงำน 
  ๗.  นำงสกุลทิพย ์ ผกำวิสุทธิ์  ทีมงำน 
  ๘.  นำยสุนทร  สุคนธ์พำนิช  ทีมงำน 
  ๙.  นำยเสน่ห ์  สุธีฐิติวัฒน ์  ทีมงำน 
๑๐. นำงสมหมำย เข็มคง   ทีมงำน  
๑๑. นำยสถิตย์  ตรีกุย   ทีมงำน 
๑๒. นำงอรชพร  ญำนสว่ำง  ทีมงำน 
๑๓. นำงสำววิมลมำศ ตันติกุล   ทีมงำน 
๑๔. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  ทีมงำน 
๑๕. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ทีมงำน 
๑๖. นำงสำวสวรส ปำนเกิด   ทีมงำน 
๑๗. นำยณรรตธร คงเจริญ   ทีมงำน 
๑๘. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน 
๑๙. นำงสำวกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว  ทีมงำน 
๒๐. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน  
๒๑. นำยเสกสรร  เทียนทอง  ทีมงำน 

๒๒. นำยปฏิฬ.../  
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๒๒. นำยปฏิฬ  นำคทอง   ทีมงำน 
๒๓. นำงสำวสุชำนันท์    วรวัฒนำนนท์  ทีมงำน 
๒๔. นำงสำวจิรภัทร ขำวทุ่ง   ทีมงำน 
๒๕. นำงสำวน้ ำเพ็ชร มั่งคล้ำย   ทีมงำน 
๒๖. นำงสำวณัฐรินีย ์ สำยสมบูรณ์  ทีมงำน 
๒๗. นำยรำชันย์   ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน 
๒8. นำงสำวธัญนภสัร ์ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
๒9. นำงสำวศิริพร    สกุลมำ   ทีมงำน   
30. นำงสำวนรำพร   ดงงำน   ทีมงำน 
31. นำงสำวพัชรเมศฐ์  ชีวะวัฒนำ   ทีมงำน 

                               ๓2. นำงสำวศักดิ์ศรี   สำยสิน   ทีมงำน 
๓3. นำงสำวธำรวิมล   ก้ำนเงิน   ทีมงำน 

๓.๓. ครูเวรประจ าวันพุธ ประกอบด้วย     
    ๑. นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  หัวหน้ำ 

   2. นำงจิรำภรณ ์ วงษ์กวีไพโรจน์  ทีมงำน 
   3. นำงเฉลิม  พรกระแส  ทีมงำน 
   4. นำยภำณุพงศ์ คงเชื้อสำย  ทีมงำน 
   5. นำยอมรพันธ์ อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
   6. นำงสำวมยุร ี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์  ทีมงำน 
   7. นำงภรณ ี  กังวำล   ทีมงำน 
   8. นำยวีรพล  ปำนด ำ   ทีมงำน 
   9. นำงสภุำพ  น้อยจันทร์  ทีมงำน 
 ๑0. นำยพนม  พุฒลำ   ทีมงำน 
 ๑1. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ทีมงำน 
 ๑2. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ  ทีมงำน 
 ๑3. นำยสุเทพ  มำคง   ทีมงำน 
 ๑4. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น   ทีมงำน 
 ๑5. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  ทีมงำน 
 ๑6. นำงชนกำนต ์ กฤติธัญกช  ทีมงำน 
 17. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  ทีมงำน 
 18. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   ทีมงำน 
 19. นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม  ทีมงำน 
 ๒0. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
 ๒1. นำงประเสริฐ อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
 ๒2. นำงสำวธันยำภรณ์ ศรีโพธิ์   ทีมงำน 
 ๒3. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล   ทีมงำน 
 24. นำงนิตยำ  พรำมจร   ทีมงำน 

25. นำงแววดำว.../  



๕ 
 

25. นำงแววดำว  อยู่สุข   ทีมงำน 
26. นำงสำวยุพิน อยู่เปีย   ทีมงำน 
27. นำงเบญจมำภรณ์    เทียนทอง  ทีมงำน 
28. นำงสำวศุภรัตน ์   ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
29. นำยชำนนท ์   ผ่องฉวี   ทีมงำน 
30. นำยกิตติศักดิ์   น้อยค ำ   ทีมงำน 
31. นำงสำววภิำศิริ ทำกะถำ   ทีมงำน 
๓2. นำยเฉลิมพล อินทรสอำด  ทีมงำน  
๓3. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   ทีมงำน 
๓4. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  ทีมงำน 
๓5. นำยพัชรพงษ์ ทิพย์ธำนี  ทีมงำน 
๓6. นำยจรัสพงษ ์ เหมือนมี   ทีมงำน 
37. นำยอภิสิทธ ์ ทองลำ   ทีมงำน 
38. นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด  ทีมงำน 

๓.๔. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย  
  ๑. นำยบุญมี  มะริด   หัวหน้ำ  
  ๒. นำยไชยรัตน ์ พรกระแส  ทีมงำน 
  ๓. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์  ทีมงำน 
  ๔. นำยก ำพล  สุนันทวนิช  ทีมงำน 
  ๕. นำยธงชัย  รักถึง   ทีมงำน 
  ๖. นำยวีระศักดิ ์ หมอกมืด  ทีมงำน 
  ๗. นำยสุเทพ  สิทธิโสภณ  ทีมงำน 
  ๘. นำยชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  ทีมงำน 
  ๙. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   ทีมงำน 
๑๐ นำยสนิท  น้อยคง   ทีมงำน 
๑๑. นำยจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล  ทีมงำน 
๑๒. นำยทวีพงศ ์ รอดสิน   ทีมงำน 
๑๓. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว  ทีมงำน 
๑๔. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   ทีมงำน 
๑๕. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   ทีมงำน 
๑๖. นำงจรัสศร ี  เขำเหิน   ทีมงำน 
๑๗. นำงนันท์นภัส มำกุล   ทีมงำน 
๑๘. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   ทีมงำน 
๑๙. นำยจักรพันธ์ โพธิ์ดีงำม  ทีมงำน 
๒๐. นำงเสำวณีย ์ อรุณแจ้ง  ทีมงำน  
๒๑. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
๒๒. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 

 ๒๓. นำงวำสนำ…/ 



๖ 
 

๒๓. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ  ทีมงำน  
๒๔. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
๒๕. นำงเพลินจิตร ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
๒๖. นำงสำวศิริวรรณ พันทะยัก  ทีมงำน 
๒๗. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
๒๘. นำยสุรำงคนำ คุปตรัตน์  ทีมงำน 
๒๙. นำยจรัส    สุริโย   ทีมงำน 
30. นำยวิทยำ     อินอยู่   ทีมงำน 
31. นำงสำววิจิตรำ   สุริย์วงศ ์  ทีมงำน 
32. นำยณัฐพงศ์    บุญจันทร์  ทีมงำน 
๓3. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
๓4. นำงสำวฉลองขวัญ รักถึง   ทีมงำน 
๓5. นำงสำวนิภำพร แจ่มทุ่ง   ทีมงำน 

๓.๕. ครูเวรประจ าวันศุกร์ ประกอบด้วย 
   ๑. นำยฐิตินันท ์ เหรียญทอง  หัวหน้ำ 
   ๒. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  ทีมงำน 

  ๓. นำยภำณุวัฒน ์ มำรดำพิทักษ์  ทีมงำน 
  ๔. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ทีมงำน 
  ๕. นำงทวีรัตน ์  เหรียญทอง      ทีมงำน 
  ๖. นำยประสงค์ ทิพย์ธำนี  ทีมงำน 
  ๗. นำงวริยำภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  ทีมงำน 
  ๘. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม ทีมงำน 
  ๙. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
๑๐. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ทีมงำน 
๑๑. นำงปกำยดำว ปำนอยู่   ทีมงำน 
๑๒. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์   ทีมงำน 
๑๓. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   ทีมงำน 
๑๔. นำงสำวกัลยำณ ี จูทอง   ทีมงำน 
๑๕. นำงอุษำ  พุฒลำ   ทีมงำน 
๑๖. นำงสุมำลี  หมำกผิน  ทีมงำน 
๑๗. นำงวิไล  นิลทวี   ทีมงำน 
๑๘. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
๑๙. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิตย์  ทีมงำน 
๒๐. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  ทีมงำน 
๒๑. นำงลำวัณย ์ ถำพันธุ์   ทีมงำน 
๒๒. นำงสำวอนุธิดำ       แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
๒๓. นำยอนิรุทธ์           พุ่มอ่อน   ทีมงำน 

๒๔. นำงวำริน.../  



๗ 
 

๒๔. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  ทีมงำน  
๒๕. นำงสำวนริศรำ        ประเสริฐสิทธิ์  ทีมงำน 
๒๖. นำงสำวภิรำณี   โรจน์ธนพิพัฒน์  ทีมงำน 
๒๗. นำงสำวปิยนุช   น้อยคง    ทีมงำน 
28. นำงสำววิรมน ศรคม   ทีมงำน 

หน้าที่ของหัวหน้าครูเวร 
 

1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของเวรประจ ำวัน 
2. แบ่งควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ในแต่ละจุด  ให้ผู้ร่วมงำนอย่ำง

เหมำะสมครบถ้วน 
3. ก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของทีมงำน 
4. ด ำเนินกำรจัดกำรแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผลดีกับ

นักเรียนและโรงเรียนฯด ำเนินกำรประเมิลผล  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
5. ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
หน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
 

๑. ดูแลกำรมำเรียนของนักเรียนและกำรกลับของนักเรียนทุกจุด 
๒. ดูแลควำมประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
๓. ดูแลควำมสะอำด ของอำคำรสถำนที่รับผิดชอบ 
๔. ดูแลระเบียบวินัยกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ธงโรงเรียนและกำรสวดมนต์ 
๕. ดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ถูกต้องเช่นกำรมำสำย หนีเรียนในเวลำเรียนเป็นต้น 
๖. ดูแลกำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วมและอุปกรณ์สำธำรณูปโภคและอุปกรณ์สำธำรณะประโยชน์

ของโรงเรียน 
๗. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มของนักเรียน 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่ให้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
๙. บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ณ จุดปฏิบัติหน้ำที่หลังปฏิบัติหน้ำที่ในแต่ละวัน 
๑๐. ดูแลนักเรียนให้รู้จักรักษำควำมสะอำดในสถำนที่ที่รับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน 
๑๑. ดูแลให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนควำมปลอดภัย 
๑๒. ดูแลมิให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๓. หำกพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรง กำรทะเลำะวิวำทหรือสถำนกำรณ์อันอำจเป็นเหตุให้เกิด

ควำมเสียหำยแก่นักเรียนหรือทำงโรงเรียน ให้ระงับเหตุ  และรีบรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง
ตำมล ำดับ 

๑๔. ให้ครูรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันด้วยควำมเอำใจใส่  
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

๔. ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอำคำรเรียน…/ 



๘ 
 

๔. ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตามอาคารเรียน 
  
 ๔.๑  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๓ 
      ๑. นำยภำณุพงศ ์ คงเชื้อสำย  หัวหน้ำ 
      ๒. นำยอมรพันธ์    อุตสำหกิจ  ทีมงำน 
      ๓. นำงสำวมยุรี   อิทธิสวัสดิ์พันธุ์  ทีมงำน 
      ๔. นำงจิรำภรณ์   วงษ์กวีไพโรจน์  ทีมงำน 
      ๕. นำยวันชัย    วงษ์เทพนิวัติ  ทีมงำน 
       ๖. นำงสมปอง   ปำนเมือง  ทีมงำน 
      ๗. นำงภรณี     กังวำล   ทีมงำน 
       ๘. นำงเฉลิม     พรกระแส  ทีมงำน  
       9. นำงสุภำพ     น้อยจันทร์  ทีมงำน  
    10. นำยชำนนท ์  ผ่องฉวี   ทีมงำน 
    11. นำยกิตติศักดิ์    น้อยค ำ   ทีมงำน  
 ๔.๒  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๔ 
      ๑. นำยวิษณุ    อ้นบำงเขน  หัวหน้ำ 
      ๒. นำงประเสริฐ อ้นบำงเขน  ทีมงำน 
      ๓. นำงอ ำพร    เขียวแก้ว  ทีมงำน  
      ๔. นำงอำรยำ    รักมหำคุณ  ทีมงำน 
      5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   ทีมงำน 
      6. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม  ทีมงำน 
      7. นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด  ทีมงำน 
 ๔.๓  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๕ 

    ๑. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  หัวหน้ำ 
    ๒. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  ทีมงำน 
    ๓. นำงทวีรัตน์   เหรียญทอง  ทีมงำน 
    ๔. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิตย์  ทีมงำน 
    ๕. นำงสำวสภุำพร  นิรันดร์รัตนกิจ    ทีมงำน 
    6. นำงอำรีย์    สำเกกูล   ทีมงำน 
    7. นำงสมใจ    พงษ์สิงห์  ทีมงำน 
    8. นำงรัชดำ    ศิริศรีลดำมำศ  ทีมงำน 
    9. นำงวริยำภรณ์   ธรัชอภิสวัสดิ์  ทีมงำน 
  ๑0. นำงสุมำลี    หมำกผิน  ทีมงำน  
  ๑1. นำงปกำยดำว   ปำนอยู่   ทีมงำน 
  ๑2. นำงอุษำ    พุฒลำ   ทีมงำน 
  ๑3. นำยยุทธ์สพร   รักสิงห์   ทีมงำน 

๑4. นำยโพยม.../ 
 



๙ 
 

  ๑4. นำยโพยม    ศิริพงษ์   ทีมงำน 
  ๑5. นำงวิไล    นิลทวี   ทีมงำน 
  16. นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิตย์  ทีมงำน 
  17. นำงวำริน    สอนง่ำยดี  ทีมงำน 
  18. นำงสำววิรมน   ศรคม   ทีมงำน 
  19. นำงสำวอนุธิดำ   แก้วสีม่วง  ทีมงำน 
  20. นำยอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน   ทีมงำน 

21. นำงสำววิรมน ศรคม   ทีมงำน 
 ๔.๔  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๖ 
    ๑.  นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์  หัวหน้ำ 
             ๒.  นำงสำวสวรส   ปำนเกิด   ทีมงำน 
    ๓.  นำงกรรณิกำร์   รัตนำวิบูลย์  ทีมงำน 
    ๔.  นำงสำวกำญจนำ   มณีวัลย์   ทีมงำน 
    ๕.  นำยเสน่ห ์   สุธีฐิติวัฒน ์  ทีมงำน 
    ๖.  นำงค ำมี    ชัยรักษำ   ทีมงำน 
    7.  นำงสกุลทิพย์   ผกำวิสุทธิ์  ทีมงำน  
    8.  นำยเสน่ห ์   เขียวแก้ว  ทีมงำน 
    9.  นำงสมหมำย   เข็มคง   ทีมงำน 
  ๑0.  นำงสำวณัฐรินีย ์ สำยสมบูรณ์  ทีมงำน 
  ๑1.  นำงสำวจริยำ   เฉยเม   ทีมงำน 
  ๑2.  นำยค ำรณ   อินทร์พ่วง  ทีมงำน 
  ๑3.  นำยสถิต    ตรีกุล   ทีมงำน 
  ๑4. นำยสว่ำง    จันทร์เจำะ  ทีมงำน 
  ๑5. นำยณรรตธร   คงเจริญ   ทีมงำน 
  ๑6. นำงสำวกรนันท์ ค ำหล้ำ   ทีมงำน 
  17. นำงอรชพร   ญำณสว่ำง  ทีมงำน 
  18. นำยสุนทร    สุคนธ์พำนิช  ทีมงำน 
  19. นำงวันเพ็ญ   ยิ้มประดิษฐ์  ทีมงำน  
  ๒0. นำยเสกสรร   เทียนทอง  ทีมงำน 
  21. นำยปฏิฬ    นำคทอง   ทีมงำน 
  ๒2. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  ทีมงำน 
  ๒3. นำงสำววิมลมำศ ตันติกุล   ทีมงำน 
  24. นำงสำวศักดิ์ศรี สำยสิน   ทีมงำน 
  25. นำยรำชัน    ปิยะสิริเชำวน์  ทีมงำน 
  26. นำงสำวพรรณิพำ  เมฆพัฒน์  ทีมงำน 
 
 

๔.๕  ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำอำคำร  ๗…/ 



๑๐ 
 

 ๔.๕  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๗ 
    ๑. นำงสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์  หัวหน้ำ 
    ๒. นำงสำวอนงค์นำฏ   ปำนด้วง   ทีมงำน 
    ๓. นำยเฉลิมวุฒิ   ศรีโตนด   ทีมงำน 
    ๔. นำงสำวกนกพร ศรีอ ำพันธ์  ทีมงำน 
    ๕. นำงสำวพวงพลอย   พรกระแส  ทีมงำน 
    ๖. นำยลัทธิพงศ์   ค ำบรรลือ  ทีมงำน 
    ๗. นำยลัทธิพงศ์   มำรอด   ทีมงำน 
    ๘. นำงมัญชุสำ   ศรีวิเศษ   ทีมงำน 
    ๙. นำงปทุมพร   ชมชัย   ทีมงำน 
  ๑๐. นำงสำวภัสสร   กันชัย   ทีมงำน 
  ๑๑. นำยสุปัญญำ   สงวนทรัพย์  ทีมงำน  
  ๑๒. นำงสำวกนกรัตน์ รัตน์ประทุม  ทีมงำน 
  ๑๓. นำงพัฒนำ    รุ่งรดี   ทีมงำน 
  ๑๔. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  ทีมงำน 
  ๑๕. นำงสำวอลิษำ   ทองพิทักษ์  ทีมงำน 
  ๑๖. นำงสำวอังสนำ อินทิม   ทีมงำน 
  ๑๗. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง  ทีมงำน 
  ๑๘. นำงสำวจิรำภำ เจริญศิริ   ทีมงำน 
  ๑๙. นำยกนกศักดิ์   สอนเพียร  ทีมงำน  
  ๒๐. นำยศุภชัย    ยงค์เจำะ  ทีมงำน 
 ๔.๖  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร  ๘ 
    ๑. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   หัวหน้ำ 
    ๒. นำงจรัสศร ี  เขำเหิน   ทีมงำน 
    ๓. นำงนันท์นภัส มำกุล   ทีมงำน 
    ๔. นำงวันทนีย ์ สุขเจริญ   ทีมงำน 
    ๕. นำยจักรพันธ์ โพธิ์ดีงำม  ทีมงำน 
    ๖. นำงเสำวณีย ์ อรุณแจ้ง  ทีมงำน 
    ๗. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  ทีมงำน 
    ๘. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร  ทีมงำน 
    ๙. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ  ทีมงำน 
  ๑๐. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   ทีมงำน 
  ๑๑. นำงเพลินจิตร ช ำนำญผำ  ทีมงำน 
  ๑๒. นำงสำวศิริวรรณ พันทะยัก  ทีมงำน 
  ๑๓. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   ทีมงำน 
  ๑๔. นำงฐิติมำ  แสงจันทร์  ทีมงำน 
  15. นำยวิทยำ    อินอยู่   ทีมงำน 

๔.๗  ครูเวรปฏิบัติหน้ำที่.../  



๑๑ 
 

๔.๗  ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคารอุตสาหกรรม 
    ๑. นำยวิรัตน์    ตันติกุล   หัวหน้ำ 
    ๒. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ทีมงำน 

  3. นำงแววดำว   อยู่สุข   ทีมงำน 
  4. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย   ทีมงำน 

หน้าที่ครูเวรประจ าอาคารเรียน 
 ๑. ดูแลควำมประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 ๒. ดูแลควำมสะอำด ของอำคำรสถำนที่รับผิดชอบ 
 ๓. บันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำอำคำร ณ จุดปฏิบัติหน้ำที่หลังปฏิบัติหน้ำที่ในแต่ละวัน 
 ๔. หำกพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรง กำรทะเลำะวิวำทหรือสถำนกำรณ์อันอำจเป็นเหตุให้เกิด  
     ควำมเสียหำยแก่นักเรียนหรือทำงโรงเรียน ให้ระงับเหตุ  และรีบรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง    
     ตำมล ำดับ 
 ๕. ให้ครูรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำอำคำรด้วยควำมเอำใจใส่  
 ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ให้คณะครู – บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเคร่งครัดเต็มควำมสำมำรถเพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 21  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 

(นำยธีรศักดิ์   คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 


