
 ตารางปฏิบัติหน้าท่ีตามอาคารเรียน 

 
(นายประยุทธ  ครุธแก้ว) 

รองผู้อ านวยการ ปฏบิัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนสโุขทัยวิทยาคม 

 
สถานที ่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี

 
ศุกร์ 

 
อาคาร 

3 
1.นางสาวมยุรี  อิทธิสวัสดิ์พันธ์ุ 
2.นายชานนท์  ผ่องฉวี 
 
 
 

1. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน ์
2. นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ 

1. นางสมปอง  ปานเมือง  
2. นางภรณี  กังวาล 
 

1. นางเฉลิม  พรกระแส  
2. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า 
 

1. นายอมรพันธ์  อุตสาหกิจ 
2. นางสุภาพ  น้อยจันทร ์  

อาคาร 
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1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 1. นางอ าพร  เขียวแก้ว 1. นางอารยา  รักมหาคณุ 1. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 

อาคาร 
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1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  
2. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บณัฑติย ์
3. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  
4. นางวาริน  สอนง่ายดี 

1. นางสาวสุภาพร นิรันดรร์ัตนกิจ   
2. นางอารีย์  สาเกกูล  
3. นางสาววิรมน  ศรคม 
4. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง 

1. นางสมใจ  พงษ์สิงห ์  
2. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ 
3. นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวสัดิ ์
4. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน 

1. นางสุมาลี  หมากผิน  
2. นางปกายดาว  ปานอยู่ 
3. นางอุษา  พุฒลา   
4. นายยุทธ์สพร  รักสิงห ์

1. นายโพยม  ศิริพงษ ์  
2. นางวิไล  นิลทวี 
3. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ ์
4. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บณัฑติย ์

อาคาร 
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1. นางสาวสวรส  ปานเกิด  
2. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย ์
3. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย ์ 
4. นายเสน่ห์  สุธีฐติิวัฒน ์
5. นางค ามี  ชัยรักษา  
6. นายราชัน  ปิยะสิรเิชาวน ์

1. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ ์  
2. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว 
3. นางสมหมาย  เข็มคง  
4. นางสาวณัฐรินีย ์ สายสมบูรณ ์
5. นางสาวจริยา  เฉยเม  
6. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน ์

1. นายค ารณ  อินทร์พ่วง  
2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข ์
3. นายสถิต  ตรีกลุ   
4. นางสาวสุพิชญา แตงทอง 
5. นายสว่าง  จันทร์เจาะ 
 

1. นายรรรตธร  คงเจรญิ  
2. นางสาวกรนันท์ ค าหล้า 
3. นางอรชพร  ญาณสว่าง  
4. นายสุนทร  สุคนธ์พานิช 
5. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์  
 

1. นายเสกสรร  เทียนทอง  
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
3. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์
4. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน 
5. นางสาววิมลมาศ  ตันติกุล 
 

อาคาร 
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1. นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง 
2. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม 
3. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์ 
4. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ ์

1. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส 
2. นางสาวสมุามาลย์  นวลพิจติร 
3. นางสาวจินตวรี์ กัดฟัก  
 

1. นางปทุมพร  ชมชัย  
2. นางสาวภสัสร  กันชัย 
3. นางสาวกฤตมิา ตันสุวรรณ 
4. นางสาวกนกรัตน์   รัตน์ประทุม 

1. นางพัฒนา  รุ่งรด ี  
2. นางสาวปัทรยีา ประสงค์ทรัพย ์
3. นางสาวอลิษา  ทองพิทักษ์  
 

1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  
2. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  
3. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ 
4. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ 



 

ตารางปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาคารเรียน 
 

สถานที ่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

อาคาร 8 1. นางวันทนีย์  สุขเจรญิ  
2. นางจรัสศรี  เขาเห็น  
3. นางเสาวนีย์  อรณุแจ้ง 

1. นายจักรพันธ์  โพธ์ิดีงาม  
2. นางเพลินจติร  ช านาญผา 
3. นายวิทยา  อินอยู ่

1. นางวาสนา  ทิพพาหา  
2. นางนุศรา  สริิพงศ์สถาพร 
3. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม 

1. นางนภาพร  โพธิ์เงิน  
2. นางสาวศริิวรรณ  พันทะยัก 
3. นายธีรพงษ์  เข็มคง 
 

1. นางสายรุ้ง  อยู่คร  
2. นางนันท์นภัส  มากลุ 
3. นางฐิติมา  แสงจันทร ์

อาคาร
อุตสาหกรรม 

1. นายวิรตัน์  ตันติกุล  
 

1.นายสมชาย  ดวงเนตร 1.นายสมชาย  ดวงเนตร 1. นางแววดาว  อยู่สุข 1. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย 

 
 

(นายประยุทธ  ครุธแก้ว) 
รองผู้อ านวยการ ปฏบิัติราชการแทน 

     ผู้อ านวยการโรงเรยีนสโุขทัยวิทยาคม 


