
 

 
 

 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนปรางคกู 
ที่ 130 / 2559 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 
ปการศึกษา 2559 

------------------------------------------ 
ดวยฝายปกครองโรงเรียนปรางคกูไดดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตัิ

หนาที่เวรประจําวันในแตละวัน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 39 (1)(2)    แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอํานวยการ 
 1. นายพงษอนันต   ธรรมศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายณรงค   ศรไชย  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุญเรือน   คูณทวี  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
 4. นายยอดยิ่ง   จันทะดวง  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
 5. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข  หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 

6. นายณรงคศักดิ์  จึงสุวดี  รองหัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 7. นายวิจิตร  ผสมวงศ  รก. รองผูอํานวยการฝายบรหิารกจิการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ  เลขานุการฝายบรหิารกจิการนักเรียน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที ่ อํานวยการใหคําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ ใหการดําเนินการประเมิน
เปนไปดวยความเรียบรอย  
2. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันจันทร 
 2.1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นายณรงค  ศรไชย รองผูอํานวยการ  ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายวิจิตร  ผสมวงศ     รก.รองผูอํานวยการ ประตูทิศเหนือ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

1 นางสาวอุทัย  ผมทอง หัวหนาเวร 

2 นางกรชุลี  ศรสีุข ประตูทิศตะวันออก 

3 นายกิจจา  เตารัตน ประตูทิศตะวันออก 

4 นางสาวประภาภรณ  อสิพงษ ประตูทิศเหนอื 

5 นางสาวสุพิศ  ศิริบรูณ ประตูทิศเหนอื 

6 นายประสิทธิ์  นามบุตรด ี โรงรถ 1 ทิศตะวันออก 

7 นายพงษเทพ  บุญแผว โรงรถ 1 ทิศตะวันตก 
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ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 

เชา 

8 นายโชคชัย  บุญเสนอ โรงรถ 2 

9 นางสาวกัษมาพร  หลอดทอง หนาอาคารเรือ 

10 นายวีระวุฒิ  จังอินทร หนาสนามฟุตซอล 

เที่ยง 

11 นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ ประตูทิศตะวันออก 

12 นายศักธิพร  ศรีดาชาติ ประตูทิศเหนอื 

เย็น 

13 นางสาวดวงตะวัน  งามแสง ประตูทิศตะวันออก 

14 นางสาวจินตนา  อสิพงษ ประตูทิศตะวันออก 

15 นางธันยภัส  สีดาดิลกกลุ ประตูทิศเหนอื 

16 นางกรรณิการ  เครือมาศ ประตูทิศเหนอื 

17 นางสาวลักษณาวรีย  อสิพงษ หนาอาคารเรือ 

18 นางชนากานต  บุตรศาสตร หลงัเสาธง 
 
 2.2 คณะกรรมการตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 
  1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว  ครูผูชวย     ประธานกรรมการ 
  2. นายเสถียร  คําชมพู     ครูผูชวย   กรรมการ 
  3. นายถิรวัฒน  เสาศิริ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.3 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 1 เวลา 08.40 - 09.30 น. 
  1. นายปราโมทย  แหวนเงิน  ครูเชี่ยวชาญ  ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายธนบดินทร  โคษา  ครูชํานาญการ  ประตูทิศเหนือ 
  

2.4คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 7 เวลา 15.00–16.00 น. 
 1. นายไพโรจน  อุทธะจันทร  ครูชํานาญการ  ประตูทิศตะวันออก 
 2. นายบัณฑิต  คําแพง  ครู   ประตูทิศเหนือ 

 
3. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันอังคาร 
 3.1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นางบุญเรือน  คูณทวี  รองผูอํานวยการ  ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายยอดยิ่ง  จันทะดวง     รองผูอํานวยการ  ประตูทิศเหนือ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

1 นางกรรณิการ  จันทะดวง หัวหนาเวร 

2 นางสาววสมนช  อินทรวงศ ประตูทิศตะวันออก 
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ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

3 นางสาวนราภรณ  ตนพุดซา ประตูทิศตะวันออก 

4 นางสาวทองพันธ  ยงกุล ประตูทิศเหนอื 

5 นางพเยีย  หวยจันทร ประตูทิศเหนอื 

6 นายวุฒิสรณ  พิชญสมบัต ิ โรงรถ 1 ทิศตะวันออก 

7 นายกิตติพงษ  อสิพงษ โรงรถ 1 ทิศตะวันตก 

8 นายคุณาพจน  คลธา โรงรถ 2 

9 นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ หนาอาคารเรือ 

10 นายกฤดากร  สมบัตกิําไร หนาสนามฟุตซอล 

เที่ยง 

11 นายอภิวัฒน  วงศภักดี ประตูทิศตะวันออก 

12 นายจรสั  ศิริเลิศ ประตูทิศเหนอื 

เย็น 

13 นางสาวอาณิชยา  วรรณา ประตูทิศตะวันออก 

14 นางอภิญญาพร  วรแสน ประตูทิศตะวันออก 

15 นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห ประตูทิศเหนอื 

16 นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย ประตูทิศเหนอื 

17 นางธัญวรัตม  มันดินแดง หนาอาคารเรือ 

18 นางธนัญญฎา  บึงไกร หลงัเสาธง 
 
 3.2 คณะกรรมการตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 
  1. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
  2. นายณรงคศักดิ์  จึงสุวดี     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวัชระชัย  สุรวิทย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 3.3 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 1 เวลา 08.40 - 09.30 น. 
  1. นางสาวอรุณนี  แกวคํา  ครูชํานาญการพิเศษ  ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ  พนักงานราชการ  ประตูทิศเหนือ 
  

3.4คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 7 เวลา 15.00–16.00 น. 
 1. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ  พนักงานราชการ  ประตูทิศตะวันออก 
 2. นายภานุวัฒน  ปนหอม  ครูอัตราจาง  ประตูทิศเหนือ 

 
4. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันพุธ 

4.1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นายณรงค  ศรไชย รองผูอํานวยการ  ประตูทิศเหนือ 
  2. นายวิจิตร  ผสมวงศ     รก.รองผูอํานวยการ ประตูทิศตะวันออก 
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ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

1 นางนิรันดร  สุภาทิพย หัวหนาเวร 

2 นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ ประตูทิศตะวันออก 

3 นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ ์ ประตูทิศตะวันออก 

4 นางสาวอักษราภัค  หาดคํา ประตูทิศเหนอื 

5 นางสาวสาธิมน  พลรักษ ประตูทิศเหนอื 

6 นายวรโชติ  วงศนิล โรงรถ 1 ทิศตะวันออก 

7 นายจิรวัฒน  เสนาะล้ํา โรงรถ 1 ทิศตะวันตก 

8 นายธนาเสถียร  วันดี โรงรถ 2 

9 นางสาวกฤติมา  สุภาทิพย หนาอาคารเรือ 

10 นายชํานาญ  หงษสนิท หนาสนามฟุตซอล 

เที่ยง 

11 นายเรวัต  อาวะรุณ ประตูทิศตะวันออก 

12 นายธนบดินทร  โคษา ประตูทิศเหนอื 

เย็น 

13 นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล ประตูทิศตะวันออก 

14 นางมาลินี  งามแสง ประตูทิศตะวันออก 

15 นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ ประตูทิศเหนอื 

16 นางสาวเบญจมาศ  สมควร ประตูทิศเหนอื 

17 นางสาวนุชนาฏ  รชตธํามรงค หนาอาคารเรือ 

18 นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร หนาอาคารเรือ 

19 นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์ หลงัเสาธง 
 
4.2 คณะกรรมการตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 

  1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว  ครูผูชวย     ประธานกรรมการ 
  2. นายเสถียร  คําชมพู     ครูผูชวย   กรรมการ 
  3. นายถิรวัฒน  เสาศิริ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 4.3 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 1 เวลา 08.40 - 09.30 น. 
  1. นายจําเนียร  ใจนวน  ครูชํานาญการพิเศษ ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายภูริภัทร  ทิพยรักษา  ครู   ประตูทิศเหนือ 
  

4.4คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 7 เวลา 15.00–16.00 น. 
 1. นายวิจิตร  ผสมวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ ประตูทิศตะวันออก 
  

 
5. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันพฤหัสบดี 
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 5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นางบุญเรือน  คูณทวี  รองผูอํานวยการ  ประตูทิศเหนือ 
  2. นายยอดยิ่ง  จันทะดวง     รองผูอํานวยการ  ประตูทิศตะวันออก 
 

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

1 นางสาวสุนีย  ดอนเหลือม หัวหนาเวร 

2 นางนิตยา  สิทธิศร ประตูทิศตะวันออก 

3 นางสุปราณีย  เพ็งธรรม ประตูทิศตะวันออก 

4 นางสิรินาฏ  รชตธํามรงค ประตูทิศเหนอื 

5 นางเครือมาศ  ทองงาม ประตูทิศเหนอื 

6 นายภูริภัทร  ทิพยรักษา โรงรถ 1 ทิศตะวันออก 

7 นายประเสริฐ  เติมใจ โรงรถ 1 ทิศตะวันตก 

8 นายสุรภาพ  สุขผดุง โรงรถ 2 

9 นายณัฐวัตร  สีสัน หนาอาคารเรือ 

10 นายภานุวัฒน  ปนหอม หนาสนามฟุตซอล 

เที่ยง 

11 นายพันธศักดิ์  แสวงผล ประตูทิศตะวันออก 

12 นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ ประตูทิศเหนอื 

เย็น 

13 นางธนนันท  ปญญา ประตูทิศตะวันออก 

14 นางศรุตา  ชมภูเขา ประตูทิศตะวันออก 

15 นางสาววริษา  ศรีเลิศ ประตูทิศเหนอื 

16 นางสาวประภัสสร  อสิพงษ ประตูทิศเหนอื 

17 นางจันทรทิพย  เจียมพงษ หนาอาคารเรือ 

18 นางสาววารีกลุ  วิทยอุดม หลงัเสาธง 
 
5.2 คณะกรรมการตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 

  1. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
  2. นายณรงคศักดิ์  จึงสุวดี     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวัชระชัย  สุรวิทย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 5.3 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 1 เวลา 08.40 - 09.30 น. 
  1. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี  ครูชํานาญการพิเศษ  ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายวรโชติ  วงศนิล  ครู    ประตูทิศเหนือ 
  

5.4คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 7 เวลา 15.00–16.00 น. 
 1. นายวิจิตร  ผสมวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ ประตูทิศตะวันออก 



 
6 

 

 
6. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันศุกร 
 6.1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นายณรงค  ศรไชย รองผูอํานวยการ  ประตูทิศตะวันออก 
  2 .นายวิจิตร  ผสมวงศ     รก.รองผูอํานวยการ ประตูทิศเหนือ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล หนาที่รับผิดชอบ 
เชา 

1 นางวิไลลักษณ  เหล็กเอี้ยง ทั่วไป/หัวหนาเวร 

2 นางณัฐนภา  ตนงาม ประตูทิศตะวันออก 

3 นางสาวอุบล  ขาวสะอาด ประตูทิศตะวันออก 

4 นางรัตติยา  ราษเจริญ ประตูทิศเหนอื 

5 นางวรนุช  หนางเกษม ประตูทิศเหนอื 

6 นายบัณฑิต  คําแพง โรงรถ 1 ทิศตะวันออก 

7 นายประสิทธิ์  ชมภูเขา โรงรถ 1 ทิศตะวันตก 

8 นายไพโรจน  อุทธะจันทร โรงรถ 2 

9 นางสมฤทัย  พงษสีดา หนาอาคารเรือ 

10 นายปราโมทย  แหวนเงิน หนาสนามฟุตซอล 

เที่ยง 

11 นายจําเนียร  ใจนวน ประตูทิศตะวันออก 

12 นายวิรัช  หมอนเสมอ ประตูทิศเหนอื 

เย็น 

13 นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ ประตูทิศตะวันออก 

14 นางพุมพวง  ผานพินจิ ประตูทิศตะวันออก 

15 นางสาววรรณ  ภาพงษธนู ประตูทิศเหนอื 

16 นางสาวธรรญ  ธรสมบัติ ประตูทิศเหนอื 

17 นางสาวอรุณนี  แกวคํา หนาอาคารเรือ 

18 นางศุภัชญา  จันทะเขตร หลงัเสาธง 
 

6.2 คณะกรรมการตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 
  1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว  ครูผูชวย     ประธานกรรมการ 
  2. นายเสถียร  คําชมพู     ครูผูชวย   กรรมการ 
  3. นายถิรวัฒน  เสาศิริ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 6.3 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 1 เวลา 08.40 - 09.30 น. 
  1. นายสุรภาพ  สุขผดุง  ครูชํานาญการพิเศษ ประตูทิศตะวันออก 
  2. นายวิรัช  หมอนเสมอ  ครูชํานาญการ  ประตูทิศเหนือ 
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6.4 คณะกรรมการยืนประตู คาบที่ 7 เวลา 15.00–16.00 น. 
 1. นายวุฒิสรณ  พิชญสมบัติ  ครูชํานาญการพิเศษ ประตูทิศตะวันออก 
 2. นายจิรวัฒน  เสนาะล้ํา  ครูผูชวย   ประตูทิศเหนือ 

 
หนาที่   1. ประชุมวางแผนปฏิบัตงิานในเวรประจําวันของแตละวัน 

2. ปฏิบัติหนาที่ตามจุดทีห่ัวหนาเวรมอบหมายและวิธีการทีเ่วรประจําวันกําหนด 
 3. รายงานการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันตอหัวหนาเวร 
 4. ออกตรวจนอกบริเวณโรงเรียนกอนเขาแถวหนาเสาธง เวลา 07.30 – 08.30 น.  

5. ประสานงานกบัเวรประจําวันอื่นๆ  ในการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน 
 6. ดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด 
 7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  อยาใหเกิดความเสียหายตอทาง
ราชการได  หากเกิดปญหาประการใดใหรายงานผูบรหิารสถานศึกษาทราบ  เพื่อหาทางแกไขปญหาตอไป 

  

สั่ง  ณ  วันที่ 4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559 
   
 
              (นายพงษอนันต   ธรรมศิริ) 
   ผูอํานวยการโรงเรียนปรางคกู 

 


