
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๑๑๗ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษำกำรณ์คณะสี 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สนิและสถานที่ราชการ ให้ปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อยโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) 
เรื่องการปฏิบัติราชการเวรรักษาการณ์คณะสี จึงแต่งตั้ง ครู อยู่เวรรักษาการณ์ตามคณะสี  ดังนี้ 
 คณะสีอัญชัน 
๑ น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตย์มั่น                 หัวหน้าคณะส ี
๒ น.ส.เกวล ี  เงินศรสีุข 
๓ น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด 
๔ น.ส.อลิษา  ไชยรินทร ์
๕ นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ 
๖ ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง 
๗ น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ 
๘ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา 
๙ น.ส.กิตติมา  ธรรมวิสทุธ์ิ 
๑๐ นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 
๑๑ น.ส.พรทิวา  สมเนตร ์
๑๒ น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 
๑๓ น.ส.อรวรรณ  พันธ์ุภัครินทร ์
๑๔ นายสุชาติ  รัตนเมธากรู 
๑๕ น.ส.จันทรา  ตระกลูเศรษฐสิร ิ
๑๖ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์
๑๗ ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หลอ่ 
๑๘ น.ส.อโนชา  โปซิว 
๑๙ น.ส.วิไลพรรณ  คงด ี
๒๐ นางพัชรา  ไตรยวงศ์ 
๒๑ นางจันทร์เพญ็  จันทรท์อง 
๒๒ น.ส.โสภิดา  ไชยวรรณ 
๒๓ น.ส.อมรรัตน์  มะลงิาม 



 

 

๒๔ นายนพดล  ค าพร 
๒๕ น.ส.สมฤดี  เจียรสกลุวงศ์ 
๒๖ น.ส.กนกภรณ์  โพธ์ิเขียว 
๒๗ น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์ 
๒๘ น.ส.อัญชนา  แซ่จิว 
๒๙ นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี
คณะสีนนทร ี
๑ นายชัยวัฒน์     ผ่องสังข์    หัวหน้าคณะส ี
๒ น.ส.ศิริลักษณ์             อภิรมย์พฤกษา 
๓ นางนวรัตน์     นาคะเสนีย์กลุ 
๔ น.ส.ศิริมา        บุญสวัสดิ ์
๕ น.ส.อรวรรยา     ภาคค า 
๖ น.ส.ญาณิศา              ชาญกิจกรรณ์ 
๗ ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง 
๘ นางอรอนงค์  ชาญรอบ 
๙ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 
๑๐ น.ส.พรวล ี  สุขสอาด 
๑๑ นายสุริยา  ทรัพยเ์ฮง 
๑๒ น.ส.พัชราวัลย ์  บุตรพรม 
๑๓ นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล 
๑๔ นายสมพร  โพธ์ิศรี 
๑๕ นายเพชร  สาระจันทร ์
๑๖ น.ส.ณิชชา  บุตรสีมาตร 
๑๗ น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา 
๑๘ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน 
๑๙ น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง 
๒๐ น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ 
๒๑ ว่าที่ ร.ต. หญิง ธมลวรรณ สทีอง 
๒๒ น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ 
๒๓ น.ส.สุนทร ี  วีระปรีชา 
๒๔ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
๒๕ น.ส.ทวินันท์  ใสขาว 
๒๖ นายสมุฎฎ์ิ  ภาษาดี 
๒๗ น.ส.นฤมล  รับส่ง 
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คณะสีปาริชาต 
 
๑ นายชนเมธี     ศรีษะเทือน   หัวหน้าคณะส ี
๒ น.ส.ศิราภร       นาบุญ 
๓ นายสมจิตร ์  แพทย์รัตน์ 
๔ นายศิรวิชญ์  ประยรูวิวัฒน ์
๕ น.ส.กชพรรณ  เอี่ยมอุ้ย 
๖ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ ์
๗ น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ 
๘ น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา 
๙ นายสุวิท  ปิ่นอมร 
๑๐ น.ส.วนิดา  ตนภู 
๑๑ นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา 
๑๒ น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ 
๑๓ นายณรงค์  หนูนาร ี
๑๔ น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์ 
๑๕ น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกลุ 
๑๖ น.ส.สุภิดา  โลเกษ 
๑๗ น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ 
๑๘ น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์   
๑๙ นายปวิตร  สมนึก 
๒๐ น.ส.ปิยวรรณ  ฑิมัจฉา 
๒๑ น.ส.วิมล   อภิเมธีกุล 
๒๒ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย 
๒๓ นางโสภา  พงศ์เทพปูถัมภ์ 
๒๔ น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์ 
๒๕ น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ 
๒๖ นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์ 
๒๗      นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ 
๒๘      นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์
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คณะสีเอื้องช่อแสด 
 
๑ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์   หัวหน้าคณะส ี
๒ น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ 
๓ น.ส.รัตยา  ร่างกายด ี
๔ นางทัศนีย ์  วงค์เขียว 
๕ นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี
๖ น.ส.จีระภา  ชินภักดี 
๗ น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง 
๘ น.ส.ภัทรนุช  ค าดี 
๙ น.ส.ปรัชญา  การรกัษา 
๑๐ น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย ์
๑๑ นายสัณห ์  พินิจมณีรัตน์ 
๑๒ นายอติวรรตน์              พันธุวงศ์ 
๑๓ น.ส.เมทิตา  ชัยมา 
๑๔ น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ 
๑๕ น.ส.สุธิดา  ด่านซ้าย 
๑๖ น.ส.จินต์จุฑา  เกษร 
๑๗ น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ 
๑๘ นางปัทมา  รัตนจ านงค์ 
๑๙ นายชิษณุ  หนูแดง  
๒๐ น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา 
๒๑ นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ 
๒๒ น.ส.นงคราญ  ค าลัยวงษ์ 
๒๓ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน 
๒๔ น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์
๒๕ น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน 
๒๖ นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด 
๒๗ นางนลินพร  สมสมัย 
๒๘ นายศักรินทร ์  ศรีตระกลู 
๒๙ นายศราวุธ  คารมหวาน 
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คณะสีอินทนลิ 
 
๑ นายอรรถพล  ยตะโคตร   หัวหน้าคณะส ี
๒ น.ส.พรทิพย ์  นาคเกิด 
๓ น.ส.อริสา  แช่มช่ืน                 
๔ น.ส.อุษณีษ์  อ่อนแท ้
๕ น.ส.ช่ืนกมล  คงหอม  
๖ นางอาภาภรณ์  อริวัน 
๗ น.ส.ลาวัลย ์  คงแก้ว 
๘ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ 
๙ น.ส.จิราพร  เวียงชนก 
๑๐ นางทิพย์จันทร ์  หงษา 
๑๑ น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร 
๑๒ นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี
๑๓ น.ส.กุลยา  บูรพางกูร 
๑๔ นางธัญญา  สติภา 
๑๕ น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน 
๑๖ นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
๑๗ น.ส.พนิดา  ยอดรัก 
๑๘ น.ส.จีญาพัชญ ์  แก้มทอง 
๑๙ นายชนินทร์     บัวแจ้ง 
๒๐ น.ส.วณิชชา      เอนกวิธวิทยา 
๒๑ น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย 
๒๒ น.ส.จิรา   จั่นเล็ก 
๒๓ นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล 
๒๔ น.ส.ศศิธร  เมืองมูล 
๒๕ นายวิทวัส  นิดสูงเนิน 
๒๖ นายทินกร         พานจันทร ์
๒๗ น.ส.วทันยา  ใจนันตา 
๒๘ นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย 
 
 
 
 

-๕- 



 

 

 

หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์คณะสี  
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
๒. สถานที่อยู่เวรรักษาการณ์  
         ๒.๑ ประตูเช้า          ๒.๕ สนามคาบ ๔            
         ๒.๒ โรงอาหารเช้า    ๒.๖ โรงอาหารคาบ ๕       
         ๒.๓ สนามเช้า    ๒.๗ สนามคาบ ๕          
         ๒.๔ โรงอาหารคาบ ๔   ๒.๘ ประตเูย็น          
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 ๓.๑ ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยบรเิวณประตูโรงเรียน ( ช่วงเช้า - ช่วงเย็น ) 
 ๓.๒ ดูแลความเรียบร้อยตามบริเวณที่ได้รบัผิดขอบ 
 ๓.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบรเิวณโรงเรียน 
 ๓.๔ เมื่อมีข่าวด่วนหรอืเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน ใหร้ีบรายงานหัวหน้าคณะสี 
          ๓.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามทีผู่้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๖ บันทึกและลงลายมือช่ือในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าทีเ่วรประจ าวัน 
 ๓.๗ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในแบบบันทกึการปฏิบัตหินา้ที่เวรประจ าวัน 
หมายเหต ุ
๑. ประตูเช้า มหีน้าที่  

- ตรวจสอบเครื่องแตง่กายนักเรียนให้ถูกระเบียบ นักเรียนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

- คัดกรองนักเรียนโดยมีการวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.2 องศา หากเกินใหก้ักตัวนักเรียนเพือ่ให้นัง่

พักและวัดอุณหภูมิใหม่อกีครั้ง หากไม่ลดให้ติดต่อฝ่ายพยาบาลเพื่อด าเนินการในข้ันตอน

ต่อไป 

- ติดสติ๊กเกอร์ หลังจากทีผ่่านการวัดอุณหภูมิแล้ว กดเจลล้างมือ และควบคุมให้นกัเรียน

เหยียบกระบะแอลกอฮอล์  และเดินเข้าสู่ดจิิทลัเกตเพื่อเช็คช่ือในล าดับถัดไป 

๒. โรงอาหาร (เช้า/กลางวัน) มหีน้าที ่
- ดูแลการรับประทานอาหาร ที่นั่ง การเว้นระยะห่าง ภายในโรงอาหารให้เป็นระเบียบและ

ค านึงถึงความปลอดภัย 

- รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยภายในโรงอาหาร 

- อ านวยความสะดวกหากเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

๓. สนาม (เช้า/กลางวัน) มีหน้าที ่

-๖- 



 

 

- ดูแลความเป็นระเบียบ รกัษาความสะอาดและ การเว้นระยะห่างทางสงัคมภายใต้มาตรการ

โควิด-19 

- ห้ามเล่นกีฬาบริเวณสนามทุกชนิด ให้นักเรียนเรียนวิชาพลศึกษาตามกระบวนการควบคุม

ของครูผูส้อน 

- ควบคุมนักเรียนบรเิวณสนามให้ข้ึนห้องเรียนอย่างตรงต่อเวลา 

๔. ประตูเย็น มีหน้าที ่

- ตรวจสอบเครื่องแตง่กายนักเรียนให้ถูกระเบียบ นักเรียนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

- ดูแลความเรียบร้อยบรเิวณหน้าโรงเรียน ให้นักเรียนเว้นระยะห่างทางสงัคม 

- ดูแลความเรียบร้อยการเดินผ่านดจิิทลัเกตเพื่อกลับบ้าน 

๔. หน้าที่หัวหน้าคณะส ี
 ๔.๑ ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบัตหิน้าที่ครบถ้วน 
 ๔.๓ ให้ค าแนะน าเวรรกัษาการณ์ 

๔.๔ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจใหผู้้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามทีผู่้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
 

 ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามกรอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
สั่ง   ณ  วันที่  ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตำรำงเวรคณะสีอัญชัน 
หัวหน้าคณะส ีนางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น           คุณครูประจ ำคณะสี 29 คน 

เวลำ สถำนท่ี ชื่อ -สกุล หมำยเหต ุ

06.30-07.45 
  
  
  
  
  
   
  
  
  

ประตเูช้า 1 นางสาว กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว  
ประตเูช้า 2 นายนพดล ค าพร  
ประตเูช้า 3 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธ์ิ  
ประตเูช้า 4 นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  

โรงอาหาร เช้า 1 นางพัชรา ไตรยวงศ์  

โรงอาหาร เช้า 2 นายสุชาติ รัตนเมธากุล  

โรงอาหาร เช้า 3 นางสาวอรวรรณ พันธ์ุภัครินทร ์  
โรงอาหาร เช้า 4 น.ส.ณัฎฐณิชา โมสันเทียะ  

สนาม เช้า 1 นางสาวมณทิพย ์เจรญิรอด   
สนาม เช้า 2 นางจันทร์เพญ็ จันทร์ทอง  

 สนาม เช้า 3 ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์  
10.40-11.30 

 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางสาววิไลพรรณ คงดี  

โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาว รุ่งตะวัน ทาโสต  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงศ์  

โรงอาหาร กลางวัน  4 ว่าที่ร้อยตรหีญงิสุทธิดา แซ่หล่อ  
สนาม กลางวัน 1 นายเสถียร บญุมหาสทิธ์ิ  
สนาม กลางวัน 2 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  
สนาม กลางวัน 3 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา  

11.30-12.20 
 
 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี  
โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาวเกวล ีเงินศรสีุข  

โรงอาหาร กลางวัน  3 ว่าที่ร้อยตรหีญงิปริยากร งามตรง  

โรงอาหาร กลางวัน  4 นางสาวอัญชนา แซ่จิว  

สนาม กลางวัน 1 นางสาวพรทิวา สมเนตร ์  

สนาม กลางวัน 2 นางสาวสมฤดี เจียรสกลุวงศ์  

สนาม กลางวัน 3 นางสาวอโนชา โปซิว  
14.50-16.30 

 

 

ประตเูย็น นางสาวจันทรา ตระกลูเศรษฐสริิ  

ประตเูย็น นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  

ประตเูย็น นางสาวอลิษา ไชยนรินทร ์  



 

 

 
ตำรำงเวรคณะสีนนทรี 

หัวหน้าคณะส ีนายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ คุณครูประจ ำคณะสี 27 คน 

เวลำ สถำนท่ี ชื่อ -สกุล หมำยเหต ุ
06.30-07.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตเูช้า 1 นางสาวพรวลี สุขสอาด   
ประตเูช้า 2 น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์   
ประตเูช้า 3 น.ส.กมลลักษณ์ สรอ้ยเงิน  
ประตเูช้า 4 นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล   

โรงอาหาร เช้า 1 น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  

โรงอาหาร เช้า 2 ว่าที่ รต. ประจักษ์ จอมทอง  

โรงอาหาร เช้า 3 . ว่าที่ ร.ต. หญิง ธมลวรรณ สีทอง  

โรงอาหาร เช้า 4 นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร  

สนาม เช้า 1 น.ส. นฤมล รับส่ง  

สนาม เช้า 2 นางสาวอรวรรยา ภาคค า  

สนาม เช้า 3 นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย  
10.40-11.30 

 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 น.ส.ศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  

โรงอาหาร กลางวัน  2 น.ส. สมิตรา สุวรรณธาดา  

โรงอาหาร กลางวัน  3 น.ส. ปรารถนา รุ่งเรอืง  

สนาม กลางวัน 1 นายเพชร สาระจันทร ์  

สนาม กลางวัน 2 น.ส. วิไลวรรณ์ รัตนะ  

สนาม กลางวัน 3 นายสุริยา ทรัพย์เฮง  
11.30-12.20 

 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นายสมพร โพธ์ิศร ี  
โรงอาหาร กลางวัน  2 น.ส.สุนทรี วีระปรีชา  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นางสาวทวินันท์ ใสขาว  

สนาม กลางวัน 1 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  

สนาม กลางวัน 2 นส. ธัญญารัตน์ พิมสา  

สนาม กลางวัน 3 นางสาวศิริมา บญุสวัสดิ์  
14.50-16.30 

 

 

ประตเูย็น นางอรอนงค์ ชาญรอบ  

ประตเูย็น น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม  

ประตเูย็น นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  



 

 

 
ตำรำงเวรคณะสีปำริชำต 

หัวหน้าคณะส ีนายชนเมธี ศรีสะเทอืน           คุณครูประจ ำคณะสี 28 คน 

เวลำ สถำนท่ี ชื่อ -สกุล หมำยเหต ุ
06.30-07.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตเูช้า 1 น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  
ประตเูช้า 2 น.ส.ศิราภร  นาบุญ  
ประตเูช้า 3 น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา  
ประตเูช้า 4 น.ส.เกศินี จันทร์ครบ  

โรงอาหาร เช้า 1 นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  

โรงอาหาร เช้า 2 น.ส.อนสุรา สุขสุคนธ์  

โรงอาหาร เช้า 3 น.ส.เจนจิรา เพง็จันทร ์  

โรงอาหาร เช้า 4 น.ส.ปิยวรรณ ฑิมจัฉา  

สนาม เช้า 1 นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์  

สนาม เช้า 2 นายวรธรรม หนปูระดิษฐ์  

สนาม เช้า 3 นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  
10.40-11.30 

 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 น.ส.สุภิดา โลเกษ  

โรงอาหาร กลางวัน  2 น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  

โรงอาหาร กลางวัน  3 น.ส.วนิดา ตนภู  
โรงอาหาร กลางวัน  4 น.ส.วิมล อภิเมธีกุล  

สนาม กลางวัน 1 น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย  

สนาม กลางวัน 2 น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ  

สนาม กลางวัน 3 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  
11.30-12.20 

 
 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  
โรงอาหาร กลางวัน  2 นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน ์  

โรงอาหาร กลางวัน  3 ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  
โรงอาหาร กลางวัน  4 น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจรญิ  

สนาม กลางวัน 1 นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  

สนาม กลางวัน 2 นายสุวิท ปิ่นอมร  
สนาม กลางวัน 3 นายณรงค์ หนูนาร ี  

14.50-16.30 
 

ประตเูย็น นายปวิตร สมนึก  

ประตเูย็น นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์  



 

 

ตำรำงเวรคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
หัวหน้าคณะส ีนายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์           คุณครูประจ ำคณะสี 29 คน 

เวลำ สถำนท่ี ชื่อ -สกุล หมำยเหต ุ
06.30-07.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตเูช้า 1 นายศักรินทร์ ศรีตระกลู  
ประตเูช้า 2 นางสาวนงคราญ ค าลัยวงษ์  
ประตเูช้า 3 นางสาวปัทมา รัตนจ านงค์  
ประตเูช้า 4 น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  

โรงอาหาร เช้า 1 นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  
โรงอาหาร เช้า 2 นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี  

โรงอาหาร เช้า 3 น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธ์ิอ่อน  

โรงอาหาร เช้า 4 น.ส.สุธิดา ด่านซ้าย  
สนาม เช้า 1 นายศราวุธ คารมหวาน  
สนาม เช้า 2 น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์  

สนาม เช้า 3 น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์  
10.40-11.30 

 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางสาวพิทธิดา ปราโมทย ์  

โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาวพิกลุทา หงษ์ทอง  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นางสาวรัตยา ร่างกายด ี  

โรงอาหาร กลางวัน  4 น.ส.ปรัชญา การรักษา  

สนาม กลางวัน 1 นายชิษณุ หนูแดง  

สนาม กลางวัน 2 นางสาวจรีะภา ชินภักดี  
สนาม กลางวัน 3 นางสาวภัทรนุช ค าดี  

11.30-12.40 
 
 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  
โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาวจินต์จุฑา เกษร  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  

โรงอาหาร กลางวัน  4 นายจักรกฤษณ์ แก้วล าหัด  

สนาม กลางวัน 1 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  

สนาม กลางวัน 2 นางสาวชลิตา บุญรักษา  

สนาม กลางวัน 3 นางนลินพร สมสมัย  
14.50-16.30 

 

 

ประตเูย็น น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ  

ประตเูย็น น.ส.เมทิตา ชัยมา  

ประตเูย็น นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์  



 

 

ตำรำงเวรคณะสีอินทนิล 
หัวหน้าคณะส ีนายอรรถพล  ยตะโคตร           คุณครูประจ ำคณะสี 28 คน 

เวลำ สถำนท่ี ชื่อ -สกุล หมำยเหต ุ
06.30-07.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตเูช้า 1 นางสาวช่ืนกมล คงหอม  
ประตเูช้า 2 นางสาวจริาพร  เวียงชนก  
ประตเูช้า 3 นางสาวณัฐวด ี โพธิจักร  
ประตเูช้า 4 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  

โรงอาหาร เช้า 1 นางสาวอรสิา  แช่มช่ืน  

โรงอาหาร เช้า 2 นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  

โรงอาหาร เช้า 3 นางสาวจญีาพัชญ ์ แก้มทอง  

โรงอาหาร เช้า 4 นายทินกร  พานจันทร ์  

สนาม เช้า 1 นางสาวกุลยา  บูรพางกรู  
สนาม เช้า 2 นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  

10.40-11.30 
 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางสาวอุษณีย์  อ่อนแท้  

โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  

โรงอาหาร กลางวัน  4 นางสาวศศิธร  เมืองมลู  

สนาม กลางวัน 1 นางอาภาภรณ์  อริวัน  

สนาม กลางวัน 2 นางทิพย์จันทร ์ หงษา  
11.30-12.40 

 
 
 
 
 
 

 

โรงอาหาร กลางวัน  1 นางสาวพรพิทย ์ นาคเกิด  
โรงอาหาร กลางวัน  2 นางสาวลาวัลย ์ คงแก้ว  

โรงอาหาร กลางวัน  3 นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือด ี  

โรงอาหาร กลางวัน  4 นางธัญญา  สติภา  
โรงอาหาร กลางวัน  5 นางสาววณิชชา  เอนกวิชวิทยา  

สนาม กลางวัน 1 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  

สนาม กลางวัน 2 นางสาววทันยา  ใจนันตา  
สนาม กลางวัน 3 นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  

14.50-16.30 
 

 

ประตเูย็น นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กลุ  

ประตเูย็น นางสาวพนิดา  ยอดรัก  
ประตเูย็น นางสาวจริา  จั่นเลก็  

 


