
 

 
 

 

  

  

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ที ่027 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลอำคำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

……………………………………………………………. 
ด้วย โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งหัวหน้ำอำคำรและครูผู้รับผิดชอบอำคำร  

เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแล สอดส่องนักเรียนให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย อีกทั้งให้ช่วยดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน 
ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งำน เพ่ือให้กำรแต่งตั้งผู้ดูแลอำคำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

 
อำคำร 3 424 ล (พิเศษ) ชั้น 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวภิรญา แพทย์รักษา , นางสาวนันทพร บุญประถม 
วันอังคาร นางสาวณฐิณี มณีวรรณ , นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว , นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ 
วันพุธ นางชนิดา รื่นรมย์ , นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร , นางสาวนัฐพล บุญสละ 
วันพฤหัสบดี นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ , นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา 
วันศุกร์ นางนิตยา อภิญ , นางสาวรัตติยา จันทคาม , นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง 
อำคำร 3 424 ล (พิเศษ) ชั้น 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
หัวหน้ำอำคำร : นายสายัณห์ ศรีขวัญ 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสัจจา ช่างต่อ , นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน 
วันอังคาร นางกุลธิดา ถินกลั่น , นางสาวสุปรียา อินองการ 
วันพุธ นางสาวลลิตา รสธรรม , นายอุเทน บ ารุงนา 
วันพฤหัสบดี นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม , นายกฤษฎา นาหมื่น 
วันศุกร์ นายชัยพัฒน์ ราญรอน , นายวิศรุต เลขการ 
อำคำร 3 424 ล (พิเศษ) ชั้น 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
หัวหน้ำอำคำร : นางปฏิมา บุญล้อม 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาววิภาพร ศรีค าเวียง , นางสาวอุบลวรรณ ประจง 
วันอังคาร นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์ , นายเอนก จิณารักษ์ , นางสาวสราลี งามดี 
วันพุธ นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ , นายรัชพล เที่ยงดี 
วันพฤหัสบดี นางสาวนิตติกา ศิริยา , นายธนุส สุพรรณวงศ ์
วันศุกร์ นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว , นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ 

 



 

 
 

 

อำคำร 4 (216 ล/55) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
หัวหน้ำอำคำร : นางมัทนา ครอบครอง 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์ , นายธีรพร เอื้อเฟ้ือ , นายสรายุทธ อินทะศรี 
วันอังคาร นายนิกร คงอินทร์ , นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์ , นางสาวสมฤทัย บูรณะวังศิลา 
วันพุธ นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์ , นางสาวจุฑามาศ เงินงาม 
วันพฤหัสบดี นางสาวอรพินท์ มีกุญชร , นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล 
วันศุกร์ นางสาวรุ่งนภา ดินเงิน , นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย , นางจุฑารัตน์ เกิดทอง 
อำคำร 1 (216 ค) ชั้น 3 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวอภันตรี ฉลอง 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวอภันตรี ฉลอง  
วันอังคาร นายคมกริช ซ้อนบุญ , นายวรุฒ บุญประเสริฐ 
วันพุธ นายจักรพงศ์ ทิ้งมิตรชั่ว , นางฉัตรกมล ศิริคช  
วันพฤหัสบดี นายนคร สร้อยสน 
วันศุกร์ นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  
อำคำร 1 (216 ค) ชั้น 2 
หัวหน้ำอำคำร : นายธนิต มัชฌิมา  

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง , นายสมนึก โสมล 
วันอังคาร นางสาวอภิญญา บุตรพรหม , นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันพุธ นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา , นายโอฬาร พาชื่น  
วันพฤหัสบดี นายค านวน วงศ์จันทร์ , นายธนิต มัชฌิมา 
วันศุกร์ นายวรพจน์ กรณวงศ์ , นายก้องเกียรติ ทองอ้น 
อำคำร 1 (216 ค) ชั้น 1 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันอังคาร นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันพุธ นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันพฤหัสบดี นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันศุกร์ นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

หอสมุดฐิตวิริยำจำรย์ 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางอรวรรณ นธีนาม , นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน , นายกฤษดา นาหมื่น 
วันอังคาร นางอรวรรณ นธีนาม , นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน , นายกฤษดา นาหมื่น 

วันพุธ นางอรวรรณ นธีนาม , นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน 

วันพฤหัสบดี นางอรวรรณ นธีนาม , นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน , นายกฤษดา นาหมื่น 

วันศุกร์ นางอรวรรณ นธีนาม , นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน , นายกฤษดา นาหมื่น 



 

 
 

 

โรงฝึกงำน 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวเพลินจิตร นาบุญ 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์-วันศุกร์ นายมาโนช ครอบครอง , นายศิริพงศ์ เงินบุคคล (โรงฝึกงานอุตสาหกรรม) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางศศธร ทองจันทร์ , นางสาวเพลินจิตร นาบุญ (โรงฝึกงานเกษตร)  
วันจันทร์-วันศุกร์ นางชบา เมืองค า , นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ (โรงฝึกงานธุรกิจ) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางสาวสมปอง พรามเอก , นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์ (โรงฝึกงานคหกรรม) 
โรงยิม 
หัวหน้ำอำคำร : นายก้องเกียรติ ทองอ้น 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นายก้องเกียรติ ทองอ้น 

วันอังคาร นายค านวน วงศ์จันทร์ 
วันพุธ นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันพฤหัสบดี นายสมนึก โสมล 
วันศุกร์ นายสมนึก โสมล 
อำคำรวิทยำศำสตร์ 
หัวหน้ำอำคำร : นางดวงกมล พลานามัย 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางสายชล ต่ายนิล (ห้อง 201) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ (ห้อง 202)  
วันจันทร์-วันศุกร์ นางวิลาสินี อุดแก้ว (ห้อง 203) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางกานต์สิรีย์ มาตย์วิเศษ , นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ (ห้อง 214) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน , นางสาวสุพิชญา ธนะค ามา (ห้อง 221) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางจุฑา ประกอบกิจ (ห้อง 222) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ , นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ  (ห้อง 223,224) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางดวงกมล พลานามัย (ห้อง 225)  
วันจันทร์-วันศุกร์ นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์ (ห้อง 226) 

 

หัวหน้ำอำคำร มีหน้ำที่ 
1. การก ากับดูแล ครูผู้รับผิดชอบอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประสานงานและด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารเรียน ความสะอาดเป็นที่เรียบร้อย 
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ครูผู้รับผิดชอบ มีหน้ำที่ 
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัยของอาคารเรียน 
2. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนให้ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ

ของโรงเรียน 
3. ก ากับ ดูแล นักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ การทะเลาะวิวาท ชู้สาว การพนัน ยาเสพติด  

การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น                                                                    
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

 
 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความวิริยะ เสียสละ  
สามัคคี  เพ่ือให้การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

  สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 
 
       
       
          ( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
   
 

 
 


