
 

 
 

 

  

  

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ท่ี 82 / 2562 
เร่ือง แต่งต้ังผู้ดูแลอำคำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

……………………………………………………………. 
ด้วย โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ได้ด ำเนินกำรแต่งต้ังหัวหน้ำอำคำรและครูผู้รับผิดชอบอำคำร  

เพื่อท ำหน้ำท่ีดูแล สอดส่องนักเรียนให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย อีกท้ังให้ช่วยดูแลทรัพย์สินของโรงเรยีน 
ให้อยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์ พร้อมใช้งำน เพื่อให้กำรแต่งต้ังผู้ดูแลอำคำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งต้ังผู้ดูแลอาคาร ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี ้

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

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

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสัจจา ช่างต่อ , นางสาวจงจินต์ บัวเผ่ือน 
วันอังคาร นางกุลธิดา ถินกล่ัน , 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 นางสาวอุบลวรรณ ประจง , นางสาวสราลี งามดี 
วันอังคาร นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์ , นายเอนก จิณารักษ์ , นางสาวสราลี งามดี 
วันพุธ นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ , นางสาวพรกนก จ าเนียร , นางสาวชนัญญา ช่างตกแต่ง 
วันพฤหัสบดี นางสาวนิตติกา ศิริยา , นายรัชพล เท่ียงดี 
วันศุกร์ นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว , นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ 

 



 

 
 

 

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

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์ , นายธีรพร เอื้อเฟื้อ , นายสรายุทธ อินทะศรี 
วันอังคาร นายนิกร คงอินทร์ , นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์  
วันพุธ นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์ , นางสาวจุฑามาศ เงินงาม , นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล 
วันพฤหัสบดี นางสาวอรพินท์ มีกุญชร , นางสาวนันท์ชรีย์ ล้ีไพโรจน์กุล 
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 ท้ิงมิตรช่ัว , 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 , นางสาวพนิดา สารพล 
วันพุธ นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา , นายโอฬาร พาช่ืน  
วันพฤหัสบดี นายธนิต มัชฌิมา , นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันศุกร์ นายวรพจน์ กรณวงศ์ , นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง 
อำคำร 1 (216 ค) ชั้น 1 
หัวหน้ำอำคำร : นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันอังคาร นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

วันพุธ นางชบา เมืองค า 
วันพฤหัสบดี นางชบา เมืองค า 
วันศุกร์ นางชบา เมืองค า 
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-วันศุกร ์ นางศศธร ทองจันทร์ , นางสาวเพลินจิตร นาบุญ (โรงฝึกงานเกษตร)  
วันจันทร์-วันศุกร ์ นางสาวสมปอง พรามเอก , นางสาวใจภักด์ิ ไชยวัฒน์ , นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ

(โรงฝึกงานคหกรรม) 
โรงยิม 
หัวหน้ำอำคำร : นายค านวน วงศ์จันทร์ 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ นายค านวน วงศ์จันทร์ , นายณัฐพล ดังสนั่น 
วันอังคาร นายชลิต เสนาะสันต์ 

วันพุธ นายชลิต เสนาะสันต์ 
วันพฤหัสบดี นายสมนึก โสมล 
วันศุกร์ นายสมนึก โสมล 
อำคำรวิทยำศำสตร์ 
หัวหน้ำอำคำร : นางดวงกมล พลานามัย 

วัน ครูผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางวิลาสินี อุดแก้ว (ห้อง 212)  
วันจันทร์-วันศุกร ์ นางสายชล ต่ายนิล (ห้อง 213) 
วันจันทร์-วันศุกร ์ นางกานต์สิรีย์ มาตย์วิเศษ , นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ , นางสาวพรนิภา อุทธา , 

นางสาวนิรชา ชมช่ืน (ห้อง 214) 
วันจันทร์-วันศุกร ์ นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน , นางสาวสุพิชญา ธนะค ามา , นางสาวลักษิกา คล้ายคลึง  

(ห้อง 221) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางจุฑา ประกอบกิจ (ห้อง 222) 
วันจันทร์-วันศุกร ์ นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ , นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ  (ห้อง 223,224) 
วันจันทร์-วันศุกร์ นางดวงกมล พลานามัย , นางสาวศิริฃวัญ กรกฎ (ห้อง 225)  
วันจันทร์-วันศุกร ์ นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์ (ห้อง 226) 

 

หัวหน้ำอำคำร มีหน้ำที่ 
1. การก ากับดูแล ครูผู้รับผิดชอบอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประสานงานและด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารเรียน ความสะอาดเป็นท่ีเรียบร้อย 
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ครูผู้รับผิดชอบ มีหน้ำที่ 
1. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัยของอาคารเรียน 
2. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนให้ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ

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

การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น                                                                    
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 
 

 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความวิริยะ เสียสละ  
สามัคคี  เพื่อให้การแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
       
       
          ( นายสันติ มุกดาสนิท ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
   
 

 
 


