
   

 
 

ค าสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ท่ี  87/๒๕๖2 

เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจ าวัน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
................................................................................................ 

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การรักษาความปลอดภัย  และความเรียบร้อยภายใน
โรงเรียน  รับ-ส่งนักเรียนประจ าวัน  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  เรื่อง  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ  และมาตรา ๘๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ฯ         
จึงขอแต่งต้ังข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีเวรรับ-ส่งนักเรียนประจ าวัน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2        
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ให้ข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจ าวัน  ดังนี้ 
๑. มาปฏิบัติหน้าท่ีรับนักเรียนช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. และส่งนักเรียนช่วงเย็นเวลา  
    ๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. บริเวณประตูหน้าโรงเรียน 
๒. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและกลับบ้านของนักเรียนบริเวณทางเข้า – ออก ประตูโรงเรียน                                  
    โดยเฉพาะความปลอดภัย ในการโดยสารรถโดยสารประจ าทางและการขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน  
๓.  ตรวจความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน 
๔.  ตรวจประเมินและก ากับติดตามพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ 
๕.  บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีในสมุดบันทึกเวรรับ-ส่งนักเรียนประจ าวัน ให้เป็นปัจจุบัน 
 

ท้ังนี้ให้ข้าราชการครูท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
                           ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
        
          
                                                                                 ( นายจุลินทร์  น้ าค้าง ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖2 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
1 นางจ ารัส  ทองสน  

นางศิรินทิพย์  แสนค า 
 

พ 15 พ.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

2 นางธนัชพร  อินต๊ะ  
นางสมลักษณ์  ศรีมังกร 
 

พฤ 16 พ.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

3 นายสมหมาย  อินทะโชติ 
นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 
 

ศ 17 พ.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

4 นางสาวนฤมล  เมืองภา  
นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กลุ 
 

อ 21 พ.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

5 นางสาวอริศรา  จรากร 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์ 
 

พ 22  พ.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

6 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  
นางสาวกาญจนา เล้ียงประยูร 
 

พฤ 23 พ.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

7 นายค าไพร  พละศักดิ์ 
นายทินกร  ทองสกุลการ 
 

ศ 24  พ.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

8 นางพชรมน  ทักคุ้ม 
นายชวดล  ต้นแก้ว 
 

จ 27  พ.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

9 นางสาวรจนา  จงธรรม์ 
นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง 
 

อ 28  พ.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

10 นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา 
นายธีรวิชญ์  เข็มมี 
 

พ 29  พ.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

 
 
 
 
 



 
ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 

11 นางพัชรี   อ่อนตา 
นายสายัณห์  อ่อนตา 
 

พฤ 30 พ.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

12 นางดอกฟ้า  พิลาเกิด  
นางสาวกุลริศา  พลฉวี 
 

ศ 31 พ.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

13 นางสาวจตุพร เหลืองทอง 
นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 
 

   

14 นางสาวลภัสรดา  รอดวงค์ 
นายชัยวัฒน์  หนูด้วง 
 

   

15 นายไพโรจน์  ปัทมาวดี 
นางสุภาพร  ปัทมาวดี 
 

   

16 นางสุมาลี  อ่อนตา 
นายเฉลิมชัย  อ่อนตา 
 

   

17 นายก้องเกียรติ  ค ามา 
นายยศชนินทร์  คุ้มทรง 
นายสงกรานต์  ฟักค า 
 

   

18 นางชลิดา   กรชนกธนรงค์  
วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจมาศ 
บรรเจิดพฒันกลุ 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 
เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖2 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
1 นางจ ารัส  ทองสน  

นางศิรินทิพย์  แสนค า 
 

 อ 11 มิ.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

2 นางธนัชพร  อินต๊ะ  
นางสมลักษณ์  ศรีมังกร 
 

 พ 12 มิ.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

3 นายสมหมาย  อินทะโชติ 
นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 
 

 พฤ 13 มิ.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

4 นางสาวนฤมล  เมืองภา  
นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กลุ 
 

 ศ 14 มิ.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

5 นางสาวอริศรา  จรากร 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์ 
 

 จ 17 มิ.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

6 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  
นางสาวกาญจนา เล้ียงประยูร 
 

 อ 18 มิ.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

7 นายค าไพร  พละศักดิ์ 
นายทินกร  ทองสกุลการ 
 

 พ 19 มิ.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

8 นางพชรมน  ทักคุ้ม 
นายชวดล  ต้นแก้ว 
 

 พฤ 20 มิ.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

9 นางสาวรจนา  จงธรรม์ 
นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง 
 

 ศ 21 มิ.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

10 นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา 
นายธีรวิชญ์  เข็มมี 
 

 จ 24 มิ.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

 
 
 
 
 



 
 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
11 นางพัชรี   อ่อนตา 

นายสายัณห์  อ่อนตา 
 

 อ 25 มิ.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

12 นางดอกฟ้า  พิลาเกิด  
นางสาวกุลริศา  พลฉวี 
 

 พ 26 มิ.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

13 นางสาวจตุพร เหลืองทอง 
นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 
 

จ 3 มิ.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

พฤ 27 มิ.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

14 นางสาวลภัสรดา  รอดวงค์ 
นายชัยวัฒน์  หนูด้วง 
 

อ 4 มิ.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

ศ 28 มิ.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

15 นายไพโรจน์  ปัทมาวดี 
นางสุภาพร  ปัทมาวดี 
 

พ 5 มิ.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

16 นางสุมาลี  อ่อนตา 
นายเฉลิมชัย  อ่อนตา 
 

พฤ 6 มิ.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

17 นายก้องเกียรติ  ค ามา 
นายยศชนินทร์  คุ้มทรง 
นายสงกรานต์  ฟักค า 
 

ศ 7 มิ.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

18 นางชลิดา   กรชนกธนรงค์  
วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจมาศ 
บรรเจิดพฒันกลุ 
 
 

จ 10 มิ.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖2 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
1 นางจ ารัส  ทองสน  

นางศิรินทิพย์  แสนค า 
 

 ศ 5 ก.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

2 นางธนัชพร  อินต๊ะ  
นางสมลักษณ์  ศรีมังกร 
 

 จ 8 ก.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

3 นายสมหมาย  อินทะโชติ 
นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 
 

 อ 9 ก.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

4 นางสาวนฤมล  เมืองภา  
นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กลุ 
 

 พ 10 ก.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

5 นางสาวอริศรา  จรากร 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์ 
 

 พฤ 11 ก.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

6 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  
นางสาวกาญจนา เล้ียงประยูร 
 

 ศ 12 ก.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

7 นายค าไพร  พละศักดิ์ 
นายทินกร  ทองสกุลการ 
 

 จ 15 ก.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

8 นางพชรมน  ทักคุ้ม 
นายชวดล  ต้นแก้ว 
 

 พฤ 18 ก.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

9 นางสาวรจนา  จงธรรม์ 
นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง 
 

 ศ 19 ก.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

10 นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา 
นายธีรวิชญ์  เข็มมี 
 

 จ 22 ก.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

 
 
 
 
 



 
 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
11 นางพัชรี   อ่อนตา 

นายสายัณห์  อ่อนตา 
 

 อ 23 ก.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

12 นางดอกฟ้า  พิลาเกิด  
นางสาวกุลริศา  พลฉวี 
 

 พ 24 ก.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

13 นางสาวจตุพร เหลืองทอง 
นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 
 

 พฤ 25 ก.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

14 นางสาวลภัสรดา  รอดวงค์ 
นายชัยวัฒน์  หนูด้วง 
 

 ศ 26 ก.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

15 นายไพโรจน์  ปัทมาวดี 
นางสุภาพร  ปัทมาวดี 
 

จ 1 ก.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

อ 30 ก.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

16 นางสุมาลี  อ่อนตา 
นายเฉลิมชัย  อ่อนตา 
 

อ 2 ก.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

พ 31 ก.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

17 นายก้องเกียรติ  ค ามา 
นายยศชนินทร์  คุ้มทรง 
นายสงกรานต์  ฟักค า 
 

พ 3 ก.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

18 นางชลิดา   กรชนกธนรงค์  
วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจมาศ 
บรรเจิดพฒันกลุ 
 

พฤ 4 ก.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 
เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖2 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
1 นางจ ารัส  ทองสน  

นางศิรินทิพย์  แสนค า 
 

 จ 5 ส.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

ศ 30 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

2 นางธนัชพร  อินต๊ะ  
นางสมลักษณ์  ศรีมังกร 
 

 อ 6 ส.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

3 นายสมหมาย  อินทะโชติ 
นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 
 

 พ 7 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

4 นางสาวนฤมล  เมืองภา  
นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กลุ 
 

 พฤ 8 ส.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

5 นางสาวอริศรา  จรากร 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์ 
 

 ศ 9 ส.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

6 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  
นางสาวกาญจนา เล้ียงประยูร 
 

 อ 13 ส.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

7 นายค าไพร  พละศักดิ์ 
นายทินกร  ทองสกุลการ 
 

 พ 14 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

8 นางพชรมน  ทักคุ้ม 
นายชวดล  ต้นแก้ว 
 

 พฤ 15 ส.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

9 นางสาวรจนา  จงธรรม์ 
นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง 
 

 ศ 16 ส.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

10 นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา 
นายธีรวิชญ์  เข็มมี 
 

 จ 19 ส.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

 
 
 
 
 



 
 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
11 นางพัชรี   อ่อนตา 

นายสายัณห์  อ่อนตา 
 

 อ 20 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

12 นางดอกฟ้า  พิลาเกิด  
นางสาวกุลริศา  พลฉวี 
 

 พ 21 ส.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

13 นางสาวจตุพร เหลืองทอง 
นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 
 

 พฤ 22 ส.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

14 นางสาวลภัสรดา  รอดวงค์ 
นายชัยวัฒน์  หนูด้วง 
 

 ศ 23 ส.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

15 นายไพโรจน์  ปัทมาวดี 
นางสุภาพร  ปัทมาวดี 
 

 จ 26 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

16 นางสุมาลี  อ่อนตา 
นายเฉลิมชัย  อ่อนตา 
 

 อ 27 ส.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

17 นายก้องเกียรติ  ค ามา 
นายยศชนินทร์  คุ้มทรง 
นายสงกรานต์  ฟักค า 

พฤ 1 ส.ค. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

พ 28 ส.ค. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

18 นางชลิดา   กรชนกธนรงค์  
วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจมาศ 
บรรเจิดพฒันกลุ 

ศ 2 ส.ค. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

พฤ 29 ส.ค. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 
เดือน  กันยายน  ๒๕๖2 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
1 นางจ ารัส  ทองสน  

นางศิรินทิพย์  แสนค า 
 

 พ 25 ก.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

 

2 นางธนัชพร  อินต๊ะ  
นางสมลักษณ์  ศรีมังกร 
 

จ 2 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

พฤ 26 ก.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

 

3 นายสมหมาย  อินทะโชติ 
นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 
 

อ 3 ก.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 
นาย วิภู มาสีจันทร์ 

ศ 27 ก.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

 

4 นางสาวนฤมล  เมืองภา  
นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานนัท์กลุ 
 

พ 4 ก.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

จ 30 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

 

5 นางสาวอริศรา  จรากร 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์ 
 

พฤ 5 ก.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

6 นางสาวพิกุล ชูรัตน์  
นางสาวกาญจนา เล้ียงประยูร 
 

ศ 6 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

7 นายค าไพร  พละศักดิ์ 
นายทินกร  ทองสกุลการ 
 

จ 9 ก.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

8 นางพชรมน  ทักคุ้ม 
นายชวดล  ต้นแก้ว 
 

อ 10 ก.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

9 นางสาวรจนา  จงธรรม์ 
นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง 
 

พ 11 ก.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

10 นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา 
นายธีรวิชญ์  เข็มมี 
 

พฤ 12 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

 
 
 
 
 



 
 

ท่ี ชื่อครูเวร วัน/เดือน/ปี 
11 นางพัชรี   อ่อนตา 

นายสายัณห์  อ่อนตา 
 

ศ 13 ก.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

12 นางดอกฟ้า  พิลาเกิด  
นางสาวกุลริศา  พลฉวี 
 

จ 16 ก.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

13 นางสาวจตุพร เหลืองทอง 
นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ 
 

อ 17 ก.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

14 นางสาวลภัสรดา  รอดวงค์ 
นายชัยวัฒน์  หนูด้วง 
 

พ 18 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

15 นายไพโรจน์  ปัทมาวดี 
นางสุภาพร  ปัทมาวดี 
 

พฤ 19 ก.ย. 62 
น.ส.สุนิสา ศักด์ิเจริญชัยกุล 
นายอเนกพงศ์  ป้องนอก 

นาย วิภู มาสีจันทร์ 

  

16 นางสุมาลี  อ่อนตา 
นายเฉลิมชัย  อ่อนตา 
 

ศ 20 ก.ย. 62 
น.ส.พัชรี  สินจ้าง 

น.ส.เบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ 
นายนลธวัช  งามเถื่อน 

  

17 นายก้องเกียรติ  ค ามา 
นายยศชนินทร์  คุ้มทรง 
นายสงกรานต์  ฟักค า 

จ 23 ก.ย. 62 
น.ส.เครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ 

น.ส.ลดาวัลย์  จันทร์แสน 
น.ส.วศินี  การุญบริรักษ์ 

  

18 นางชลิดา   กรชนกธนรงค์  
วา่ท่ีร.ต.หญิงเบญจมาศ 
บรรเจิดพฒันกลุ 

อ 24 ก.ย. 62 
น.ส.ญาณิสา  แซ่ม้า 

น.ส.อนัญญา  แสนยากุล 
น.ส.กัญญณัฐณ์  สิงห์โต 

  

 
 
 
 
 
 
 


