
 
 
  

 ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ 095 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ าวัน มีหน้าที่ ก ากับดูแล ติดตาม เก็บรวมรวบ
ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน ประกอบด้วย 

1. นายณรงค์  ศิริยงค์    ประธาน 
2. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   รองประธาน 

  3. นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
  4. นางสาวอังคณา ทองด า    กรรมการ / เลขานุการ 
  5. นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ / เลขานุการ 
 2.หัวหน้างานเวรประจ าวัน มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ติดตามและประสานงานกับหัวหน้าเวรประจ าวันใน
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน เก็บรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   ประธาน 
  2. นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
  ๓. นางสาวอังคณา ทองด า    กรรมการ / เลขานุการ 
  ๔. นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ / เลขานุการ 
 3. หัวหน้าเวรประจ าวัน มีหน้าที่ ก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามตางรางของครูเวรประจ าวัน 
และให้ครูประจ าวันรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ลงในแบบบันทึก เพ่ือน าส่งหัวหน้างานเวรประจ าวัน 
ประกอบด้วย 

  1. นายเจนณรงค์  พันทวี    หัวหน้าเวร 
  2. นายเอกชัย  อะหลีแอ   หัวหน้าเวร 
  3. นางสาวสาลีรัตน ์ ทองขาว    หัวหน้าเวร 
  4. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   หัวหน้าเวร 
  5. นายอาวุธ  จันทร์เมือง   หัวหน้าเวร 
 4. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวนั มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตามตารางเวรประจ าวันในแต่ละวัน
บันทึกและรายงานผลในแบบบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันต่อหัวหน้าเวรประจ าวัน ประกอบด้วย 
 
 
 



วันจันทร์ 
1. นายเจนณรงค์ พันทวี    หัวหน้าเวร  
2. นายชวลิต  กรัดภิรมย์   รองหัวหน้าเวร 
3. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
4. นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน 
5. นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ 
6. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 
7. นางสาวอารีย์รัตน์ คล้ายอุดม 
8. นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
9. นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์  
10. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ 
11. นางสาวนวียา ปักษิณ 
12. นายสายัน  จิตรรักษ์ 
13. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง    ผู้ดูแลระบบ ICT  

 
     

วันอังคาร 
1. นายเอกชัย  อะหลีแอ   หัวหน้าเวร 
2. นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    รองหัวหน้าเวร 
3. นางสาวนิธิยา ทองยวน    
4. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
5. นางสาวพัชริณี สมผล 
6. นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
7. นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 
8. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
9. นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ 
10. นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 
11. นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
12. นางสาวยุภาพร บุญเทียม 
13. นายสัญชัย  พิกุลงาม    ผู้ดูแลระบบ ICT 

 
วันพุธ 

1. นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว    หัวหน้าเวร 
2. นางสาวอังคณา ทองด า    รองหัวหน้าเวร 
3. นายปรีชา  อิสสระ 
4. นางสาวกรธิดา กิมาคม 
5. นางสาวปาลินี เพชรทอง 
6. นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น 
7. นางสาวอุทัยวรรณ ไชยสาร 



8. นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ 
9. นางสาวปัทมา ใจชื่น 
10. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน 
11. นางสาวนฤมล ทิพย์พินิจ 
12. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 
13. นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 
14. นางสาวจิราพร บุญเหลือ   ผู้ดูแลระบบ ICT   

 
วันพฤหัสบดี 

1. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   หัวหน้าเวร 
2. นางสาวชนกพร ทองปาน   รองหัวหน้าเวร 
3. นายพิชัย  บุญชูประภา 
4. นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ 
5. นายภราดร  ไชยเขียว 
6. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
7. นางสาววันวิสาข์ สืบ 
8. นางอัญวีณ์  หนูอุไร 
9. นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ 
10. นางสาวธิติมา เดชภักด ี
11. นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล 
12. นางสาวกันหทัย ใจกว้าง 
13. นางสาวนฤมล สาริขา 
14. นางสาวศิรินาถ ไทรงาม    ผู้ดูแลระบบ ICT  

 
วันศุกร์ 

1. นายอาวุธ  จันทร์เมือง   หัวหน้าเวร 
2. นางอารมย์  เทพเกื้อ    รองหัวหน้าเวร 
3. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 
4. นางสาวรักชนก โสอินทร์        
5. นายมะยาดี  ดาบู    
6. นางสาวพิมพิไล กัญญา 
7. นางสาวพัชริวรรณ อินทสุรัช 
8. นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป 
9. นางสาวปฐมพร เกตุก าพล 
10. นางสาวสายฝน ราศีงาม 
11. นางกรกมล  นาคบังเกิด 
12. นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
13. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   ผู้ดูแลระบบ ICT 

 



 
ให้หัวหน้าเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในแต่ละวันร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรประจ าวัน ดังนี้ 
1. รับนักเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 06.30 น. และส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน 
2. ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย บริเวณโรงอาหาร อาคาร ห้องน้ า และบริเวณท่ัวไปในโรงเรียน 
4. ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน อมรมตักเตือน และปล่อยนักเรียนหลังเลิกเรียน 
5. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวันร่วมกับอนามัยโรงเรียนและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับนักการ 
6. บันทึกการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. หัวหน้าเวรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรตามตารางและรวบรวมบันทึกการปฏิบัติหน้าที่
เวรประจ าวันที่ครูเวรบันทึกเรียบร้อยส่งหัวหน้างานเวรประจ าวันในตอนเย็นของแต่ละวัน 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  10 พฤษภาคม 2561 
 
 
                                                                               
 
                                                              (นายประยงค์  ด่วนเดิน)  
               ครู คศ.3 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 


