
 
 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี  ๑๑๘ / 256๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้ปฎิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 256๒ 

 เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน จึงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 256๒ ดังต่อไปนี้ 

1. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนรับผิดชอบงำนเวรประจ ำวัน มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล ติดตำม เก็บรวม
รวบข้อมูลและรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ประกอบด้วย 

1. นำยประยงค์  ด่วนเดิน   ประธำน 
2. นำยเอกชัย    อะหลีแอ   กรรมกำร 

   ๓. นำยศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวสำลีรัตน์   ทองขำว   กรรมกำร 
  3. นำงสำวชนกพร   ทองปำน   กรรมกำร 
  4. นำยอำวุธ    จันทร์เมือง   กรรมกำร 
  5. นำยเจนณรงค์   พันทวี    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวจันธิรัตน์ หมำนจิตร   กรรมกำร / เลขำนุกำร 
 2.หัวหน้ำงำนเวรประจ ำวัน มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประสำนงำนกับหัวหน้ำเวรประจ ำวัน
ในกำรปฏิบัติหน้ำทีเ่วรประจ ำวัน เก็บรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นำยเอกชัย    อะหลีแอ   ประธำน 

2. นำงสำวจันธิรัตน ์ หมำนจิตร   กรรมกำร / เลขำนุกำร 
 3. หัวหน้ำเวรประจ ำวัน มีหน้ำที่ ก ำกับดูแลติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมตำงรำงของครูเวร
ประจ ำวัน และให้ครูประจ ำวันรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ลงในแบบบนัทึก เพื่อน ำส่งหัวหน้ำงำนเวร
ประจ ำวัน ประกอบด้วย 

  1. นำยศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมกำร 
  2. นำงสำวสำลีรัตน์   ทองขำว   กรรมกำร 
  3. นำงสำวชนกพร   ทองปำน   กรรมกำร 
  4. นำยอำวุธ    จันทร์เมือง   กรรมกำร 
  5. นำยเจนณรงค์   พันทวี    กรรมกำร 
 4. ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน มีหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันตำมตำรำงเวรประจ ำวันในแต่
ละวันบันทึกและรำยงำนผลในแบบบันทึกผลกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันต่อหัวหน้ำเวรประจ ำวัน 
ประกอบด้วย 
 



วันจันทร ์
๑.  นำยศรีสุวรรณ   บรมสุข   หัวหน้ำเวร 
๒. นำงสำวจุฑำมำส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้ำเวร 
๓. นำยภำณุวัฒน์    คงเจำะ 
๔. นำงสำวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
๕. นำงสำววิภำวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
๖. นำงสำวกันหทัย  ใจกว้ำง 
๗. นำงอังคณำ    จงรักษ์วิทย์ 
๘. นำงสำวจันธิรัตน์   หมำนจิตร 
๙. นำงนฤมล    ทิพย์พินิจ 
๑๐. นำงสำวพิมพิไล   กัญญำ 
๑๑. นำงสำวคุณำกร   วำณิชย์เจริญ 
๑๒. นำงสำวศิรินำถ   ไทรงำม   ผู้ดูแลระบบ ICT  
๑๓. นำงสำววันวิสำข์   สืบ   เลขำนุกำร 

     
วันอังคำร 

๑. นำงสำวสำลีรัตน์   ทองขำว  หัวหน้ำเวร 
๒. นำงสำวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้ำเวร 
๓. นำงสำยฝน    รำษีงำม 
๔. นำงสำวชกำภัฎ  ทิศคงทอง 
๕. นำงสำวเกศวรำ  ศรีพิบูลย์ 
๖. นำงสำวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
๗. นำงสำวรักชนก   โสอินทร์ 
๘. นำงสำวทิฆัมพร   ออมสิน 
๙. นำงสำวกรกมล   นำคบังเกิด 
๑๐. นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล 
๑๑. นำยวีรภัทร    อินทร์เนือ่ง 
๑๒. นำยพิชัย    บุญชูประภำ 
๑๓. นำงสำวจิรำพร   บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
๑๔. นำงสำวพัชริณี   สมผล   เลขำนุกำร 

 
วันพุธ 

1. นำงสำวชนกพร   ทองปำน  หัวหน้ำเวร 
2. นำงสำวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้ำเวร 
3. นำยจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นำงสำวนิธิยำ   ทองยวน 
5. นำงสำวอมรทิพย์   จิตรอำรีย์ 
6. นำงสำวณัฐนรี   พันธพ์งศ ์
7. นำงสำวปรมำภรณ์   พรหมประทีป 



8. นำงอำรีรัตน์    คล้ำยอุดม 
9. นำงยุพำพร   เกิดขุมทอง 
10. นำงสำวอภิชญำ   ฤทธิ์พันธ ์
11. นำยสัญชัย    พิกุลงำม 
12. นำงสำวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นำยวรรณศักด์ิ   บุญชู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
14. นำงสำวสุวัยดำ   ง๊ะสมัน   เลขำนุกำร  

 
วันพฤหัสบดี 

1. นำยอำวุธ    จันทร์เมือง  หัวหน้ำเวร   
2. นำงสำวปฐมพร   เกตุก ำพล  รองหัวหน้ำเวร 
3. นำยสำยัน    จิตรรักษ์ 
4. นำงสำวปำลินี    เพชรทอง 
5. นำงสำวนิตยำพร   จันทร์ประสิทธิ์ 
6. นำงวำนีดำ   ทองปัสโนว์ 
7. นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ 
8. นำงสำวนวียำ   ปักษิณ 
9. นำงสำวจีรำวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นำงสำวมำสีเต๊ำะ  ซอมัด 
11. นำงสำวจิรำภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นำยอิศรเกษม   สีหะวงษ์  ผู้ดูแลระบบ ICT 
13. นำงสำวจันทร์จีรำ  บุญปต ิ   เลขำนุกำร 

 
วันศุกร์ 

1. นำยเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้ำเวร 
2. นำยชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้ำเวร 
3. นำงสำวกุลธิดำ   ฉิมคล้ำย 
4. นำงสำวนฤมล    สำริขำ 
5. นำงอรวรรณ   วัชรถำวรศักด์ิ 
6. นำงสำวยุภำพร   บุญเทียม 
7. นำงสำวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
8. นำงอำรมย์   เทพเก้ือ 
9. นำงสำวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร 
10. นำงสำวกรธิดำ   กิมำคม 
11. นำงอัญวีณ์    หนูอุไร 
12. นำยภรำดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
13. นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวิทยำธีระ  เลขำนุกำร 

 
 



  ให้หัวหน้ำเวรและผู้ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรประจ ำวันในแต่ละวันร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ตำมตำรำงเวร
ประจ ำวัน ดังนี้ 
1. รับนักเรียนตอนเช้ำต้ังแต่เวลำ 06.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ครูเวร A1, A2, B1, B2 มีหน้าที่รับนักเรียน/ส่งนักเรียน-สแกนบัตร 
  ๑.๒ ครูเวร C-D มีหน้าที่รับรถมอเตอร์ไซค์ ตรวจหมวกกันน็อค และส่งรถมอเตอร์ไซค์ 
  ๑.๓ ครูเวร E-ICT มีหน้าที่สแกนบัตร-นักเรียนมาสาย และตอนเย็นสแกนบัตรอาคารเรียน 1 
  ๑.๔ ครูเวร F-G มีหน้าที่ดูแลอาคารเรียน 1,2,3,ฝ และห้องน ้าหลังอาคารเรียน 1,2,3,ฝ ในตอนเช้า
เที่ยง และเย็น 
 ๑.๕ ครูเวร H-I มีหน้าที่ ในตอนเช้าและเทีย่งดูแลบริเวณโรงอาหาร ส่วนตอนเย็นดูแลอาคารคหกร
รมและบริเวณหอประชุม 
  ๑.๖ หัวหน้าระดับ มีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย และอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
เวรประจ้าวัน 
2. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 
๓. ตรวจควำมเรียบร้อยของนักเรียน อบรมตักเตือน ปล่อยนักเรียนหลังเลิกเรียน และรำยงำนผลปฏิบัติ
หน้ำที่ 
๔. ดูแลรับผิดชอบควำมปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวันร่วมกับอนำมัยโรงเรียนและควำมปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับนักกำร 
๕. ครูเวรและหัวหน้ำเวรบันทึกกำรรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ลงในแบบบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำทีเ่วรประจ ำวัน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๖. เลขำนุกำรเวรประจ ำวันมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรตำมตำรำงและรวบรวมบันทึกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันที่ครูเวรบันทึกเรียบร้อยส่งหัวหน้ำงำนเวรประจ ำวันในตอนเย็นของแต่ละวัน 
 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะและเต็ม
ควำมสำมำรถเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

สั่ง ณ วันที่  1๔ พฤษภำคม 256๒ 
 

                                                     
                                                   (นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 

 


