
 
 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 337 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้ปฎิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน จึงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการงานเวรประจ าวัน มีหน้าท่ี ก ากับดูแล ติดตาม เก็บรวมรวบข้อมูลและ
รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ประกอบด้วย 

1. นางเพียงแข   ชิตจุ้ย    ประธาน 
2. นายณรงค์   ศิริยงค์    รองประธาน 
3. นายเอกชัย    อะหลีแอ   รองประธาน 

   4. นายศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมการ 
   5. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 
  6. นางสาวชนกพร   ทองปาน   กรรมการ 
  7. นางสาวปฐมพร   เกตุก าพล   กรรมการ 
  8. นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
  9. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร   กรรมการ / เลขานุการ 
 2. คณะกรรมการหัวหน้างานเวรประจ าวัน มีหน้าท่ี ก ากับ ดูแล ติดตามและประสานงานกับหัวหน้า
เวรประจ าวันในการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน เก็บรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นายเอกชัย    อะหลีแอ   ประธาน 

2. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร   กรรมการ / เลขานุการ 
 3. คณะกรรมการหัวหน้าเวรประจ าวัน มีหน้าท่ี ก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามตางรางของครู
เวรประจ าวัน และให้ครูประจ าวันรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึก เพื่อน าส่งหัวหน้างานเวร
ประจ าวัน ประกอบด้วย 

  1. นายศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมการ 
  2. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 
  3. นางสาวชนกพร   ทองปาน   กรรมการ 
  4. นางสาวปฐมพร   เกตุก าพล   กรรมการ 
  5. นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
 4. คณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน มีหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันตามตารางเวร
ประจ าวันในแต่ละวันบันทึกและรายงานผลในแบบบันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันต่อหัวหน้าเวร
ประจ าวัน ประกอบด้วย 



ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562 
วันจันทร ์

1. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ 
4. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
5. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
6. นางสาวกันหทัย   ใจกว้าง 
7. นางอังคณา    จงรักษ์วิทย์ 
8. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร 
9. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ 
10. นางสาวพิมพิไล    กัญญา 
11. นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ 
12. นางสาวจตุพร   เฝือชัย 
13. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ 
14. ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
15. นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาววันวิสาข์   สืบ   เลขานุการ 

     
วันอังคำร 

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสายฝน    ราษีงาม 
4. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง 
5. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ 
6. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
7. นางสาวรักชนก   โสอินทร์ 
8. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
9. นางสาวกรกมล   นาคบังเกิด 
10. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
11. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
12. นายพิชัย    บุญชูประภา 
13. นายณัฐกิตต์   สารสุข 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
 
 



วันพุธ 
1. นางสาวชนกพร    ทองปาน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นางสาวนิธิยา   ทองยวน 
5. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 
6. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ 
7. นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  
8. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
9. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง 
10. นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ 
11. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
12. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
14. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ 
15. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   เลขานุการ  

 
วันพฤหัสบดี 

1. นางสาวปฐมพร    เกตุก าพล  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายสายัน    จิตรรักษ์ 
4. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 
5. นายอาวุธ    จันทร์เมือง 
6. นางวานีดา   ทองปัสโนว์ 
7. นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ ์
8. นางสาวนวียา   ปักษิณ 
9. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
11. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน 
13. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
14. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์ 
15. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  เลขานุการ 

 
 
 

 



วันศุกร์ 
1. นายเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย 
4. นางสาวนฤมล    สาริขา 
5. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
6. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร 
9. นางสาวกรธิดา    กิมาคม 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นายจตุพล    บุญนาค 
12. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
13. นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง 
14. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
15. นายภราดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
ประจ ำเดือนธันวำคม พ.ศ.2562 
วันจันทร ์

1. นายเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย 
4. นางสาวนฤมล    สาริขา 
5. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
6. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร 
9. นางสาวกรธิดา    กิมาคม 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นายจตุพล    บุญนาค 
12. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
13. นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง 
14. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
15. นายภราดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
 
 



วันอังคำร 
1. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ 
4. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
5. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
6. นางสาวกันหทัย   ใจกว้าง 
7. นางอังคณา    จงรักษ์วิทย์ 
8. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร 
9. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ 
10. นางสาวพิมพิไล    กัญญา 
11. นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ 
12. นางสาวจตุพร   เฝือชัย 
13. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ 
14. ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
15. นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาววันวิสาข์   สืบ   เลขานุการ 

 
วันพุธ 

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสายฝน    ราษีงาม 
4. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง 
5. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ 
6. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
7. นางสาวรักชนก   โสอินทร์ 
8. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
9. นางสาวกรกมล   นาคบังเกิด 
10. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
11. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
12. นายพิชัย    บุญชูประภา 
13. นายณัฐกิตต์   สารสุข 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
 
 
 



วันพฤหัสบดี 
1. นางสาวชนกพร    ทองปาน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นางสาวนิธิยา   ทองยวน 
5. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 
6. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ 
7. นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  
8. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
9. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง 
10. นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ 
11. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
12. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
14. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ 
15. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   เลขานุการ  

 
วันศุกร์ 

1. นางสาวปฐมพร    เกตุก าพล  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายสายัน    จิตรรักษ์ 
4. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 
5. นายอาวุธ    จันทร์เมือง 
6. นางวานีดา   ทองปัสโนว์ 
7. นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ ์
8. นางสาวนวียา   ปักษิณ 
9. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
11. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน 
13. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
14. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์ 
15. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  เลขานุการ 

 
 
 
 



ประจ ำเดือนมกรำคม พ.ศ.2562 
วันจันทร ์

1. นางสาวปฐมพร    เกตุก าพล  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายสายัน    จิตรรักษ์ 
4. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 
5. นายอาวุธ    จันทร์เมือง 
6. นางวานีดา   ทองปัสโนว์ 
7. นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ ์
8. นางสาวนวียา   ปักษิณ 
9. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
11. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน 
13. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
14. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์ 
15. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  เลขานุการ 

 
วันอังคำร 

1. นายเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย 
4. นางสาวนฤมล    สาริขา 
5. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
6. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร 
9. นางสาวกรธิดา    กิมาคม 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นายจตุพล    บุญนาค 
12. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
13. นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง 
14. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
15. นายภราดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
 
 



วันพุธ 
1. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ 
4. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
5. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
6. นางสาวกันหทัย   ใจกว้าง 
7. นางอังคณา    จงรักษ์วิทย์ 
8. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร 
9. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ 
10. นางสาวพิมพิไล    กัญญา 
11. นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ 
12. นางสาวจตุพร   เฝือชัย 
13. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ 
14. ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
15. นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาววันวิสาข์   สืบ   เลขานุการ 

 
 
วันพฤหัสบดี 

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสายฝน    ราษีงาม 
4. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง 
5. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ 
6. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
7. นางสาวรักชนก   โสอินทร์ 
8. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
9. นางสาวกรกมล   นาคบงัเกิด 
10. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
11. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
12. นายพิชัย    บุญชูประภา 
13. นายณัฐกิตต์   สารสุข 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
 
 



วันศุกร์ 
1. นางสาวชนกพร    ทองปาน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นางสาวนิธิยา   ทองยวน 
5. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 
6. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ 
7. นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  
8. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
9. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง 
10. นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ 
11. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
12. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
14. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ 
15. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   เลขานุการ  

 
ประจ ำเดือนมกรำคม พ.ศ.2562 
วันจันทร ์

1. นางสาวชนกพร    ทองปาน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นางสาวนิธิยา   ทองยวน 
5. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 
6. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ 
7. นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  
8. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
9. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง 
10. นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ 
11. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
12. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
14. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ 
15. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   เลขานุการ 

 
 
 



วันอังคำร 
1. นางสาวปฐมพร    เกตุก าพล  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายสายัน    จิตรรักษ์ 
4. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 
5. นายอาวุธ    จันทร์เมือง 
6. นางวานีดา   ทองปัสโนว์ 
7. นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ ์
8. นางสาวนวียา   ปักษิณ 
9. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
11. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน 
13. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
14. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์ 
15. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  เลขานุการ 

 
วันพุธ 

1. นายเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย 
4. นางสาวนฤมล    สาริขา 
5. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
6. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร 
9. นางสาวกรธิดา    กิมาคม 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นายจตุพล    บุญนาค 
12. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
13. นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง 
14. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
15. นายภราดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
 
 
 



วันพฤหัสบดี 
1. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ 
4. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
5. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
6. นางสาวกันหทัย   ใจกว้าง 
7. นางอังคณา    จงรักษ์วิทย์ 
8. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร 
9. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ 
10. นางสาวพิมพิไล    กัญญา 
11. นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ 
12. นางสาวจตุพร   เฝือชัย 
13. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ 
14. ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
15. นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาววันวิสาข์   สืบ   เลขานุการ 

 
วันศุกร์ 

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสายฝน    ราษีงาม 
4. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง 
5. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ 
6. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
7. นางสาวรักชนก   โสอินทร์ 
8. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
9. นางสาวกรกมล   นาคบังเกิด 
10. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
11. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
12. นายพิชัย    บุญชูประภา 
13. นายณัฐกิตต์   สารสุข 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
 
 
 



ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 
วันจันทร ์

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสายฝน    ราษีงาม 
4. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง 
5. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ 
6. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช 
7. นางสาวรักชนก   โสอินทร์ 
8. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
9. นางสาวกรกมล   นาคบังเกิด 
10. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
11. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
12. นายพิชัย    บุญชูประภา 
13. นายณัฐกิตต์   สารสุข 
14. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
15. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
วันอังคำร 

1. นางสาวชนกพร    ทองปาน  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
4. นางสาวนิธิยา   ทองยวน 
5. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 
6. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ 
7. นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  
8. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
9. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง 
10. นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ 
11. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
12. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
13. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
14. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ 
15. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   เลขานุการ 

 
 
 



วันพุธ 
1. นางสาวปฐมพร    เกตุก าพล  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายสายัน    จิตรรักษ์ 
4. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 
5. นายอาวุธ    จันทร์เมือง 
6. นางวานีดา   ทองปัสโนว์ 
7. นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ ์
8. นางสาวนวียา   ปักษิณ 
9. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
10. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
11. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ 
12. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน 
13. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
14. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์ 
15. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  เลขานุการ 

 
วันพฤหัสบดี 

1. นายเจนณรงค์    พันทวี   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย 
4. นางสาวนฤมล    สาริขา 
5. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
6. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร 
9. นางสาวกรธิดา    กิมาคม 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นายจตุพล    บุญนาค 
12. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
13. นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง 
14. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
15. นายภราดร   ไชยเขียว  ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
 
 
 



วันศุกร์ 
1. นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
2. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ 
4. นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์เมือง 
5. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ 
6. นางสาวกันหทัย   ใจกว้าง 
7. นางอังคณา    จงรักษ์วิทย์ 
8. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร 
9. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ 
10. นางสาวพิมพิไล    กัญญา 
11. นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ 
12. นางสาวจตุพร   เฝือชัย 
13. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ 
14. ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง 
15. นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   ผู้ดูแลระบบ ICT 
16. นางสาววันวิสาข์   สืบ   เลขานุการ 

 
  ให้หัวหน้าเวรและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันในแต่ละวันร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีตามตารางเวรประจ าวัน 
ดังนี ้
1. รับนักเรียนตอนเช้าต้ังแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ประกอบด้วย 
  1.1 ครูเวร A-B  มีหน้าท่ีรับนักเรียน/ส่งนักเรียน 
  1.2 ครูเวร C-D  มีหน้าท่ีรับรถมอเตอร์ไซค์ ตรวจหมวกกันน็อค และส่งรถมอเตอร์ไซค์ 
  1.3 ครูเวร E-ICT  มีหน้าท่ี (เช้า)สแกนบัตรป้อมยามและ(เย็น)สแกนบัตรบริเวณอาคาร 2 
  1.4 ครูเวร F-G  มีหน้าท่ี (เช้าและเท่ียง)ตรวจอาคารเรียนและห้องน้ า ห้องสุขาอาคารฝ, 1,2,3 และ 
                                       (เย็น)สแกนบัตรอาคาร 1  
  1.5 ครูเวร H-I  มีหน้าท่ี (เช้าและเท่ียง)ตรวจโรงอาหารและ(เย็น)สแกนบัตรป้อมยาม   
2. ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน อบรมตักเตือน ปล่อยนักเรียนหลังเลิกเรียน และรายงานผลปฏิบัติหน้าท่ี 
4. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวันร่วมกับอนามัยโรงเรียนและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับนักการ 
5. ครูเวรและหัวหน้าเวรบันทึกการรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. เลขานุการเวรประจ าวันมีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรตามตารางและรวบรวมบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันท่ีครูเวรบันทึกเรียบร้อยส่งหัวหน้างานเวรประจ าวันในตอนเย็นของแต่ละวนั 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 



ส่ัง ณ วันท่ี  5 พฤศจิกายน 2562 
 

                                                     
                                                   (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 


