
 
 
  

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  038 / 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการงานเวรประจำวัน มีหน้าท่ี กำกับดูแล ติดตาม เก็บรวมรวบข้อมูลและ
รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน ประกอบด้วย 

1.1 นางเพียงแข   ชิตจุ้ย   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
1.2 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธาน 
1.3 นายอาวุธ   จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
1.4 นางสาวสุริยา  เพราเพราะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.5 นางจำเรียง   ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
1.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ.3   กรรมการ 
1.7 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  ครู คศ.3   กรรมการ 
1.8 นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู ค.ศ.2   กรรมการ 
1.9 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  ครู คศ.1         กรรมการและเลขานุการ  

  2. คณะกรรมการหัวหน้างานเวรประจำวัน มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประสานงานกับหัวหน้า
เวรประจำวันในการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน เก็บรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร   ประธาน 

2. นางสาวนิชาภา  รัตรถาวร   กรรมการ / เลขานุการ 
 3. คณะกรรมการหัวหน้าเวรประจำวัน มีหน้าท่ี กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามตางรางของครู
เวรประจำวัน และให้ครูประจำวันรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีลงในแบบบันทึก เพื่อนำส่งหัวหน้างานเวร
ประจำวัน ประกอบด้วย 

  1. นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว   กรรมการ 
  2. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 
  3. นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการ 
  4. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ    กรรมการ 
  5. นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
   6. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร           กรรมการและเลขานุการ  



 
 4. คณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี
เวรประจำวันตามตารางเวรประจำวันในแต่ละวันบันทึกและรายงานผลในแบบบันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจำวันต่อหัวหน้าเวรประจำวัน ประกอบด้วย 
วันจันทร ์

1. นายเจนณรงค์  พันทวี   หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
3. นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน 
4. นางสาวพรประภา  นิรัตน ์
5. นางสาวราวีญา  ซอมัด 
6. นางสาวกรกมล   กุลทอง 
7. นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ 
8. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ 
9. นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน 
10. นางสาวจตุพร  เฝือชัย 
11. นางสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์ 
12. นายสัญชัย    พิกุลงาม 
13. นางสาวดวงกมล   ทองหวาน 
14. นายเอกภพ   ไทยทอง 
15. นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร   
16. นางสาวนวียา  ปักษิณ   เลขานุการ 

 
วันอังคาร 

1. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว  หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
3. นายเดชศรี   สุวิรัตน์ 
4. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ 
5. นางสาวพรพิลาส  วิจิต 
6. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล 
7. นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ 
8. ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  
9. นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข 
10. นางสาวมัสรีน่า  สะนิ 
11. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
12. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง 
13. นายธิติสรรค์  สงพราหม์ 
14. นายวศิน   ตุเกตุ 
15. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  
16. นางสาววันวิสาข์  สืบ   เลขานุการ   



วันพุธ 
1. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
3. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
4. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
5. นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
6. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
7. นางสาวปัทมา   ใจช่ืน 
8. นางสายฝน   ราษีงาม 
9. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช 
10. นางอัญวีณ์    หนูอุไร 
11. นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ 
12. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ 
13. นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล 
14. นางสาวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ 
15. นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม 
16. ส.อ.หญิง อนุสา  ส่งสุริน 
17. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
วันพฤหัสบดี 

1. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
3. นายณฐนน    ก๊งหวั่น 
4. นายจตุพล    บุญนาค 
5. นางสาวรัชฏาพร  เอียดรอด 
6. นางสาวนฤมล  สาริขา 
7. นางอารมย์   เทพเกื้อ 
8. นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ 
9. นางนฤมล    ทิพย์พินิจ 
10. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม 
11. นางกวินนาฎ   อินทจันทร 
12. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ 
13. ว่าท่ีร.ต.วิราวรรณ  ทิพย์รักษา 
14. นายภราดร   ไชยเขียว 
15. นางสาวชกาภัฏ   ทิศคงทอง 
16. นางอังคณา    จงรักวิทย์  
17. นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์  เลขานุการ 

 
 



วันศุกร์ 
1. นายเอกชัย   อะหลีแอ  หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
3. นายชวลิต   กรัดภิรมย์ 
4. นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ 
5. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง 
6. นางสาวปาลินี   เพชรทอง 
7. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
8. นางสาวนฤมล  บุญรอด 
9. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
10. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
11. นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
12. นางสาวณัฐชยา   พรหมสุภา 
13. นายอัครพล    สีฟ้า  
14. นายรัฐพงศ์    ช่วยชู 
15. นางสาวนพวรรณ   แก้วโกสม 
16. นายสันติ    สีตะพงศ์  
17. นางสาวพัชริณี  สมผล   เลขานุการ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายหน้าที่งานเวรประจำวัน 
  ให้หัวหน้าเวรและครูเวรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวันในแต่ละวันร่วมกนัปฏิบัติหน้าท่ีตามตารางเวร
ประจำวัน ดังนี ้
1. รับนักเรียนตอนเช้าต้ังแต่เวลา 06.30 น. ถึงเวลา 18.30 น. ประกอบด้วย 
  1.1 ครูเวร A1, A2, A3   
       เวลา 06.30-08.30 น. มีหน้าท่ี คัดกรอง ตรวจค้นนักเรียน และรับนักเรียน 
       เวลา 15.30-16.30 น.  มีหน้าท่ี ส่งนักเรียน  
  1.2 ครูเวร B1, B2   
        เวลา 06.30-08.30 น. มีหน้าท่ี สแกนบัตรป้อมยาม  
       เวลา 15.30-16.30 น.  มีหน้าท่ี สแกนบัตรอาคาร 1 
  1.3 ครูเวร C1, C2   
       เวลา 06.30-07.40 น. มีหน้าท่ี ดูแลความเป็นระเบียบการจอดมอเตอร์ไซค์ท่ีลานจอดรถ 
        เวลา 07.40 – 08.00 น.  มีหน้าท่ี ห้ามนักเรียนนำรถมอเตอร์ไซค์ท่ีมาสายขึ้นไปจอดท่ีลาน
จอดรถ ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และไม่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ ณ ลานสนามบาส เสร็จกิจกรรม
ปล่อยรถข้ึนไปจอดตามปกติ 
      เวลา 08.00 – 08.30 น.  มีหน้าท่ี ห้ามนักเรียนนำรถมอเตอร์ไซค์ท่ีมาสายขึ้นไปจอดท่ีลาน
จอดรถ ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ลานสนามบาส เสร็จกิจกรรมปล่อย
รถข้ึนไปจอดตามปกติ 
       เวลา 15.30-16.30 น.   มีหน้าท่ี ส่งรถมอเตอร์ไซค์ 
  1.4 ครูเวร D  
       เวลา 06.30-07.40 น. มีหน้าท่ี ดูแลความเป็นระเบียบการใช้โรงอาหาร (รวมพักเท่ียง) 
       เวลา 15.30-16.30 น.   มีหน้าท่ี ส่งรถมอเตอร์ไซค์ 
 1.5 ครูเวร E    
       เวลา 06.30-07.40 น.        มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยห้องน้ำนักเรียนท้ังโรงเรียน เฝ้าระวัง
ไม่ให้นักเรียนสูบ บุหรี่หรือมั่วสุม(รวมคาบว่าง)  
       เวลา 15.30-16.30 น.  มีหน้าท่ี สแกนบัตรอาคาร ๒ 
  1.6 ครูเวร F1, F2   
       เวลา 07.00-07.40 น.  มีหน้าท่ี ดูแลบริเวณหน้าประตูทางเสนามฟุตบอล 
       เวลา 15.30-16.30 น.  มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยรถรับส่ง  
  1.7 ครูเวร G1, G2  
       เวลา 07.00-07.40 น.  มีหน้าท่ี ตัดคะแนนความประพฤติ 
       เวลา 15.30-16.30 น.  มีหน้าท่ี สแกนบัตรอาคาร ๒ 
 
หมายเหตุ กำหนดให้ เวร C, D, E, F ต้ังแต่ 07.40 - 08.30 น. ครูเวรทุกรหัสปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมนักเรียน
มาสายพร้อมกัน ณ สนามบาส 
 



2. พูดหน้าเสาธงประจำวัน เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  มีหน้าท่ี ให้ความรู้ แนะนำ ตักเตือน นักเรียนให้
ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ของโรงเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม (กำหนดเรียงตามรายชื่อกลุ่มสาระ) 
 
วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

นางสาวจิราภรณ์  
ทลิกรรณ์ 

 
1 ม.ีค. 64 

นายเอกชัย อะหลีแอ 
 
 

2 มี.ค. 64 

นางสาวจันธิรัตน์  
หมานจิตร 

 
3 มี.ค. 64 

นางสาวราวีญา  
ซอมัด 

 
4 มี.ค. 64 

นางสาวณัฐนรี  
พันธ์พงศ์ 

 
5 มี.ค. 64 

 
นายธิรพงษ์  คงด้วง 

 
 

8 ม.ีค. 64 

นางสาวกุลธิดา   
ฉิมคล้าย 

 
9 มี.ค. 64 

นางอังคณา   
จงรักวิทย์ 

 
10 มี.ค. 64 

นายธีรรัตน์  
โคตรพันธ์ 

 
11 มี.ค. 64 

นางสาวพรพิลาส 
วิจิต 

 
12 มี.ค. 64 

 
นางอารีรัตน์   
คล้ายอุดม 

 
15  ม.ีค. 64 

นางอัญวีณ์  หนูอุไร 
 
 

16 มี.ค. 64 

นางสาวนวียา ปักษิณ 
 
 

17 มี.ค. 64 

นายณัฐกิตต์ิ  
สารสุข 

 
18 มี.ค. 64 

นางกวินนาฎ  
อินทจันทร์ 

 
19 ม.ีค. 64 

 
นายณฐนน  

ก๊งหวั่น 
 

22 ม.ีค. 64 

นางสาวภมร  
สุขศรีแก้ว 

 
23 มี.ค. 64 

นางสาวจตุพร  
เฝือชัย 

 
24 ม.ีค. 64 

นางสาวจิตชนก 
ประชุมทอง 

 
25 มี.ค. 64 

นางสาวมัสรีน่า  
สะนิ 

 
26 มี.ค. 64 

 
3. ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน อบรมตักเตือน ปล่อยนักเรียนหลังเลิกเรียน และรายงานผลปฏิบัติหน้าท่ี 
4. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวัน ร่วมกับอนามัยโรงเรียนและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับนักการ 
5. ครูเวรและหัวหน้าเวรบันทึกการรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. หัวหน้างานเวรประจำวันมีหน้าท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรตามตาราง และรวบรวมบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวันท่ีครูเวรบันทึกเรียบร้อย ส่งหัวหน้างานเวรประจำวันในตอนเย็นของแต่ละวัน 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็มความ 
สามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 
     ส่ัง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
                                  
 
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
              ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



 
 
 
 
 
 


