
 
 

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่  373/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการงานเวรประจำวัน มีหน้าที่ กำกับดูแล ติดตาม เก็บรวมรวบข้อมูลและ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประกอบด้วย 

1. นางเพียงแข   ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธาน 
2. นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  รองประธาน 

  3. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 
4. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

  5. นางจำเรียง  ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
6. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครูคศ.3   กรรมการ 
6. นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครูคศ.3   กรรมการ 
7. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครูคศ.2   กรรมการ 
8. นางอังคณา  จงรักวิทย์ ครูคศ.1   กรรมการ 
9. นายเอกชัย    อะหลีแอ ครูคศ.1   กรรมการ 

   10. นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครูคศ.1   กรรมการ 
   11. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว  ครูคศ.1   กรรมการ 
   12. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  ครูคศ.1   กรรมการ 
  13. นายเจนณรงค์   พันทวี  ครูคศ.1   กรรมการ 
  14. นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครูคศ.1   กรรมการ/เลขานุการ 
   15. นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร ครูผู้ช่วย      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการหัวหน้างานเวรประจำวัน มีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประสานงานกับหัวหน้า
เวรประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เก็บรวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร   ประธาน 

2. นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร   กรรมการ / เลขานุการ 
 
 
 
 



 3. คณะกรรมการหัวหน้าเวรประจำวัน มีหน้าที่ กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามตางรางของครู
เวรประจำวัน และให้ครูประจำวันรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ลงในแบบบันทึก เพ่ือนำส่งหัวหน้างานเวร
ประจำวัน ประกอบด้วย 

1. นายเอกชัย    อะหลีแอ   กรรมการ 
   2. นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว   กรรมการ 
   3. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 
   4. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ    กรรมการ 
  5. นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
 
 4. คณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
เวรประจำวันตามตารางเวรประจำวันในแต่ละวันบันทึกและรายงานผลในแบบบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจำวันต่อหัวหน้าเวรประจำวัน ประกอบด้วย 
วันจันทร์ 

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

   
วันอังคาร 

1. นายเอกชัย   อะหลีแอ  หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นายวรัญญู   ทองถึง   หัวหน้าระดับ 
3. นางยุพาพร    เกิดขุมทอง  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
4. นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ 
5. นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง 
6. นางสาวปาลินี    เพชรทอง 



7. นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ 
8. นางสาวนฤมล   บุญรอด 
9. นายชวลิต    กรัดภิรมย์ 
10. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว 
11. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย 
12. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์  
13. นางสาวณัฐชยา   พรหมสุภา  
14. นายอัครพล   ศรีฟ้า  
15. นายรัฐพงศ์   ช่วยชู  
16. นางสาวนพวรรณ  แก้วโกสุม  
17. นางสาวพัชริณี   สมผล   เลขานุการ 

 
วันพุธ 

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

 
วันพฤหัสบดี 

1. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว  หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์  หัวหน้าระดับ 
3. นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
4. นายเดชศรี    สุวิรัตน์    
5. นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์ 
6. นางสาวพรพิลาส   วิจิต 
7. นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล 
8. นางสาวพิมพ์พร   ทิมขำ 



9. ว่าทีร่.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  
10. นายณัฐกิตติ์   สารสุข 
11. นางสาวมัสรีน่า  สะน ิ
12. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง 
13. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
14. นายธิติสรรค์   สงพราหณ ์ 
15. นายวศิน   ตุเกต ุ   
16. นางสาววันวิสาข์  สืบ   เลขานุการ 
 

วันศุกร์ 
1. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   หัวหน้าเวรประจำวัน 
2. นายธิรพงษ์   คงด้วง   หัวหน้าระดับ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  รองหัวหน้าเวรประจำวัน 
4. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง 
5. นายจตุรงค์   ขุนปักษี 
6. นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง 
7. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
8. นางสาวปัทมา   ใจชื่น 
9. นางสายฝน   ราษีงาม 
10. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช 
11. นางอัญวีณ์   หนูอุไร 
12. นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ 
13. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ 
14. นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุลน 

15. นางสาวซูใบดะห์  มะดือเร๊ะ  
16. นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม   
17. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  เลขานุการ 

 
  ให้หัวหน้าเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละวันร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรประจำวัน 
ดังนี้ 
1. รับนักเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ประกอบด้วย 
  1.1 ครูเวร A1-A2  มีหน้าที่ คัดกรองนักเรียนและรับ-ส่งนักเรียน(เช้า-เย็น) 
  1.2 ครูเวร B1-B2 มีหน้าที่ ตรวจกระเป๋า(เช้า) และส่งนักเรียน(เย็น)  
 1.3 ครูเวร C1-C2 มีหน้าที ่สแกนบัตรป้อมยาม(เช้า-เย็น)   
  1.4 ครูเวร D1-D2 มีหน้าที ่รับและส่งมอเตอร์ไซค์(เช้า-เย็น)                                         
  1.5 ครูเวร E มีหน้าที่ เวรโรงอาหาร(เช้า) และส่งมอเตอร์ไซค์(เย็น)  
  1.6 ครูเวร F1-F2  มีหน้าที่ ตรวจอาคาร ฝ, 1,2,3 และห้องสุขาอาคาร ฝ, 1,2,3 (เช้า)- และสแกนบัตร  
      อาคาร2(เย็น) 
 1.7 ครูเวร G  มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยประตู1(เช้า) และดูแลความเรียบร้อยรถรับส่ง(เย็น) 



  1.8 ครูเวร G2 มีหน้าที ่ตัดคะแนนความประพฤติ(เช้า) และสแกนบัตรอาคาร2(เย็น)   
2. กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน อบรมตักเตือน ปล่อยนักเรียนหลังเลิกเรียน และรายงานผลปฏิบัติหน้าที่ 
4. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวันร่วมกับอนามัยโรงเรียนและความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของโรงเรียนร่วมกับนักการ 
5. ครูเวรและหัวหน้าเวรบันทึกการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. เลขานุการเวรประจำวันมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรตามตารางและรวบรวมบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันที่ครูเวรบันทึกเรียบร้อยส่งหัวหน้างานเวรประจำวันในตอนเย็นของแต่ละวัน 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563 
 

                                                     
                                              
            (นายอาวุธ จันทร์เมือง)  
                           รองผู้อำนวยการ 
      ปฏิบัติราชการแทนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
          
 
 
 


