
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ที่  ๙๑   / ๒๕๖3 

เรื่อง  แตง่ตั้งครปูฏบิัตหิน้ำที่เวรประจ ำวัน  ภำคเรยีนที่  1 ปกีำรศกึษำ  ๒๕๖3 
............................................ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจ าวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินทางราชการ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งท่ี  ๐๒/๒๕๓๖  เรื่องการกวดขันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันท่ี  ๑๔  
สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๖  และค าสั่งส านักงานสามัญศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ี ศธ ๐๘๗๓/๔๖๓  เร่ืองการกวดขันดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ  ลงวันท่ี  ๑๙   ตุลาคม  ๒๕๓๖  และเกิดความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน  ดังน้ี 

 
วันจันทร ์

๑. นายธีรเทพ  มุกดา     ครู ค.ศ.๒   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
๔  นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์      ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 

 ๕. นางพรพณา  ฤทธิ์ชู    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสาวิตรี   รักษาพราหมณ ์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 

๗. นางสาวคณาทิพ    เบ่าล่าย   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๘. นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์    ครู ค.ศ. ๑   ผู้ช่วย 

๙. นางจุฬาลักษณ์   หนูหวาน   ครู ค.ศ. ๑   ผู้ช่วย 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์  สีด า   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวนวนาท   กลิ่นเมฆ   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

   
วันอังคำร 

๑.  นายสุนทร   เพชรชู    ครู ค.ศ.๓   หัวหน้า 
๒.  นางเรณู   ผดุงฤกษ์    ครู ค.ศ.๓   ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสุภาพร   พัฒนรักษา   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวขวัญชนก   สังข์เทพ   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๗.  นางอรณ์สิริ   แก้วปลอด   ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๘.  นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร   ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  ๑๐.นายนราธิป  นาเจริญ    ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  ๑๑ นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายนพดล  ทองนา    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 



วันพุธ 
๑. นางกัญจนา สมชาติ    ครู ค.ศ.๓   หัวหน้า 

  ๒. นางนริศา  บุระชัด     ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 

  ๔. นายสมศักด์ิ  บัวหนุน    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 

6. นางศิรินทิพย์  เพชรหนองชุม   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  7. นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  8. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  9.นางสาวศันสนีย์   สว่างจันทร์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๑0.นายนพดล   ศรีสุข    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๑๑.นางสาวชฎาภรณ์   โมล ี   นศ.ฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
 

       
วันพฤหัสบด ี

๑. นายสัญญา เจริญ    ครู ค.ศ.๒   หัวหน้า 
  ๒. นางจงกล  รจนา    ครู ค.ศ.๓   ผู้ช่วย 
  ๓. นางปฐมา  ชูศักด์ิ    ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๔. นายประเสริฐ   จันทร์ทัน   ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๕. นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว    ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย  

๗. นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวสมฤดี   กลับรินทร์   ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางศศิพิมพ์   กองสุข    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 

๑๑.นางสาวนภิสา  เส็นติระ    ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  ๑๒.นายธีระพล   เกิดเนตร    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
วันศกุร ์   

๑. นางสุดา เอ้งฉ้วน    ครู ค.ศ.๒   หัวหน้า  
๒. นางกมลรัตน์  คะตะโต    ครู ค.ศ.๓   ผู้ช่วย  

  ๓. นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ    ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
๔  นายวีรยุทธ  อนุกูล    ครู ค.ศ.๒   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวนันทญา  บรรณราช    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
๖. นายโยธิน  นวลมุสิก    ครู ค.ศ.๑   ผู้ช่วย 
๗ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘.นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง    ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๙.นางสาวอโณทัย  หนักแดง   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

  ๑๐. นางสาวสุภัคศร ปากลาว   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๑๑.นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย ์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๑๒.นายเกรียงศักด์ิ  นิลนิยม   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   
 

 
 



ขอให้หัวหน้าเวรประจ าวันของแต่ละวันได้ก าหนดตัวบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันรับ-ส่งนักเรียนหน้าประตู  
โรงเรียน เช้า-เย็น,  ตรวจสอบนักเรียนมาสาย,  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง,  อบรมนักเรียนหน้าเสาธง,  เวรตรวจสอบดูแลอาคารเรียน  
๑,๒, ๓ อาคารหอประชุม,  อาคารพงษ์เภตรา,  อาคารเรียนช่ัวคราว, อาคารประชาสัมพันธ์ , ห้องน้ าห้องส้วม  รวมถึงพื้นท่ีบริเวณ
อื่น  ตลอดถึงกวดขัน  ติดตามดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการ  ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดถึงติดตาม
สอบสวน  บันทึกพฤติกรรมนักเรียนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน  ท้ังน้ีขอให้บุคลการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและราชการ
สืบไป 

 
ท้ังน้ี  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน   ๒๕๖3   

  
สั่ง  ณ วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน   ๒๕๖3   
 

        
         

              
 

   (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอให้หัวหน้าเวรประจ าวันของแต่ละวันได้ก าหนดตัวบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันรับ-ส่งนักเรียนหน้าประตู  

โรงเรียน เช้า-เย็น,  ตรวจสอบนักเรียนมาสาย,  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง,  อบรมนักเรียนหน้าเสาธง,  เวรตรวจสอบดูแลอาคารเรียน  
๑,๒, ๓ อาคารหอประชุม,  อาคารพงษ์เภตรา,  อาคารเรียนช่ัวคราว, อาคารประชาสัมพันธ์ , ห้องน้ าห้องส้วม  รวมถึงพื้นท่ีบริเวณ
อื่น  ตลอดถึงกวดขัน  ติดตามดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการ  ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดถึงติดตาม
สอบสวน  บันทึกพฤติกรรมนักเรียนและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน  ท้ังน้ีขอให้บุคลการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและราชการ
สืบไป 

 
ท้ังน้ี  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน   ๒๕๖3   

  
สั่ง  ณ วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน   ๒๕๖3   
 

         
  
         
    
 

 
                   (นายบุญเลิศ  ทองชล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


