
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ท่ี 074 / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวันภำคเรียนที่ ๑   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
............................................ 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจ าวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินทางราชการ  อาศัยอ านาจตามค าส่ังท่ี  ๐๒/๒๕๓๖  เรื่องการกวดขันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันท่ี  
๑๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๖  และค าส่ังส านักงานสามัญศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ี ศธ ๐๘๗๓/๔๖๓  
เรื่องการกวดขันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  ลงวันท่ี  ๑๙   ตุลาคม  ๒๕๓๖  และเกิดความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต
ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน       จึงขอแต่งต้ังบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน     ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 
ปีกำรศึกษำ  2564 ดังนี้ 

 

วัน รำยชื่อครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน 
จันทร ์ ๑. นางนรศิา  บุระชดั*                 ๒. นำยสมศักด์ิ  บัวหนุน                 3. นำงสำวอรวลี  เทพนุรักษ์           

4. นำงสำวอำทิตยำ  เกตุแก้ว          5. นำงสำวศันสนีย์   สว่ำงจันทร์       6. นำยนพดล   ศรีสุข 
7. นำงกัญญำภรณ์   กำระเกตุ        8. นำงสำวฐิตำรีย์   อินทจันทร์         9. นำงสำวพันทิวำ  คงแย้ม            
10. นำงสำววรุณำทิตต์  หนูวงค์     11. นำงสำวสุธำสินี   เทพไชย 
 

อังคาร ๑. นายสัญญา เจรญิ*                 ๒. นำงจงกล  รจนำ                     3. นำยประเสริฐ   จันทร์ทัน    
4. นำงธิดำรัตน์  แซ่เลี้ยว              5. นำงสำวกฤติมำ  แสงทองล้วน     6. นำงสำวสมฤดี   กลับรินทร์ 
7. นำงศศิพิมพ์  กองสุช           8. นำงสำวนภิสำ เส็นติระ              9. นำงสำวสโรชำ  ทองนุ่น            
10. นำงสำววรำวรรณ  พัฒน์จีน    11. นำยธีระพล  เกิดเนตร 
 

พุธ ๑. นางสุดา เอ้งฉ้วน*                 ๒. นำงกมลรัตน์ คะตะโต               3. นำงสุภำภรณ์ ศรีสวัสด์ิ 
4. นำยวีรยุทธ อนุกูล                  5 นำงสำวนันทญำ  บรรณรำช         6. นำยโยธิน  นวลมุสิก 
7. นำงสำวณิชำภัทร  หนูพรหม      8. นำยปุณณมำ   ทองดีเพ็ง            9. นำงสำวอโณทัย  หนักแดง 
10.นำงสำวจฑุำภรณ์  เป้ำทอง      11.นำงสำวบุญฑริกำ  เจียมทิพย์     12. นำยเกรียงศักด์ิ  นิลนิยม  
 

พฤหัสบด ี ๑. นายธีรเทพ  มกุดา*             ๒. นำงสำวอมรรัตน์ วิจำรณ์               3. นำงสำวกิ่งดำว  ช่วยชนะ 
4. นำงสำวปริฉัตร์  จันทร์หอม        ๕. นำงสำวสำวติรี   รักษำพรำหมณ์     ๖. นำงพรพณำ  ฤทธิ์ชู 
๗. นำยพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์            8. นำงจุฬำลักษณ์   หนูหวำน            9. นำงสำวภัทรำพร  ช่ำงเหล็ก 
10.ว่ำที ่ร.ต.หญิงจิรำภรณ์  สีด ำ     ๑1. นำงสำวนวนำท   กลิ่นเมฆ         ๑2. นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ            
 

ศุกร ์ ๑.  นายสุนทร   เพชรช*ู           2. นำงเรณู  ผดุงฤกษ์                     3. นำงสุภำพร  พัฒนรักษำ             
4. นำงสำวธีรนันท์   ปำนเพชร     5. นำงอรณ์สิริ   แก้วปลอด               6. นำงสำวขวัญชนก   สังข์เทพ 
7.  นำงสำวนุชนำฏ  พรหมทอง    8. นำงสำวคณิตำ  บ่วงรำชบพิตร        9. นำงสำววิภำวรรณ  ขันพระแสง 
10.นำยนรำธิป  นำเจริญ         11. นำยนพดล    ทองนำ                12. นำงสำวศรีสุดำ    แก้วสุข 



*หัวหน้ำเวรประจ ำวัน 
หน้าที่ 

1. มำปฏิบัติหน้ำท่ีครูเวรประจ ำวัน ต้ังแต่เวลำ 07.00  - ๑6.30 น. 
2. รับนักเรียนต้ังแต่เวลำ 7.00 น. ตรวจดูควำมเรียบร้อย กำรแต่งกำย และระเบียบกำรเดินเข้ำโรงเรียน

ในช่วงเช้ำและส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้ำนด้วยควำมเรียบร้อยในเวลำเลิกเรียน 
3. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำแถว ท ำกิจกรรม และอบรมหน้ำเสำธง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
4. ควบคุม ดูแลควำมเรียบร้อยภำยในโรงอำหำร ดูแลกำรซื้ออำหำรและกำรรับประทำนอำหำรของนักเรียน 
5. ตรวจตรำ ก ำกับนักเรียนท่ีแต่งกำยผิดระเบียบ มำสำย และหนีเรียน โดยแก้ปัญหำในเบ้ืองต้นหรือส่ง

ต่อไปยังครูท่ีปรึกษำ 
6. ตรวจตรำ ดูแลควำมเรียบร้อยสถำนท่ีจอดรถของนักเรียน ควำมสะอำดของห้องน้ ำ 
7. ตรวจตรำ ดูควำมเรียบร้อยของนักเรียนอย่ำงเคร่งครัด 
8. ปฏิบัติหน้ำท่ีในแต่ละจุดรับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด 
9. บันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวันให้เป็นปัจจุบัน 
10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  
 
หน้าที่เวรในแต่ละวันดังต่อไปนี ้
 

จุดท่ี สถำนท่ี เวลำปฏิบัติหน้ำท่ี 
เช้ำ กลำงวัน เย็น 

1 ยืนรับ-ส่งนักเรียนหน้ำประตูโรงเรียน √ -  √ 
2 หน้ำเสำธง (เรียกแถว/จัดระเบียบแถว/อบรมนักเรียน) √ √ - 
3 อำคำร 1 /อำคำรเกษตร/ √ √ - 
4 อำคำร 2/ อำคำรพงษ์เภตรำ √ √ - 
5 อำคำร 3 /หอประชุม √ √ - 
6 อำคำรอุตฯ/ห้องน้ ำ/โรงอำหำร √ √ - 

 
  
หน้าที่รับผิดชอบแต่ละจุดดังนี้ 

1. จุดท่ี 1  หน้ำโรงเรียน มีหน้ำท่ี ยืนรับนักเรียนบริเวณหน้ำประตู ตรวจดูแลควำมเรียบร้อย กำรแต่งกำย
และระเบียบในกำรเดินเข้ำโรงเรียนในเวลำเช้ำ และเย็น ดูแลรถรับส่งและนักเรียน 

2. จุดท่ี 2 หน้ำเสำธง มีหน้ำท่ี เรียกแถวจัดระเบียบแถว/อบรมนักเรียน 
3. จุดท่ี 3 อำคำร 1 /อำคำรพงษ์เภตรำ มีหน้ำท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อย ห้ำมนักเรียนน ำอำหำรขึ้นไป

รับประทำนบนอำคำรเรียน ในช่วงเวลำพักกลำงวัน ดูแลควำมสะอำดของห้องน้ ำนักเรียนชำย -หญิง  
กำรใช้ห้องน้ ำและสอดส่องดูแลไม่ให้นักเรียนมั่วสุมบริเวณห้องน้ ำนอกเหนือจำกกำรท ำธุระส่วนตัว 

4. จุดท่ี 4  อำคำร 2/ อำคำรพงษ์เภตรำ  มีหน้ำท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อย ห้ำมนักเรียนน ำอำหำรขึ้นไป
รับประทำนบนอำคำรเรียน ในช่วงเวลำพักกลำงวัน 

5. อำคำร 3 /หอประชุม  มีหน้ำท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อย ห้ำมนักเรียนน ำอำหำรขึ้นไปรับประทำนบนอำคำร
เรียน ในช่วงเวลำพักกลำงวัน ดูแลควำมสะอำดของห้องน้ ำนกัเรียนชำย -หญิง  กำรใช้ห้องน้ ำและ
สอดส่องดูแลไม่ให้นักเรียนมั่วสุมบริเวณห้องน้ ำนอกเหนือจำกกำรท ำธุระส่วนตัว 



6. อำคำรอุตฯ/ห้องน้ ำ/โรงอำหำร  มีหน้ำท่ี  ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมสะอำด มำรยำทในกำรใช้โรงอำหำร 
และให้รับประทำนอำหำรในช่วงเช้ำก่อนเข้ำแถวและช่วงพักกลำงวันเท่ำนั้น และไม่ให้นักเรียนน ำอำหำร
ออกไปรับประทำนนอกบริเวณโรงอำหำร 

  
ท้ังนี้ ให้หัวหน้ำเวรประจ ำวันก ำหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของครูเวรประจ ำวันแต่ละคนให้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ี

ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เต็มศักยภำพ เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

  
ส่ัง  ณ   วันท่ี  9  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2564  

 
     
         

  (นำยบุญเลิศ   ทองชล) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


