
 
คำสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส 

ที่   ๓๔๗ /๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการครูปฏิบัติหนา้ที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

*********************************** 
เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชโอรสเกิดความ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีมาตรฐานคุณภาพตามที่โรงเรียนกำหนด 

ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑. นายบุญช ู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชวนชัย วรรณสิทธิ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๓. นายอาทิตย ์ จิตรมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ๔. นายภัทราย ุ อยู่เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 ๕. นายชยุต รำไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

หน้าที่  กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน ควบคุมให้การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายชยุต รำไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางฆฏนาวดี มะหะเลา   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธาน 

3. นายอดุลย ์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางมนสิชา สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายอรรถพล บัวทอง ครูชำนาญการ กรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร ์ รุ่งสว่าง ครูชำนาญการ กรรมการ 
8. ว่าที่ ร.ท.อภิชาต ิ ยิ่งสกุล ครูชำนาญการ กรรมการ 
9. นางอรสา อินทุกานตะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
10. นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ครูชำนาญการ กรรมการ 
11. นางสาวปภาดา  อินวันนา ครูชำนาญการ กรรมการ 
12. นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ ครูชำนาญการ กรรมการ 

/13. นางรุ่งฤด.ี.. 
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13. นางรุ่งฤด ี อภิชัยสุขสกุล คร ู กรรมการ 
14. นางสาววิภารัตน ์ เขียวศาสตร์ คร ู กรรมการ 
15. นายวชิระ ตั้งประสาทสุข คร ู กรรมการ 
16. นางสาวสมาพร นาคแดง คร ู กรรมการ 
17. นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ คร ู กรรมการ 
18. นายอัสนี สมิทธิชัยนนท ์ คร ู กรรมการ 
19. นายตรัส วงศ์แสนสี คร ู กรรมการ 
20. นายนพพร แสงทอง คร ู กรรมการ 
21. นายรัฐศักดิ ์ มณีเนตร คร ู กรรมการ 
22. นางสาวฐิติมา ศรีศุภสันต ์ คร ู กรรมการ 
23. นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว คร ู กรรมการ 
24. นางสาวณิชา แสงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
25. นางสาวสุมณฑา  จิรวานิชหิรัญ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
26. นางสาวศิริลักษณ์  ขันอุระ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
27. นางสาวสุนิสา  โสตรทิพย ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
28. นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
29. นายสุภชัย ปิ่นมณี คร ู กรรมการและเลขานุการ 
30. นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการครูเวรประจำวัน ประกอบด้วย 

    ๓.๑ เวรพิธีกรประจำวัน 

วัน ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร ์ นักเรียนรับผดิชอบพิธีกรประจำวัน 

วันอังคาร น.ส.ณิชาภา ดอนกันหา 

วันพุธ นักเรียนรับผดิชอบพิธีกรประจำวัน 

วันพฤหัสบด ี ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ  ยิ่งสกุล 

วันศุกร ์ นายวรุฒ ศรีพรม 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ – ๐๘.๐๐ น. 
 ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนและดำเนินการให้นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมแจ้งข่าวสาร

ให้นักเรียนทราบ 

 ๓. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๔. กล่าวอบรมนักเรียนแล้วแต่กรณีตามที่เห็นสมควร 
 ๕. ควบคุมการปล่อยแถวนักเรียนขึ้นชั้นเรยีนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๖. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๗. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  /๓.2 เวรบริเวณแยกกลางซอย... 
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   ๓.2 เวรบริเวณแยกกลางซอย 

วัน ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร ์ นายปกป้อง อนุรักษ ์

วันอังคาร นายมานะ พัฒนวิทยากุล 

วันพุธ นายนวพล ศรีอำพันธ ์

วันพฤหัสบด ี นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ 
วันศุกร ์ นายนวพล ศรีอำพันธ ์

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้า 06.30 – ๐7.30 น. 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณแยกกลางซอย 

 ๓. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ข้ามถนน เดินตามแนวในการเดินทางมาโรงเรียน 

 ๔. ดูแลการจราจรให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว 

 5. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

    ๓.3 เวรหน้าประตูเช้า 

วัน เวลา ๐๖.๓๐– ๐๘.๐๐ น. 

วันจันทร ์ น.ส.อุมาวดี อุ่นอบ น.ส.สุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 

น.ส.หฤทัย เปี้ยนสีทอง น.ส.จุฬามณี สุวรรณนุรักษ์ 

วันอังคาร 
น.ส.รัตนาภรณ์ ทอนศรี น.ส.สุภาภรณ์ สุดแสวง 

น.ส.พิชญ์สิรี เข็มเงิน นางกันต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ 

วันพุธ 
น.ส.ปัทมวรรณ์ มาศิร ิ น.ส.น้ำทิพย์ ธูปหอม 

น.ส.ศรัญญา บุญเสริฐ น.ส.สุนิสา โสตรทิพย ์

วันพฤหัสบด ี
น.ส.ฐิติมา ศรีศุภสันต ์ น.ส.ธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาต ิ

น.ส.อรอนงค์ มุ่งหมาย น.ส.ณัฐติกา สาริกา 

วันศุกร ์ น.ส.นัยนา แสนทวีสุข น.ส.ชุติมา กุลสีดา 

น.ส.สุมณฑา จิรวานิชหิรัญ นางกันต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ 
หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้า เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูโรงเรียน ให้นักเรียนเดินแถวเรียงหนึ่งและให้นักเรียนแสดง 

ความเคารพครูด้วยการไหว้ ทั้งชายและหญิง 
 ๓. สอดส่อง ดูแล อบรม ตักเตือน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกาย 

ทรงผม เล็บ กางเกง กระโปรงและกระเป๋า ฯลฯ 

 ๔. นักเรียนมาหลังจากสัญญาณเข้าแถวหลังเวลา ๐๗.๓๐ น. ถือว่าเป็นการมาไม่ทันเข้าแถว ให้นักเรียน
เข้าแถว ณ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน 

 ๕. ให้ตรวจรายชื่อนักเรียนจากบัตรประจำตัวนักเรียนหรือจากสมุดนักเรียนว่าตรงกับตัวจริง และเช็กชื่อ
นักเรียนที่มาสายลง “ระบบเช็กนักเรียนมาสายและขาดเรียน” โดยเลือกจากเมนู มาสายคาบ 1 
เพื่อส่งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นรายงานผลต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๖. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน  

 ๗. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ จะมนีิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับครูเวร นักเรียนที่มาไม่ทันแถว ๔ ครั้ง
ขึ้นไป ให้หัวหน้าระดับตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน และให้ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบ 

/๓.4 เวรดูแลนักเรียนมาไม่ทันแถว... 
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    ๓.4 เวรดูแลนักเรียนมาไม่ทันแถว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐8.5๐ น. 
วัน ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร ์ น.ส.อัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล น.ส.อุมาวดี อุ่นอบ 

น.ส.ปัณชญา คำแก้ว น.ส.มนชนก กระจ่างพุ่ม 

วันอังคาร 
น.ส.ชุติมา กุลสีดา น.ส.ศิริลักษณ ์ขันอุระ 

น.ส.นิตา ยาเซ็ง  

วันพุธ 
น.ส.ณิชา แสงทอง นางสาวอทิตยา ศรีน้อย 

น.ส.ลักขณา เกื้อแก้ว  

วันพฤหัสบด ี
น.ส.ฐิติมา ศรศีุภสันต ์ น.ส.ธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ 
น.ส.อรอนงค์ มุ่งหมาย น.ส.ณัฐติกา สาริกา 

วันศุกร ์ นางวรดา ศรีอ่อน น.ส.สุพรรษา เหลืองอ่อน 

น.ส.จีระประภา เชียงทอง น.ส.จุฬามณี สวุรรณนุรักษ ์

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในตอนเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๐8.5๐ น. 
 ๒. ให้นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและฟังข่าวสารพร้อมกับนักเรียนทั้งหมด  
 ๓. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.5 เวรหน้าประตูเย็นเวลา ๑๔.4๐ – ๑๗.๐๐ น. 
วัน เวลา ๑๔.4๐ – ๑5.5๐ น. เวลา ๑5.5๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันจันทร ์ น.ส.สุชีรา ชวาลพงษ์ น.ส.ศรัญญา บุญเสริฐ 

นางชาลิตา  บวรรับพร น.ส.ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย 

วันอังคาร 
น.ส.นภัสภรณ์ เกตทอง น.ส.แพลน โปมิล 

น.ส.วะราพร  วงศรีวอ น.ส.นิภาภรณ์ พวงปัญญา 

วันพุธ 
น.ส.วรรณกร สมบูรณ ์ นางอรสา อินทุกานตะ 

น.ส.วิลาวัณย์ สุวรรณพร นางปวัลย์รัตน์ ตันสกุล 

วันพฤหัสบด ี
น.ส.ชัชชฎา เอี่ยมสูงเนิน น.ส.จุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง 

นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ น.ส.พิรุณทิพย์ กลมประโคน 

วันศุกร ์ นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก น.ส.กาญจนา อรอินทร์ 
น.ส.เสาวภา กระสังข์ น.ส.สิริเพ็ญ ชยัศิริมหามรกต 

หน้าที่  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในตอนเย็น เวลา ๑๔.4๐ – ๑5.5๐ น. และเวลา ๑5.5๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูโรงเรียน ให้นักเรียนเดินแถวเรียงหนึ่งและให้นักเรียนแสดง 

ความเคารพครูด้วยการไหว้ ทั้งชายและหญิง 
 ๓. สอดส่อง ดูแล อบรม ตักเตือน นักเรียนให้แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนก่อนออก

นอกบริเวณโรงเรียน 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ จะมนีิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครปูฏิบัติงานร่วมกับครูเวรประจำวัน 

 

 

/๓.6 เวรดูแลนักเรียนมาสาย... 



๕ 

 ๓.6 เวรดูแลนักเรียนมาสาย (ประจำคาบ) 
วัน คาบที่ ๒ 

(เวลา 08.50 – ๐๙.4๐ น.) 
คาบที่ ๓ 

(เวลา ๐๙.4๐ – ๑๐.3๐ น.) 
วันจันทร ์ น.ส.มนันยา อำพันทอง นางสุมิตรา ดีม ี น.ส.ปภาดา อินวันนา 

วันอังคาร น.ส.ศิรินภา ศิริยม น.ส.ทัศนีย์ วงศ์สาม น.ส.สิริเพ็ญ ชยัศิริมหามรกต 

วันพุธ นางกันต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ ์ น.ส.ลักขณา เกื้อแก้ว น.ส.ทักษิณา เกื้อสกุล 

วันพฤหัสบด ี น.ส.วรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม นายกมนณพ ขำด่อน นายจารุกิตต์ิ ชินนะราช 

วันศุกร ์ น.ส.สุมณฑา จริวานิชหิรัญ น.ส.น้ำทิพย์ ธูปหอม น.ส.อัญชนก รอดริน 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามช่วงเวลาที่รับผิดชอบ เวลา 08.50 – ๐๙.4๐ น. และเวลา ๐๙.4๐ – ๑๐.3๐ น. 
 ๒. เช็กชื่อนักเรียนที่มาสายลง “ระบบเช็กนักเรียนมาสายและขาดเรียน” โดยเลือกจากเมนูมาสายคาบ 1 

 ๓. ดูแลความเรียบร้อยและให้นักเรียนเขียนที่มาสาย เขียนใบคำร้องขอเข้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียน
นำไปเข้าห้องเรียน 

 ๔. ดูแลความเรียบร้อยในการแต่งกายของนักเรียนและพฤติกรรมอื่น ๆ ถ้าพบว่าผิดให้ทำการลงโทษ  

ได้ตามแต่กรณีและจดบันทึกลงในทะเบียนประวัติที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ๕. โดยครูเวรที่จัดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวบันทึกสถิตินักเรียนมาสายและอบรมนักเรียน 

 ๖. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๗. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ นักเรียนที่มาสาย ๓ ครั้ง ให้หัวหน้าระดับตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน และมาสายตั้งแต่  
ครั้งที่ ๗ เป็นต้นไป หักคะแนนครั้งละ ๕ คะแนน พร้อมทั้งให้ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบ 

 ๓.7 เวรโรงอาหารและหน้าอาคารปัทมานุช 

วัน เวลา ครูปฏิบัติหน้าที่ 

วันจันทร ์

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. น.ส.ทักษิณา เกื้อสกุล น.ส.ปภาดา อินวันนา 

10.30 - 11.20 น. น.ส.วะราพร  วงศรีวอ นายนพพร แสงทอง 

11.20 - 12.10 น. น.ส.จีระประภา เชียงทอง น.ส.นิภาภรณ์ พวงปัญญา 

12.10 - 13.00 น. นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศม ี นายมงคล มะเมียทอง 

วันอังคาร 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญงิ พรทิพย์ การสมทบ นางอรสา อินทุกานตะ 

10.30 - 11.20 น. น.ส.สุณัฏฐา อยู่เจริญ น.ส.ธัญญาดา คำลือ 

11.20 - 12.10 น. นางชาลิตา  บวรรับพร นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศม ี

12.10 - 13.00 น. น.ส.กัญญภา หลักเพ็ชร นางปวัลย์รัตน์ ตันสกุล 

วันพุธ 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. น.ส.ฤดีวรรณ มาดีกุล น.ส.กัญญภา หลักเพ็ชร 
10.30 - 11.20 น. น.ส.สุพรรษา เหลืองอ่อน น.ส.สุภาภรณ์ สุดแสวง 

11.20 - 12.10 น. น.ส.วนิดา บังจิต น.ส.นภัสภรณ์ เกตทอง 

12.10 - 13.00 น. น.ส.พัชรี บุตรพรม นายมานะ พัฒนวิทยากุล 

 
 
 
 

/3.7 เวรโรงอาหารฯ (วันพฤหัสบดี)... 
 



๖ 

วัน เวลา ครูปฏิบัติหน้าที่ 

วันพฤหัสบด ี

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. นางวิไล  บุญญา น.ส.เสาวภา กระสังข ์

10.30 - 11.20 น. น.ส.วิลาวัณย์ สุวรรณพร นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก 

11.20 - 12.10 น. นายมนัส ประเสริฐสวสัดิ์ น.ส.ยุพิน เกษตรศิลป์ชัย 

12.10 - 13.00 น. น.ส.อรรฆภา อ่อนน้อม นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ 

วันศุกร ์

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. น.ส.สุดาลักษณ์ ปงแก้ว น.ส.ศิริลักษณ ์ขันอุระ 

10.30 - 11.20 น. น.ส.ณิชา แสงทอง น.ส.สุนิสา โสตรทิพย ์

11.20 - 12.10 น. น.ส.อัญชนก รอดริน น.ส.วรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม 

12.10 - 13.00 น. น.ส.ปัทมวรรณ์ มาศิร ิ น.ส.ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย 

หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวซื้ออาหารและรับประทานอาหาร พร้อมทั้งเก็บภาชนะส่งคืน  

ในที่เก็บทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ 

 ๒. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงอาหารและห้ามไม่ให้นักเรียนนำอาหารออกมารับประทาน  

นอกบริเวณโรงอาหาร 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบในการใช้โรงอาหารและกวดขันให้นักเรียนไปเข้าแถว

ตอนเช้าและขึ้นชั้นเรียนตามเวลา 
 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.8 หัวหน้าเวรประจำอาคาร 
 ๓.8.๑ อาคาร ๑ อาคารเทพญาณมุนี 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับด ี วันศุกร ์
ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ  ยิ่งสกุล นายวชิระ ตัง้ประสาทสุข นางมนสิชา สุทธิแสน นางฆฏนาวดี มะหะเลา นางมนสิชา สุทธิแสน 

 ๓.8.๒ อาคาร ๒ อาคารราชโมลี 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับด ี วันศุกร ์

น.ส.วิภารัตน ์เขียวศาสตร ์ น.ส.ปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล นางปภาวรินท ์วงษ์เกษ นางสุวรรณา พันธ์มา น.ส.สุภัคษา สรรพคุณ 

 ๓.8.๓ อาคาร ๓ อาคารปัทมานุช 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับด ี วันศุกร ์
นางฆฏนาวดี มะหะเลา น.ส.พัชรินทร ์รุ่งสว่าง นายอดุลย ์สุทธิแสน น.ส.พัชรินทร์ รุ่งสว่าง นายอดุลย ์สุทธิแสน 

 ๓.8.๔ อาคาร ๔ อาคารธรรมุเทศาจารย์ 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับด ี วันศุกร ์

นางกาญจนา ปรีดาศักดิ ์ นางรุ่งฤด ีอภิชัยสุขสกุล น.ส.พาณ ีดีสุขพร น.ส.วิภารัตน ์เขียวศาสตร ์ นางรุ่งฤด ีอภิชัยสุขสกุล 

 ๓.8.๕ อาคาร ๕ อาคารโรงฝึกงาน 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหสับด ี วันศุกร ์
น.ส.ปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล น.ส.สุภัคษา สรรพคุณ นางกาญจนา ปรีดาศักดิ ์ น.ส.สมาพร นาคแดง น.ส.สมาพร นาคแดง 

 

/หน้าที ่๑. ปฏบิัตหิน้าที.่.. 



๗ 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารที่ได้รับมอบหมาย  เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้รายงานต่อ

หัวหน้าเวรประจำวันทันที 
 ๓. ดูแลและเดินตรวจตราความเรียบร้อยของนักเรียน บริเวณอาคารเรียนและจุดลับตา รวมทั้งสร้าง

จิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดพลังงานโดยการปิด – เปิดไฟและการใช้เครื่องปรับอากาศ 

ตามเวลาที่กำหนด 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.9 เวรบริเวณหน้าห้องสมุด, สะพานลอย, ห้องน้ำนักเรียนชาย/ห้องน้ำนักเรียนหญิง, ร้านสหกรณ์ และ
พื้นที่ถนนโดยรอบ 

วัน 
เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 10.30 - 11.20 น. 11.20 - 12.10 น. 12.10 - 13.00 น. 
วันจันทร ์ น.ส.จุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช น.ส.ยุพิน เกษตรศิลป์ชัย น.ส.แพลน โปมิล น.ส.วนิดา บังจิต 

วันอังคาร นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ น.ส.น้ำทิพย์ ธูปหอม ว่าที่ร.ต.มนตรี ชูแสง นางวิไล บุญญา 
วันพุธ น.ส.วนิดา บังจิต น.ส.จุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช น.ส.มนชนก กระจ่างพุ่ม น.ส.นุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ ์

วันพฤหัสบด ี น.ส.ปฐมาภรณ์ กรโสภา นางสุมิตรา ดีมี นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ 

วันศุกร ์ น.ส.พัชรี บุตรพรม น.ส.จุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช น.ส.ปฐมาภรณ์ กรโสภา น.ส.ปัณชญา คำแก้ว 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ –  13.00 น.   
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องสมุด สะพานลอย ร้านสหกรณ์และห้ามไม่ให้

นักเรียนออกไปซ้ืออาหารนอกบริเวณโรงเรียนและข้ามไปบริเวณสนาม ๒  
 ๓. สอดส่องดูแลด้านพฤติกรรมที่ผิดปกติและไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เสี่ยง 

บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย/ห้องน้ำนักเรียนหญิง 
 4. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ เมื่อนักเรียนจะต้องข้ามฝั่งไปเรียนหรือทำกิจกรรมบริเวณสนาม 2 และ  

สระว่ายน้ำของโรงเรียน  
 5. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 6. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑๐ เวรลานมะขามเทศ, ศาลา 8 เหลี่ยม, รอบสระน้ำ, สนามหน้าเสาธง และส่วนหน้าโรงอาหาร 

วัน 
เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 10.30 - 11.20 น. 11.20 - 12.10 น. 12.10 - 13.00 น. 
วันจันทร ์ น.ส.ชนัญชิดา ทองมูล น.ส.ธัญญพร ชะอุ่มพันธ ์ น.ส.จุฑาภรณ์ งามสะพรั่ง น.ส.ชัชชฎา เอี่ยมสูงเนิน 

วันอังคาร น.ส.จรีะประภา เชียงทอง น.ส.นิตา ยาเซ็ง น.ส.สุนิสา โสตรทิพย์ น.ส.พิรุณทิพย ์กลมประโคน 

วันพุธ น.ส.ทัศนีย์ วงศ์สาม น.ส.นัยนา แสนทวีสุข น.ส.สุดาลักษณ ์ปงแก้ว น.ส.ชุติมา กุลสีดา 
วันพฤหัสบด ี น.ส.นิตา ยาเซ็ง น.ส.นัยนา แสนทวีสุข น.ส.ธัญญพร ชะอุ่มพันธ ์ น.ส.สุชีรา ชวาลพงษ ์

วันศุกร ์ น.ส.กัญญารัตน ์วงษพ์ินิจ ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ การสมทบ นายณัฐพล นุตยางกูล น.ส.มนันยา อำพันทอง 
หน้าที่ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.30 – 13.00 น.  
 2. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

 3. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

/๔. บันทึกเหตกุารณ์... 



๘ 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑1 เวรด้านล่างอาคารเทพญาณมุนี, ห้องน้ำนักเรียนชาย/ห้องน้ำนักเรียนหญิงและบริเวณโดม (สนาม) 

วัน 
เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 10.30 - 11.20 น. 11.20 - 12.10 น. 12.10 - 13.00 น. 
วันจันทร ์ น.ส.อรรฆภา อ่อนน้อม น.ส.วรรณกร สมบูรณ์ นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ น.ส.วิชชุญา สุเจตน์จิตต์ 
วันอังคาร น.ส.ติณพร เจริญศิริ น.ส.นุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์ น.ส.ศิรินภา ศิริยม นายวีระวุธ ทวิไชย 

วันพุธ น.ส.สุดาลักษณ์ ปงแก้ว น.ส.กัญญารัตน์ วงษ์พินจิ นางสาวอทิตยา ศรีน้อย นายนพคุณ มีมานะ 

วันพฤหัสบด ี น.ส.ณิชาภา ดอนกันหา น.ส.กาญจนา อรอินทร์ นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์ นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ 

วันศุกร ์ น.ส.รัชฎาพร หาญมโน น.ส.ธัญญาดา คำลือ น.ส.ชนัญชิดา ทองมูล น.ส.ชนานาถ ปรีชาศิลป ์

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑3.0๐ น.   
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. สอดส่องดูแลด้านพฤติกรรมที่ผิดปกติและไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เสี่ยง  

บริเวณห้องน้ำนักเรียนชาย/ห้องน้ำนักเรียนหญิง  
 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๑2 เวรด้านล่างอาคารราชโมลี, รอบห้องพยาบาล, สนามหญ้าหน้าอาคารราชโมลี, และด้านล่างอาคาร
ธรรมุเทศาจารย์ 

วัน 
เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 10.30 - 11.20 น. 11.20 - 12.10 น. 12.10 - 13.00 น. 
วันจันทร ์ น.ส.ศิรินภา ศิริยม น.ส.รัชฎาพร หาญมโน นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ น.ส.พาณี ดีสุขพร 
วันอังคาร นางวรดา ศรีอ่อน น.ส.พิชญ์สิรี เข็มเงิน น.ส.หฤทัย เปี้ยนสีทอง น.ส.รัตนาภรณ์ ทอนศรี 
วันพุธ น.ส.ณิชา แสงทอง นายสุรนนท์ คงกระจง น.ส.ศิริลักษณ์ ขันอุระ น.ส.อัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล 

วันพฤหัสบด ี น.ส.วิชชุญา สุเจตน์จิตต ์ น.ส.รัตนาภรณ์ ทอนศรี น.ส.ติณพร เจริญศิริ น.ส.ชนานาถ ปรีชาศิลป ์

วันศุกร ์ น.ส.สุณัฏฐา อยู่เจริญ นางสุวรรณา พันธ์มา น.ส.วิลาวัณย์ สุวรรณพร น.ส.ฤดีวรรณ มาดีกุล 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑3.0๐ น.    
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. ตรวจความเรียบร้อยดูแลนักเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

/3.13. เวรสนาม ๒... 



๙ 

    ๓.๑3 เวรสนาม ๒ สระว่ายน้ำ และสนามแฮนด์บอล 

วัน เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
วันจันทร ์ นายมนัส ประเสริฐสวสัดิ์ 
วันอังคาร ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย 

วันพุธ นายสุระคม กรรณรงค ์

วันพฤหัสบด ี ว่าที่ ร.ต.สันติพร ภู่สาย 

วันศุกร ์ นายสุระคม กรรณรงค ์

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 ๒. ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวให้ดูแลนักเรียนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมักจะมีนักเรียนมาสายหรือหนีแถว 

 ๓. ดูแลความเรียบร้อยบรเิวณดังกล่าวหลังเลิกเรียนตอนเย็นซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๑4 เวรบริเวณจุดกลับรถรับ – ส่งนักเรียนและบริเวณป้ายโรงเรียน (ทางเข้าสระว่ายน้ำ) 
วัน ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร ์ นายศิวพงษ์  ไพรัตน์ นายอภิมุข จิตรพงษ์ 
วันอังคาร นายตรัส วงศ์แสนสี นายอนันต์ ศรีบุญสุข 

วันพุธ ว่าที่ร.ต.มนตรี ชูแสง นายสุภชัย ปิ่นมณ ี

วันพฤหัสบด ี นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ นายตรัส วงศ์แสนสี 
วันศุกร ์ นายอัสนี สมิทธิชัยนนท ์ นายนพดล ขำกัน 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.45 น.   
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการข้ามถนนในทางข้าม 

 ๓. ดูแล อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนักเรียนจอดส่งนักเรียน 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๕. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ จะมนีิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครปูฏิบัติงานร่วมกับครูเวรประจำวัน 

๓.๑5 เวรริมทางรถไฟ, เวรท่าน้ำ, ถนนซอยจากทางรถไฟจนถึงหน้าศาลาเจษฎาบดินทร์ 
วัน เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. เวลา ๑4.4๐ – ๑5.5๐ น. เวลา ๑5.5๐ – ๑๗.๐๐ น. 

วันจันทร ์ นายณัฐพล นุตยางกูล นายสุภชัย ปิ่นมณี นายนิคม แสงสาม 

นายกมนณพ ขำด่อน  

วันอังคาร นายมงคล มะเมียทอง นายวิศรุต ช่วยดำรงค ์ นายฐิติ แถมม ี

นายศิวพงษ์  ไพรัตน ์  

วันพุธ 
นายสุรนนท์ คงกระจง นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล 

นายวิศรุต ช่วยดำรงค ์  

วันพฤหัสบด ี
นายนพพร แสงทอง นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ นายพัชรพล ชลกาญจน ์

นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร  

วันศุกร ์ นายวชิระ ตัง้ประสาทสุข นายนพดล ขำกัน นายชูศักดิ์ สิทธจิันทร์ 
นายนพคุณ มีมานะ  

/หน้าที ่๑. ปฏบิัติหน้าที.่.. 



๑๐ 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ๐๖.๓๐ – 0๗.3๐ น., ๑4.4๐ – ๑5.5๐ น. และ ๑5.5๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการข้ามถนนจุดจอดส่งรับ – ส่ง ของรถไฟและดูแลความปลอดภัย

ของนักเรียนที่โดยสารกลับโดยรถไฟ 

 ๓. หากพบนักเรียนที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบให้ว่ากล่าวตักเตือน 

 4. ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวหลังเลิกเรียนตอนเย็น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์หรือการทะเลาะวิวาท 

 5. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 6. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑6 เวรป้ายรถเมล์ปากซอยเอกชัย ๔ และนำนักเรียนข้ามทางม้าลาย (ข้ามถนน) 
วัน เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. เวลา 14.40 - 15.50 น. เวลา 15.50 - 17.00 น. 

วันจันทร ์ นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร นายอนันต์ ศรีบุญสุข 

วันอังคาร นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล นายจารุกิตต์ิ ชินนะราช นายพัชรพล ชลกาญจน ์

วันพุธ นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกลุ นายวีระวุธ ทวิไชย นายอมร มาตะยา 

วันพฤหัสบด ี นายนิคม แสงสาม นายวรุฒ ศรีพรม นายอภิมุข จิตรพงษ์ 
วันศุกร ์ นายปกป้อง อนุรักษ ์ นายฐิติ แถมม ี นายอมร มาตะยา 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการข้ามถนนในทางข้ามม้าลาย 

 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการ เข้า – ออก โรงเรียนของนักเรียน 

 ๔. กำกับดูแลการเดินแถวข้ามทางม้าลายของนักเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  
 ๕. บันทึกเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๖. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑๘ หัวหน้าเวรประจำวัน 

วัน ผู้รับผิดชอบ 

วันจันทร ์ นายพีระพงษ์ ภูนามน 

วันอังคาร นายอรรถพล บัวทอง 

วันพุธ นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ 
วันพฤหัสบด ี นายศุภชัย กิ่งรัตน ์

วันศุกร ์ นายธวัชชัย เค้ามูล 

หน้าที่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 2. การตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่จะต้องตรวจเช็กครูเวรประจำวันและนำสมุดลงนามให้ครูเวรลงชื่อ  

ณ จุดปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันนั้น ๆ และช่วงเวลากลางวันให้นำสมุดลงนามการปฏิบัติหน้าที่ไป
วางไว้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ครูเวรลงนาม 

 3. หากไม่พบครูเวร ณ จุดเวรประจำวันให้ดำเนินการโทรติดต่อสอบถามและหัวหน้าเวรจะต้องดูแล
พื้นที่จนกว่าครูเวรจะมาปฏิบัติหน้าที่และบันทึกรายงานลงในสมุดบันทึกเวรประจำวันโดยทันที 

 

/4. ตรวจตราการปฏิบัต.ิ.. 
  



๑๑ 

 


