
 
คําสั่งโรงเรียนวัดราชโอรส 
ที่      143    /๒๕๖5 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการครูปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 
*********************************** 

เพื่อใหการดําเนินการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันของขาราชการครูโรงเรียนวัดราชโอรสเกิดความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวัน ตลอดจนเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับของโรงเรียนและพัฒนาตนใหเปนผูมีมาตรฐานคุณภาพตามที่โรงเรียนกําหนด 

ดังนั้นจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แตงตั้งขาราชการและบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑. นายบุญช ู กลาแข็ง ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุมบริหารวิชาการ 
 ๓. นายอาทิตย จิตรมั่น รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุมบริหารงบประมาณ 
 ๔. นายภัทรายุ อยูเจริญ รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
   กลุมบริหารทั่วไป 
 ๕. นายชยุต รําไพ รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
   กลุมบริหารงานบุคคล 

หนาที่  กําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน ควบคุมใหการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. นายชยุต รําไพ รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางฆฏนาวดี มะหะเลา   ครูชํานาญการพิเศษ รองประธาน 
3. นายอรรถพล บัวทอง ครูชํานาญการ รองประธาน 
4. นายอดุลย สุทธิแสน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางมนสิชา สุทธิแสน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. วาที่ ร.ท.อภิชาต ิ ยิ่งสกุล ครูชํานาญการ กรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร รุงสวาง ครูชํานาญการ กรรมการ 
8. นางสาววิภารัตน เขียวศาสตร ครูชํานาญการ กรรมการ 
9. นางอรสา อินทุกานตะ ครูชํานาญการ กรรมการ 
10. นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ ครูชํานาญการ กรรมการ 
11. นายศุภชัย กิ่งรัตน ครูชํานาญการ กรรมการ 
12. นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป ครูชํานาญการ กรรมการ 

/13. นางสาวอัชฌาภรณ... 
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13. นางสาวอัชฌาภรณ  ตันติดํารงกุล ครูชํานาญการ กรรมการ 
14. นางรุงฤด ี อภิชัยสุขสกุล คร ู กรรมการ 
15. นายวชิระ ตั้งประสาทสุข คร ู กรรมการ 
16. นางสาวสมาพร นาคแดง คร ู กรรมการ 
17. นางสาวสุณัฏฐา อยูเจริญ คร ู กรรมการ 
18. นางสาวปณชญา  คําแกว คร ู กรรมการ 
19. นายนพพร แสงทอง คร ู กรรมการ 
20. นางสาวลักขณา เกื้อแกว คร ู กรรมการ 
21. นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร คร ู กรรมการ 
22. นางสาวศิริลักษณ  ขันอุระ คร ู กรรมการ 
23. นายปฏิภาณ แจงสันเทียะ ครูผูชวย กรรมการ 
24. นายวันเฉลิม เนตรธานนท ครูผูชวย กรรมการ 
25. นางสาวสุดาลักษณ ปงแกว คร ู กรรมการ 
26. นายสุภชัย ปนมณ ี คร ู กรรมการและเลขานุการ 
27. นายชนัสนันท เจริญเลิศเดชกุล คร ู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ ๑. ประชุม วางแผน จัดทํา และติตดามการดําเนินงานการจัดทําคําสั่งปฏิบัติหนาที่ เวรประจําวัน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 ๒. จัดทําตารางครูปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันตามจุดที่ไดรับมอบหมาย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมกระจางศิลป 

 3. ตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
๓. คณะกรรมการครูเวรประจําวัน ประกอบดวย 
    ๓.๑ เวรพิธีกรประจําวัน 

วัน ผูรับผิดชอบ 
วันจันทร สภานักเรียนรับผิดชอบ 

วันอังคาร นายวันเฉลิม เนตรธานนท 
วันพุธ สภานักเรียนรับผิดชอบ 

วันพฤหัสบด ี วาที่ ร.ท.อภิชาติ  ยิ่งสกุล 

วันศุกร นายวรุฒ ศรีพรม 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๗.๑๕ – ๐๘.๐๐ น. 
 ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนและดําเนินการใหนักเรียนเขาแถวปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง พรอมแจงขาวสารให

นักเรียนทราบ 
 ๓. ประสานงานกับกลุมบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง 
 ๔. กลาวอบรมนักเรียนแลวแตกรณีตามที่เห็นสมควร 
 ๕. ควบคุมการปลอยแถวนักเรียนขึ้นชั้นเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๖. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๗. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

/๓.2 เวรบริเวณแยกกลางซอย... 
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   ๓.2 เวรใตโถงอาคารมหาโพธิวงศาจารย (อาคาร 5) 
วัน 06.30-07.30 น. 15.30-16.30 น. 

วันจันทร น.ส.มนชนก กระจางพุม - 
วันอังคาร น.ส.ฤดีวรรณ มาดีกุล น.ส.วนิดา บังจิต 
วันพุธ นายณัฐพล นุตยางกูล นายจารุกิตติ์ ชินนะราช 
วันพฤหัสบดี น.ส.วลิาวัณย สุวรรณพร น.ส.อรรฆภา ออนนอม 
วันศุกร น.ส.วนิดา บังจิต น.ส.สภุาภรณ สุดแสวง 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ในตอนเชา 06.30 – ๐7.30 น. และตอนเย็น 15.30-16.30 น. 
 ๒. ดูแลความเรียบรอยบริเวณแยกกลางซอย 
 ๓. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ขามถนน เดินตามแนวในการเดินทางมาโรงเรียน 
 ๔. ดูแลการจราจรใหเปนไปดวยความคลองตัว 
 5. ติดตอประสานงานกับกลุมบริหารงานบุคคลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

    ๓.3 เวรหนาประตูเชา 
วัน เวลา ๐๖.๓๐– ๐๘.๐๐ น. 

วันจันทร 
น.ส.ปณชญา คําแกว นางพิทยา หาญมนต 
น.ส.ธันยธรณ กิ่งสุวรรณกุล น.ส.พิรุณทิพย กลมประโคน 

วันอังคาร 
น.ส.อรอนงค มุงหมาย น.ส.ทัศนีย วงศสาม 

น.ส.สชุีรา ชวาลพงษ น.ส.นัยนา แสนทวีสุข 

วันพุธ 
นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ น.ส.มนันยา อําพันทอง 

น.ส.ปทมวรรณ มาศิร ิ น.ส.ยุพิน เกษตรศิลปชัย 

วันพฤหัสบดี 
น.ส.อุมาวดี อุนอบ น.ส.สุพรรษา เหลืองออน 

น.ส.ลักขณา เกื้อแกว น.ส.ฐิตาภา บุญญสิทธิ ์

วันศุกร 
น.ส.พิชญสิรี เข็มเงิน น.ส.จีระประภา เชียงทอง 

น.ส.วรางครัตน จันทรนิ่ม นายธนกฤต วิทยพันธพงศ 
หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ในตอนเชา เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. 
 ๒.  ดูแลความเรียบรอยบริ เวณประตู โรงเรียน ใหนักเรียนเดินแถวเรียงหนึ่ งและใหนักเรียน 

แสดงความเคารพครูดวยการไหว ทั้งชายและหญิง 
 ๓. สอดสอง ดูแล อบรม ตักเตือน เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน เชน การแตงกาย 

ทรงผม เล็บ กางเกง กระโปรงและกระเปา ฯลฯ 
 ๔. นักเรียนมาหลังจากสัญญาณเขาแถวหลังเวลา ๐๗.๓๐ น. ถือวาเปนการมาไมทันเขาแถว ใหนักเรียน

เขาแถว ณ บริเวณหนาประตูโรงเรียน 
 ๕. ใหตรวจรายชื่อนักเรียนจากบัตรประจําตัวนักเรียนหรือจากสมุดนักเรียนวาตรงกับตัวจริง และเช็กชื่อ

นักเรียนที่มาสายลง “ระบบเช็กนักเรียนมาสายและขาดเรียน” โดยเลือกจากเมนู สายแถว เพื่อสง
ขอมูลใหครูที่ปรึกษา หัวหนาระดับชั้นรายงานผลตอกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๖. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน  
 ๗. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ จะมีนิสิต/นักศึกษาฝกประสบการณฯ และนักเรียนปฏิบัติงานรวมกับครูเวร นักเรียนที่มาไมทันแถว ๔ ครั้ง

ขึ้นไป ใหหัวหนาระดับตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน และใหครูที่ปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบ 
/๓.4 เวรดูแลนักเรียนมาไมทันแถว... 
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    ๓.4 เวรดูแลนักเรียนมาไมทันแถว เวลา ๐๘.๐๐ – ๐8.5๐ น. 
วัน ผูรับผิดชอบ 

วันจันทร 
น.ส.ธันยธรณ กิ่งสุวรรณกุล - 
น.ส.วรางครัตน จันทรนิ่ม - 

วันอังคาร 
น.ส.อรอนงค มุงหมาย - 
น.ส.จุฬามณี สุวรรณนุรักษ - 

วันพุธ 
น.ส.ปทมวรรณ มาศิร ิ - 
น.ส.นิตา ยาเซ็ง - 

วันพฤหัสบดี 
น.ส.ลักขณา เกื้อแกว น.ส.ศิรินภา ศิริยม 

น.ส.อุมาวดี อุนอบ น.ส.รัตนาภรณ ทอนศรี 

วันศุกร 
น.ส.ธัญญพร ชะอุมพันธ - 
น.ส.จีระประภา เชียงทอง - 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ในตอนเชา เวลา ๐๘.๐๐ – ๐8.5๐ น. 
 ๒. ใหนักเรียนที่มาไมทันเขาแถวปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงและฟงขาวสารพรอมกับนักเรียนทั้งหมด  
 ๓. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

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

วันจันทร 
น.ส.ณิชา แสงทอง น.ส.ฐิตาภา บุญญสิทธิ ์
น.ส.น้ําทิพย ธูปหอม น.ส.อทิตยา ศรีนอย 

วันอังคาร 
นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก น.ส.กัญญารัตน วงษพินิจ 

นางพิทยา หาญมนต น.ส.สุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 

วันพุธ 
น.ส.นิตา ยาเซ็ง น.ส.ศิรินภา ศิริยม 

น.ส.วรรณกร สมบูรณ น.ส.ชุติมา กุลสีดา 

วันพฤหัสบดี 
น.ส.ทักษิณา เก้ือสกุล นางณัฐชนันทพร ลิปภานนท 
น.ส.ชชัชฎา เอี่ยมสูงเนิน น.ส.นุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ 

วันศุกร 
น.ส.ณัฐติกา สาริกา นางกันตฤทัย ลิมปสวัสดิ์ 
น.ส.ฐิติมา ศรีศุภสันต น.ส.สุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 

หนาที่  ๑. ปฏิบัติหนาที่ในตอนเย็น เวลา ๑๔.4๐ – ๑5.5๐ น. และเวลา ๑5.5๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความเรียบรอยบริเวณประตูโรงเรียน ใหนักเรียนเดินแถวเรียงหนึ่งและใหนักเรียนแสดง 

ความเคารพครูดวยการไหว ทั้งชายและหญิง 
 ๓. สอดสอง ดูแล อบรม ตักเตือน นักเรียนใหแตงกายใหเรียบรอยตามระเบียบของโรงเรียนกอนออกนอก

บริเวณโรงเรียน 
 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ จะมีนิสิต/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติงานรวมกับครูเวรประจําวัน (คําสั่งเวรจะจัดทํา

เพิ่มเติมในภายหลัง) 
 

/๓.6 เวรดูแลนักเรียนมาสาย... 
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 ๓.6 เวรดูแลนักเรียนมาสาย (ประจําคาบ) 
วัน คาบที่ ๒ 

(เวลา 08.50 – ๐๙.4๐ น.) 
คาบที่ ๓ 

(เวลา ๐๙.4๐ – ๑๐.3๐ น.) 
วันจันทร น.ส.ปณชญา คําแกว น.ส.อัญชนก รอดริน น.ส.สิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต 

วันอังคาร น.ส.พัชรี บุตรพรม นางปวัลยรัตน ตันสกุล น.ส.ณิชาภา ดอนกันหา 

วันพุธ น.ส.ชนัญชิดา ทองมูล น.ส.ชุติมา กุลสีดา น.ส.สุพรรษา เหลืองออน 
วันพฤหัสบดี น.ส.เสาวภา กระสังข น.ส.ติณพร เจริญศิริ น.ส.ยุวดี วองพิทูรมานะชัย 

วันศุกร น.ส.รัตนาภรณ ทอนศรี น.ส.ชุติมา กุลสีดา นางชาลิตา  บวรรับพร 

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

 ๓. ดูแลความเรียบรอยและใหนักเรียนเขียนที่มาสาย เขียนใบคํารองขอเขาชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนนําไป
เขาหองเรียน 

 ๔. ดูแลความเรียบรอยในการแตงกายของนักเรียนและพฤติกรรมอื่น ๆ ถาพบวาผิดใหทําการลงโทษ 
ไดตามแตกรณีและจดบันทึกลงในทะเบียนประวัติที่หองกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๕. โดยครูเวรที่จัดไวในชวงเวลาดังกลาวบันทึกสถิตินักเรียนมาสายและอบรมนักเรียน 
 ๖. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๗. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ นักเรียนที่มาสาย ๓ ครั้ง ใหหัวหนาระดับตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน และมาสายตั้งแต 

ครั้งที่ ๗ เปนตนไป หักคะแนนครั้งละ ๕ คะแนน พรอมทั้งใหครูที่ปรึกษาเชิญผูปกครองมาพบ 

 ๓.7 เวรโรงอาหารและหนาอาคารปทมานุช 
วัน เวลา ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. น.ส.วลิาวัณย สุวรรณพร นางอรสา อินทุกานตะ 

10.30 - 11.20 น. น.ส.ธัญญาดา คําลือ น.ส.สุมณฑา จิรวานิชหิรัญ 

11.20 - 12.10 น. นายอนันต ศรีบุญสุข นางสุมิตรา ดีมี 
12.10 - 13.00 น. น.ส.พัชรี บุตรพรม น.ส.อัชฌาภรณ ตันติดํารงกุล 

วันอังคาร 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. น.ส.ศิริลักษณ ขันอุระ น.ส.สุดาลักษณ ปงแกว 

10.30 - 11.20 น. นางลักษธเนตร สุริยะเรืองรัศม ี น.ส.แพลน โปมิล 

11.20 - 12.10 น. น.ส.น้ําทิพย ธูปหอม น.ส.ธัญญพร ชะอุมพันธ 

12.10 - 13.00 น. น.ส.ทักษิณา เก้ือสกุล น.ส.สุนิสา โสตรทิพย 

วันพุธ 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. นางลักษธเนตร สุริยะเรืองรัศม ี วาที่ ร.ต.หญิง พรทิพย การสมทบ 

10.30 - 11.20 น. น.ส.รัชฎาพร หาญมโน น.ส.ณิชา แสงทอง 

11.20 - 12.10 น. นางกันตฤทัย ลิมปสวัสดิ์ น.ส.พิรุณทิพย กลมประโคน 

12.10 - 13.00 น. น.ส.มนันยา อําพันทอง น.ส.กาญจนา อรอินทร 
 
 
 
 

/3.7 เวรโรงอาหารฯ (วันพฤหัสบดี)... 
 



๖ 

วัน เวลา ครูปฏิบัติหนาที ่

วันพฤหัสบดี 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. นางวิไล  บุญญา น.ส.สุนิสา โสตรทิพย 
10.30 - 11.20 น. นางพิทยา หาญมนต น.ส.ยุพิน เกษตรศิลปชัย 

11.20 - 12.10 น. น.ส.ฤดีวรรณ มาดีกุล น.ส.ฐิติมา ศรีศุภสันต 
12.10 - 13.00 น. น.ส.ชชัชฎา เอี่ยมสูงเนิน น.ส.ยุวดี วองพิทูรมานะชัย 

วันศุกร 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. นางสุวรรณา พันธมา น.ส.กัญญภา หลักเพ็ชร 

10.30 - 11.20 น. นางวิไล  บุญญา น.ส.ฐิตาภา บุญญสิทธิ ์
11.20 - 12.10 น. น.ส.แพลน โปมิล น.ส.จุฑาภรณ งามสะพรั่ง 

12.10 - 13.00 น. นายนพดล ขํากัน น.ส.ติณพร เจริญศิริ 
หนาที่ ๑. ดูแลความเรียบรอยในการเขาแถวซื้ออาหารและรับประทานอาหาร พรอมทั้งเก็บภาชนะสงคืน 

ในที่เก็บทางโรงเรียนไดจัดเตรียมไว 
 ๒. ดูแลความสะอาดเรียบรอยบริเวณโรงอาหารและหามไมใหนักเรียนนําอาหารออกมารับประทาน 

นอกบริเวณโรงอาหาร 
 ๓. ประชาสัมพันธใหนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบในการใชโรงอาหารและกวดขันใหนักเรียนไปเขาแถวตอน

เชาและข้ึนชั้นเรียนตามเวลา 
 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓.8 หัวหนาเวรประจําอาคาร 
 ๓.8.๑ อาคาร ๑ อาคารเทพญาณมุน ี

วัน ครูปฏิบัติหนาที ่
วันจันทร นายวชิระ ตั้งประสาทสุข 

วันอังคาร นางมนสิชา สุทธิแสน 

วันพุธ วาที่ ร.ท.อภิชาติ  ยิ่งสกุล 

วันพฤหัสบดี นางมนสิชา สุทธิแสน 

วันศุกร นางฆฏนาวดี มะหะเลา 

 ๓.8.๒ อาคาร ๒ อาคารราชโมล ี
วัน ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร นางปภาวรินท วงษเกษ 

วันอังคาร น.ส.วภิารัตน เขียวศาสตร 
วันพุธ น.ส.หฤทัย เปยนสีทอง 

วันพฤหัสบดี น.ส.สภุัคษา สรรพคุณ 

วันศุกร นางปภาวรินท วงษเกษ 

 
 
 
 

/๓.8.๓ อาคาร ๓ อาคารปทมานุช... 
 



๗ 

 ๓.8.๓ อาคาร ๓ อาคารปทมานุช 
วัน ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร นายอดุลย สุทธิแสน 

วันอังคาร น.ส.พัชรินทร รุงสวาง 

วันพุธ นายอดุลย สุทธิแสน 

วันพฤหัสบดี นางฆฏนาวดี มะหะเลา 

วันศุกร น.ส.พัชรินทร รุงสวาง 

 ๓.8.๔ อาคาร ๔ อาคารธรรมุเทศาจารย 
วัน ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร น.ส.สภุัคษา สรรพคุณ 

วันอังคาร นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ 
วันพุธ นางรุงฤดี อภิชัยสุขสกุล 

วันพฤหัสบดี นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ 
วันศุกร นางรุงฤดี อภิชัยสุขสกุล 

 ๓.8.๕ อาคาร ๕ อาคารมหาโพธิวงศาจารย 
วัน ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร นายนพพร แสงทอง 

วันอังคาร น.ส.ปทุมรัตน อาวุโสสกุล 

วันพุธ น.ส.ปทุมรัตน อาวุโสสกุล 

วันพฤหัสบดี น.ส.วชิชุญา สุเจตนจิตต 
วันศุกร น.ส.วภิารัตน เขียวศาสตร 

 3.8.6 อาคารโรงฝกงาน (Shop) 
วัน ครูปฏิบัติหนาที ่

วันจันทร น.ส.สมาพร นาคแดง 

วันอังคาร น.ส.พาณี ดีสุขพร 

วันพุธ นายนพพร แสงทอง 

วันพฤหัสบดี น.ส.พาณี ดีสุขพร 

วันศุกร น.ส.สมาพร นาคแดง 

 
หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบรอยของอาคารที่ไดรับมอบหมาย เมื่อพบสิ่งผิดปกติใหรายงานตอหัวหนา

เวรประจําวันทันท ี
 ๓. ดูแลและเดินตรวจตราความเรียบรอยของนักเรียน บริเวณอาคารเรียนและจุดลับตา รวมทั้งสราง

จิตสํานึกใหนักเรียนรูจักประหยัดพลังงานโดยการปด – เปดไฟและการใชเครื่องปรับอากาศ 
ตามเวลาที่กําหนด 

 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

/๓.9 เวรบริเวณหนาหองสมุด… 



๘ 

 ๓.9 เวรบริเวณหนาหองสมุด, สะพานลอย, หองน้ํานักเรียนชาย/หองน้ํานักเรียนหญิง, รานสหกรณ 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.จุฬาลักษณ สุวรรณพานิช นายตรสั วงศแสนส ี น.ส.น้ําทิพย ธูปหอม น.ส.อัญชนก รอดริน 

วันอังคาร น.ส.ณิชาภา ดอนกันหา น.ส.กัญญภา หลักเพ็ชร น.ส.สุชีรา ชวาลพงษ น.ส.ณัฐติกา สาริกา 

วันพุธ น.ส.ชนานาถ ปรีชาศิลป น.ส.ศิรลิักษณ ขันอุระ น.ส.วิลาวณัย สุวรรณพร นายนพคุณ มีมานะ 

วันพฤหัสบดี น.ส.สภุาภรณ สุดแสวง น.ส.สริิเพ็ญ ชัยศริิมหามรกต นางโสมศริิ แฝงเมืองคุก น.ส.จีระประภา เชียงทอง 

วันศุกร น.ส.จุฬาลักษณ สุวรรณพานิช นายศิวพงษ  ไพรัตน น.ส.พิชญสริี เข็มเงิน น.ส.จุฬามณี สุวรรณนุรักษ 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ –  13.00 น.   
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณหนาหองสมุด สะพานลอย รานสหกรณและหามไมใหนักเรียน

ออกไปซื้ออาหารนอกบริเวณโรงเรียนและขามไปบริเวณสนาม ๒  
 ๓. สอดสองดูแลดานพฤติกรรมที่ผิดปกติและไมเหมาะสม เชน การสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เสี่ยง บริเวณ

หองน้ํานักเรียนชาย/หองน้ํานักเรียนหญิง 
 4. ใหนักเรียนลงลายมือชื่อ เมื่อนักเรียนจะตองขามฝงไปเรียนหรือทํากิจกรรมบริเวณสนาม 2 และ 

สระวายน้ําของโรงเรียน  
 5. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 6. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓.๑0 เวรดานลางอาคารเทพญาณมุนี, หองน้ํานักเรียนชาย/หองน้ํานักเรียนหญิงและบริเวณโดม (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.ปฐมาภรณ กรโสภา น.ส.นิภาภรณ พวงปญญา นายอัสนี สมิทธิชัยนนท นายนวพล ศรีอําพันธ 
วันอังคาร น.ส.กาญจนา อรอินทร น.ส.ชนานาถ ปรีชาศิลป วาที่ ร.ต.หญิง พรทิพย การสมทบ นายกมนณพ ขําดอน 

วันพุธ น.ส.ศรัญญา บุญเสริฐ น.ส.นภสัภรณ เกตทอง น.ส.สุณัฏฐา อยูเจริญ น.ส.วะราพร  วงศรีวอ 

วันพฤหัสบดี น.ส.ธัญญาดา คําลือ นางกันตฤทัย ลิมปสวัสดิ์ นายปฏิพาน นาทองบอ นายอนันต ศรีบุญสุข 
วันศุกร น.ส.อัชฌาภรณ ตันติดํารงกุล น.ส.กัญญารัตน วงษพินิจ นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร น.ส.ศรัญญา บุญเสริฐ 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๑3.0๐ น.   
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓. สอดสองดูแลดานพฤติกรรมที่ผิดปกติและไมเหมาะสม เชน การสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เสี่ยง บริเวณ
หองน้ํานักเรียนชาย/หองน้ํานักเรียนหญิง  

 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/๓.๑1 เวรดานลางอาคารธรรมุเทศาจารย… 



๙ 

๓.๑1 เวรดานลางอาคารธรรมุเทศาจารย, ดานหลังอาคารโรงฝกงาน,บริเวณหนาธนาคารโรงเรียน,หองน้ํา 

วัน 
เวลา 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 10.30 - 11.20 น. 11.20 - 12.10 น. 12.10 - 13.00 น. 
วันจันทร นางสุมิตรา ดีมี น.ส.นัยนา แสนทวีสุข นายธนกฤต วิทยพันธพงศ น.ส.อรรฆภา ออนนอม 
วันอังคาร น.ส.รัชฎาพร หาญมโน น.ส.วรรณกร สมบูรณ น.ส.เสาวภา กระสังข น.ส.วนิดา บังจิต 
วันพุธ น.ส.สุณัฏฐา อยูเจริญ น.ส.นัยนา แสนทวีสุข นางวรดา ศรีออน นายมงคล มะเมียทอง 
วันพฤหัสบดี น.ส.วชิชุญา สุเจตนจิตต น.ส.นุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ นางชาลิตา  บวรรับพร นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร 
วันศุกร นางสาวอทิตยา ศรีนอย นางวรดา ศรีออน น.ส.สุนิสา โสตรทิพย น.ส.ทัศนีย วงศสาม 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๑3.0๐ น.    
 ๒. ดูแลความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓. ตรวจความเรียบรอยดูแลนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนด 
 4. สอดสองดูแลดานพฤติกรรมที่ผิดปกติและไมเหมาะสม เชน การสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เสี่ยง บริเวณ

หองน้ํานักเรียนชาย/หองน้ํานักเรียนหญิง 
 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

    ๓.๑2 เวรสนาม ๒ สระวายน้ํา และสนามแฮนดบอล 

วัน 
เวลา 

10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 14.40-15.30 น. 15.30-16.30 น. 

วันจันทร น.ส.ชนัญชิดา  
ทองมูล 

น.ส.นภัสภรณ  
เกตทอง 

น.ส.มนชนก  
กระจางพุม 

น.ส.นิภาภรณ  
พวงปญญา 

น.ส.หฤทัย  
เปยนสีทอง 

น.ส.ปฐมาภรณ  
กรโสภา 

วันอังคาร วาที่ ร.ต.สันติพร  
ภูสาย 

นายวีระยุทธ  
ถุงพุดซา 

นายสุภชยั  
ปนมณ ี

นางอรสา  
อินทุกานตะ 

น.ส.ณิชา  
แสงทอง 

นางณัฐชนันทพร  
ลิปภานนท 

วันพุธ นายสุระคม  
กรรณรงค 

นางสุวรรณา  
พันธมา 

นายวรุฒ  
ศรีพรม 

น.ส.สุดาลักษณ  
ปงแกว 

น.ส.วะราพร   
วงศรีวอ 

นายปฏิภาณ  
แจงสันเทียะ 

วันพฤหัสบดี วาที่ ร.ต.สันติพร  
ภูสาย 

นายธีระวัฒน  
จันทรหอม 

น.ส.ศิรินภา 
 ศิริยม 

น.ส.นิตา  
ยาเซ็ง 

นางปวัลยรัตน  
ตันสกุล 

น.ส.รัตนาภรณ  
ทอนศร ี

วันศุกร นายสุระคม  
กรรณรงค 

วาที่ร.ต.มนตรี 
 ชูแสง 

นายปกปอง  
อนุรักษ 

นายวันเฉลิม  
เนตรธานนท 

น.ส.จุฑาภรณ  
งามสะพรั่ง 

นายสุภชยั  
ปนมณ ี

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 10.30 – 16.30 น. 
 ๒. ชวงเชากอนเขาแถวใหดูแลนักเรียนในบริเวณดังกลาว ซึ่งมักจะมีนักเรียนมาสายหรือหนีแถว 
 ๓. ดูแลความเรียบรอยบริเวณดังกลาวหลังเลิกเรียนตอนเย็นซึ่งเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงค 
 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

/๓.๑3 เวรบริเวณจุดกลับรถรับ-สงนักเรียน… 
 

 



๑๐ 

๓.๑3 เวรบริเวณจุดกลับรถรับ – สงนักเรียนและบริเวณปายโรงเรียน (ทางเขาสระวายน้ํา) 
วัน ผูรับผิดชอบ 

วันจันทร นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ นายฐิติ แถมมี 
วันอังคาร นายวีระยุทธ ถุงพุดซา นายนิคม แสงสาม 

วันพุธ นายชนัสนันท เจริญเลิศเดชกุล นายศิวพงษ  ไพรัตน 
วันพฤหัสบด ี นายวีระวุธ ทวิไชย นายภูมี มะคนมอญ 
วันศุกร นายธีระวัฒน จันทรหอม นายนพคุณ มีมานะ 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.45 น.   
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการขามถนนในทางขาม 
 ๓. ดูแล อํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองนักเรียนจอดสงนักเรียน 
 ๔. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๕. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ จะมีนสิิต/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูปฏิบัติงานรวมกับครูเวรประจําวัน 

๓.๑4 เวรริมทางรถไฟ, เวรทาน้ํา, ถนนซอยจากทางรถไฟจนถึงหนาศาลาเจษฎาบดินทร 
วัน เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. เวลา 14.40 - 15.30 น. เวลา 15.30 - 16.30 น. 

วันจันทร 
นายณัฐพล นุตยางกูล นายตรัส วงศแสนส ี นายภูมี มะคนมอญ 

นายสุรนนท คงกระจง   

วันอังคาร 
นายปกปอง อนุรักษ นายวีระยุทธ ถุงพุดซา นายปยะพงษ พุมโพธิ์สุวรรณ 

นายนวพล ศรีอําพันธ   

วันพุธ 
นายจารุกิตติ์ ชินนะราช นายวีระวุธ ทวิไชย นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ 
นายมงคล มะเมียทอง   

วันพฤหัสบดี 
นายวิศรุต ชวยดํารงค นายชนัสนันท เจรญิเลศิเดชกุล นายสุรนนท คงกระจง 

นายปฏิภาณ แจงสันเทียะ   

วันศุกร 
นายวชิระ ตั้งประสาทสุข นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร นายพีระพงษ ภูนามน 
นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร   

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ 3 ชวงเวลา ดังนี้ ๐๖.๓๐ – 0๗.3๐ น., 14.40 - 15.30 น. และ 15.30 - 16.30 น. 
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการขามถนนจุดจอดสงรับ – สง ของรถไฟและดูแลความปลอดภัยของ

นักเรียนที่โดยสารกลับโดยรถไฟ 
 ๓. หากพบนักเรียนที่แตงกายไมถูกตองตามระเบียบใหวากลาวตักเตือน 
 4. ดูแลความเรียบรอยในบริเวณดังกลาวหลังเลิกเรียนตอนเย็น ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดพฤติกรรม 

ไมพึงประสงคหรือการทะเลาะวิวาท 
 5. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 6. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

/๓.๑5 เวรปายรถเมลปากซอยเอกชัย ๔… 



๑๑ 

๓.๑5 เวรปายรถเมลปากซอยเอกชัย ๔ และนํานักเรียนขามทางมาลาย (ขามถนน) 
วัน เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. เวลา 14.40 - 15.30 น. เวลา 15.30 - 16.30 น. 

วันจันทร นายอัสนี สมิทธิชัยนนท นายพีระพงษ ภูนามน นายนิคม แสงสาม นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ 
วันอังคาร นายธนกฤต วิทยพันธพงศ นายกมนณพ ขําดอน นายนพดล ขํากัน นายฐิติ แถมมี 

วันพุธ นายปฏิพาน นาทองบอ นายอภิมุข จิตรพงษ นายอภิมุข จิตรพงษ นายธีระวัฒน จันทรหอม 

วันพฤหัสบดี นายปยะพงษ พุมโพธิ์สุวรรณ วาที่ร.ต.มนตรี ชูแสง นายปยะพงษ พุมโพธิ์สุวรรณ นายปฏิภาณ แจงสันเทียะ 
วันศุกร นายวันเฉลิม เนตรธานนท นายภูมี มะคนมอญ นายปฏิพาน นาทองบอ นายวิศรุต ชวยดํารงค 

หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ 3 ชวงเวลา ดังนี้ ๐๖.๓๐ – 0๗.3๐ น., 14.40 - 15.30 น. และ 15.30 - 16.30 น. 
 ๒. ดูแลความปลอดภัยนักเรียนในการขามถนนในทางขามมาลาย โดยครูเวรคนที่ 1 ทําหนาที่รับนักเรียน

บริเวณจุดบริการมอเตอรไซครับจาง ครูเวรคนที่ 2 ทําหนาที่ฝงตรงขามซอยเพื่อพานักเรียนขามทาง
มาลายรวมกับตํารวจจราจร 

 ๓. ปฏิบัติหนาที่ดูแลการ เขา – ออก โรงเรียนของนักเรียน 
 ๔. กํากับดูแลการเดินแถวขามทางมาลายของนักเรียนอยางเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย  
 ๕. บันทึกเหตุการณลงสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
 ๖. ทําหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓.๑6 หัวหนาเวรประจําวัน 
วัน ผูรับผิดชอบ 

วันจันทร นายอมร มาตะยา 

วันอังคาร นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ 
วันพุธ นายธวัชชัย เคามูล 

วันพฤหัสบดี นายอรรถพล บัวทอง 

วันศุกร นายศุภชัย กิ่งรัตน 
หนาที่ ๑. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 2. การตรวจตราการปฏิบัติหนาที่จะตองตรวจเช็กครูเวรประจําวันและนําสมุดลงนามใหครูเวรลงชื่อ  

ณ จุดปฏิบัติหนาที่เวรประจําวันนั้น ๆ และชวงเวลากลางวันใหนําสมุดลงนามการปฏิบัติหนาที่ไปวาง
ไวที่หองกลุมบริหารงานบุคคลใหครูเวรลงนาม 

 3. หากไมพบครูเวร ณ จุดเวรประจําวันใหดําเนินการโทรติดตอสอบถามและหัวหนาเวรจะตองดูแลพื้นที่
จนกวาครูเวรจะมาปฏิบัติหนาที่และบันทึกรายงานลงในสมุดบันทึกเวรประจําวันโดยทันท ี

 4. ตรวจตราการปฏิบัติหนาที่เวรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบันทึกการปฏิบัติหนาที่เวร บันทึก
ขอเสนอแนะและนําเสนอแบบบันทึกฯ ตอผูบริหารใหเปนปจจุบัน 

 5. หากมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้น ใหดําเนินการแกไขรวมกับผูอยูเวรในชั้นตนแลวรีบรายงานใหผูบริหาร
โรงเรียนทราบ 

 6. หากไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหแจงผูบริหารและบันทึกสับเปลี่ยนผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาเวรแทน 
ใหเปนลายลักษณอักษร 

 
 

/ขอใหครูและบุคลากรทางการศึกษา … 
 



๑๒ 

 ขอใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและทางราชการตอไป  
 
 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    9    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

(นายชวนชัย วรรณสิทธิ์) 
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 


