
 
 

 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ท่ี  83 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังครูเวรประจ ำวัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

……………………………………………………………. 
ด้วยโรงเรียนมีนโยบายเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความประพฤติ

และระเบียบวินัย ครูจ าเป็นต้องดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึงเพื่อปรับหรือลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรม
เบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนและปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น เพื่อให้การแต่งต้ัง
ครูเวรประจ าวัน ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 แต่งต้ังครูเวรประจ าวัน   
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นายสันติ มุกดาสนิท  ประธานกรรมการ 
1.2 นายมาโนช ครอบครอง รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวสมปอง พรามเอก กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ ประสานงาน สนับสนุน อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม  
ในการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน ประกอบด้วย 
  2.1 นายมาโนช  ครอบครอง ประธาน 
  2.2 นางสาวสมปอง  พรามเอก รองประธาน 
  2.3 นางศศธร  ทองจันทร์  กรรมการ 
  2.4 นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม กรรมการ 
  2.5 นายชัยพัฒน์  ราญรอน กรรมการ 
  2.6 นายค านวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
  2.7 นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ 
  2.8 นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
  2.9 นางสาวเพ็ญภัค  ใจดี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ให้ค าปรึกษาดูแลประสานงานกับคณะการกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 

 
 
 
 
 

วันจันทร ์
 
 
 
 

นำงสำยชล  ต่ำยนิล ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสัจจา ช่างต่อ 
2. นายวิศรุต เลขการ 
3. นางสาวภิรญา แพทย์รักษา 
4. นายณัฐพล บุญสละ 
5. นางวิลาสินี อุดแก้ว 
6. นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ 
7. นายคมกริช ซ้อนบุญ 
8. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์ 
9. นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์ 
10. นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ 
11. นางสาวนิตติกา ศิริยา 
12. นางสาวเพลินจิตร นาบุญ 
13. นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง 
14. นางสาวสราลี งามดี 
15. นางสาวพรกนก จ าเนียร 
16. Ms.Varsha Tryambak Borse 

1. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักรียน 
2. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
4. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม
ของนักเรียน 
5. ดูแลความช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อัน
อาจเป็นเหตุให้เกิความเสียหายแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา ให้ระงับ
เหตุและรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 
7. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ี 
หลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางศศธร ทองจันทร์ (ครูหัวหน้าระดับ) 
นางบุญญารัศมิ์ จัทคาม (ครูหัวหน้าระดับ) 

ผู้ประสานงานเวรประจ าวัน 

 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 

 
 
 
 
 

วันอังคำร 
 
 
 
 

นำงสำวกุสุมำ จันทร์แก้ว ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวจงจินต์ บัวเผ่ือน 
2. นายอุเทน บ ารุงนา 
3. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง 

1. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักรียน 
2. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 



 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 
 
 
 
 
 

วันอังคำร 
 
 
 
 

นำงสำวกุสุมำ จันทร์แก้ว ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา 
5. นางสาวกานต์สิรี มาตย์วิเศษ 
6. นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์ 
7. นายจักรพงษ์ ท้ิงมิตรช่ัว 
8. นางสาวอรพินท์ มีกุญชร 
9. นางสาวจุฑามาศ เงินงาม 
10. นางสาวอุบลวรรณ ประจง 
11. นายณุวิชญ์ สว่างไสว 
12. นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ 
13. นางฉัตรกมล ศิริคช 
14. นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล 
15. นางสาวนิรชา ชมช่ืน 
16. Mr.Jayeshkumar Chhari 

4. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม
ของนักเรียน 
5. ดูแลความช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อัน
อาจเป็นเหตุให้เกิความเสียหายแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา ให้ระงับ
เหตุและรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 
7. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ี 
หลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 นายค านวน วงศ์จันทร์ (ครูหัวหน้าระดับ) ผู้ประสานงานเวรประจ าวัน 
 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 

 
 
 
 
 

วันพุธ 
 
 
 
 

นำยธีรพร เอื้อเฟื้อ ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางกุลธิดา ถินกล่ัน 
2. นายกฤษฎา นาหมื่น 
3. นางชนิดา รื่นรมย์ 
4. นางสาวรัตติยา จันทคาม 
5. นางจุฑา ประกอบกิจ 
6. นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ 
7. นายนคร สร้อยสน 
8. นางสาวนันท์ชรีย์ ล้ีไพโรจน์กุล 

1. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักรียน 
2. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
4. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม
ของนักเรียน 
5. ดูแลความช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อัน
อาจเป็นเหตุให้เกิความเสียหายแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา ให้ระงับ



 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 
 
 
 
 
 

วันพุธ 
 
 
 
 

นำยธีรพร เอื้อเฟื้อ ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย 
10. นางสาวอรวรรณ นธีนาม 
11. นางปฏิมา บุญล้อม 
12. นายวรุฒ บุญประเสริฐ 
13. นางสาวชนัญญา ช่างตกแต่ง 
14. Miss Loura May Cruz 
15. Miss Nolyn Grace E.Luciano 
16. Miss Aloha Veibs M.Febian 

เหตุและรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 
7. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ี 
หลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นายชัยพัฒน์ ราญรอน (ครูหัวหน้าระดับ) ผู้ประสานงานเวรประจ าวัน 
 
 

เวรประจ ำวัน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน หน้ำที่ 

 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดี 
 
 
 
 

นำงสำวจิรนันท์ ช้ันชำติ ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวสุปรียา อินองการ 
2. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ 
3. นางสาวอุมาพร เช่ียวณรงค์กร 
4. นายสุรเดช สอนภักดิ์ 
5. นางสาวสุพิชญา ธนะค ามา 
6. นางสาวศิริขวัญ กรกฎ 
7. นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ 
8. นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน 
9. นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์ 
10. นายเอนก จิณารักษ์ 
11. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์ 
12. นายธนิต มัชฌิมา 
13. นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส 

1. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักรียน 
2. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
4. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม
ของนักเรียน 
5. ดูแลความช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อัน
อาจเป็นเหตุให้เกิความเสียหายแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา ให้ระงับ
เหตุและรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 
7. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ี 
หลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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นำงสำวจิรนันท์ ช้ันชำติ ( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14. นายณัฐพล ดังสนั่น 
15. นางสาวพนิดา สารพล 
16. Miss Peng Xiau Yuan 
นายศิรพงษ์ เงินบุคคล (ครูหัวหน้าระดับ) ผู้ประสานงานเวรประจ าวัน 
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วันศุกร์ 
 
 
 
 

นำยภำณุพงศ์ ลำภเกิน  
( หัวหน้ำเวร ) 

1. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน 
2.แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด  
ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมครบถ้วน 
3. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
4. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
5. ด าเนินการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวลลิตา รสธรรม 
2. นางนิตยา อภิญ 
3. นางสาวนันทพร บุญประถม 
4. นางดวงกมล พรพลานามัย 
5. นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ 
6. นางสาวอภันตรี ฉลอง 
7. นางมัทนา ครอบครอง 
8. นางจุฑารัตน์ เกิดทอง 
9. นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  
10. นายรัชพล เท่ียงดี 
11. นางชบา เมืองค า 
12.นายวรพจน์ กรณวงศ์ 
13. นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน 
14. นางสาวลักษิกา คล้ายคลึง 
15. นางสาวพรนิภา อุทธา 
16. Miss Liu Jian Qiao 

1. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักรียน 
2. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยช่วงเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
4. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม
ของนักเรียน 
5. ดูแลความช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อัน
อาจเป็นเหตุให้เกิความเสียหายแก่นักเรียนหรือสถานศึกษา ให้ระงับ
เหตุและรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 
7. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ี 
หลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นายสายัณห์ ศรีขวัญ (ครูหัวหน้าระดับ) ผู้ประสานงานเวรประจ าวัน 
 



 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความวิริยะ 
เสียสละ  สามัคคี  และใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
( นายสันติ มุกดาสนิท ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 


