
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  
ที ่   86 /๒๕๖2   (ฉบับแก้ไข1) 

  เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครู  พนกังานราชการและครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันท าการ 
................................................. 

 
         เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันท าการในแต่ละวันในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครู  พนักงานราชการและ 
ครูอัตราจ้างประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  ๒๕๖2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการและสนองนโยบายของโรงเรียนและส่วนกลาง  โดยครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึงโดยพร้อมเพรียงกันในระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ (วรรค ๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับท่ี  ๒) และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับท่ี  ๓)  และระเบียบว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต 
การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครู  
พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันท าการ ดังนี้ 
 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 ๑. นายประทิน  เหลืองทอง    ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสรสิช   แขวงแข่งขัน  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓. นายทนงศักดิ์  ธาราเกษม  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๕. นางสาวณัฎฐ์ธนัน  ร าเจริญ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี   ให้ค าปรึกษา นิเทศติดตาม ประเมินการปฏิบัติราชการ  แนะน า ช่วยแก้ปัญหา สร้างขวัญก าลังใจ  พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันท าการแต่ละหน้าที่ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 
 ๑. นายสมชาย   ศรีฉ่ าพันธ์  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางค าพัน  หินแก้ว   รองประธานกรรมการ      
 ๓. นายสมาน  ทวีผล   กรรมการ  
 ๔. นางสาวสมรัศมิ์    สายทอง  กรรมการ  
 5. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   กรรมการ  
 6. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์  กรรมการ  
 7. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม   กรรมการ    
 ๕. นายสถิตย์  ชมชื่น   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่  ร่วมกันวางแผน ออกแบบ ก าหนดแนวทางวิธีด าเนินงาน บริหารจัดการ ประสานงาน ติดตาม สรุปรายงานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันของคณะครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง โดยค านึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
นักเรียนเป็นส าคัญ 
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3.   หัวหน้าเวรประจ าวัน 
 วันจันทร์     นายสมาน   ทวีผล 
 วันอังคาร นางสาวภัคธีมา  แก้วยม 
 วันพุธ  นางสาวสุปราณี  สุนทรสรุิยวงศ ์
 วันพฤหัสบด ี นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  
 วันศุกร์  นายสถิตย์  ชมชื่น 
 

 หน้าท่ีของหัวหน้าเวรประจ าวัน 
  1. ตรวจติดตามการปฏิบัตหิน้าท่ีของครูเวรประจ าวันในแต่ละจุดตามวันท่ีไดร้ับมอบหมายอย่างเป็นปัจจุบัน   
  2. รวบรวมข้อมูลการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันรายงานต่อรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารทั่วไป   
   

๔. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน    ดังต่อไปนี้ 
   

 เวรประจ าวันจันทร์ ประกอบด้วย 
 

 หัวหน้าเวรประจ าวัน :   นายสมาน  ทวีผล 
 1) ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า/โรงจอดรถนักเรียน/ดูแลนักเรยีนมาสาย จ านวน 3 ชุด หมุนเวียนกัน ประกอบด้วย  
  ชุดที่ ๑  
    ๑. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย ์   
    ๒. นางสุภสัสร  กันโรคา 
    ๓. นางอภิญญา  พรมรักษา 
  ชุดที่ ๒  
    ๑. นางสาวนวลลออ  น้อยกรม  
    ๒. นางผุสดี  กินขุนทด 
   3. นายต่อลาภ  ส าเภา 
  ชุดที่ ๓ 
    ๑. นางสาวมะล ิ ทุยไธสง 
    ๒. นางนิรามัย   โยชุ่ม 
   3. นางสาวอรญัญา  ทุริดไธสง 
  

 2) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงพักเที่ยง ( เวลา 12.00-13.00 น.) 
   1.  นางประภาพรรณ  ชอดร ิ 
   2.  นางสุจิตรา  จันกวด 
   

 3) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.20 น.) 
   1. นางสาธร  ธูปพุฒซา 
   2. นายเสกสรรค์  หินแก้ว 
  

 4) เวรหน้าเสาธง (เวลา 07.50-08.30 น.) 
   1. นางปาลิกา  ทัตเศษ 
   2. นายสมาน  ทวีผล 
   

 5) เวรดูแลการสแกนบัตรนักเรยีน 
   1. นางสาววรตัม์ฐนัน  มีชาญเช่ียว 
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 เวรประจ าวันอังคาร ประกอบด้วย 
 

 หัวหน้าเวรประจ าวัน :    นางสาวภัคธีมา  แก้วยม 
   

 1) ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า/โรงจอดรถนักเรียน/ดูแลนักเรยีนมาสาย จ านวน 3 ชุด หมุนเวียนกัน ประกอบด้วย  
  ชุดที่ ๑  
    ๑. นางนุชนารถ  ธ ารงศิร ิ  
    ๒. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม 
    ๓. นายอนุพงษ์  สีสัตยซ์ื่อ 
  ชุดที่ ๒  
    ๑. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย  
    ๒. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด 
   3. นางสาวสฏิฐารตัน์  ขันทอง 
  ชุดที่ ๓ 
    ๑. นางสุภาพ  สไีพสน 
    ๒. นางสาวมะลสิา  สุธารตัน ์
   3. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา 
  

 2) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงพักเที่ยง ( เวลา 12.00-13.00 น.) 
   1.  นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม 
   2.  นายวิเชียร  สุทธหลวง 
   

 3) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.20 น.) 
   1. นายมาโนช  ทัตเศษ 
   2. นางสาวกมลรตัน์  จันทร์น้อย 
   

 4) เวรหน้าเสาธง (เวลา 07.50-08.30 น.) 
   1. นางพิชยา  ฐิติโรจน ์
   2. นายณัฐกานต์  เพชรนิล 
    

 5) เวรดูแลการสแกนบัตรนักเรียน 
   1. นายชัชวานนท์  สงคราม 
 
 เวรประจ าวันพุธ    ประกอบด้วย 
 

 หัวหน้าเวรประจ าวัน :    นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์ 
   

 1) ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า/โรงจอดรถนักเรียน/ดูแลนักเรยีนมาสาย จ านวน 3 ชุด หมุนเวียนกัน ประกอบด้วย  
  ชุดที่ ๑  
    ๑. นางวรากร  น่วมถนอม  
    ๒. นางลดาวลัย์  ใจเพชร   
    ๓. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท 
  ชุดที่ ๒  
    ๑. นางอรอุมา  ลักษณะทอง  
    ๒. นางสาวรตันา  ศุขกลิ่น 
   3. นางอ าภวัล  ไชยทา 
  ชุดที่ ๓ 
    ๑. นางรมณ  ชมชื่น 
    ๒. นางสมฤดี  สุทธหลวง 
   3. นางสาวสุพตัรา  อ่อนน้อมด ี
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 2) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงพักเที่ยง ( เวลา 12.00-13.00 น.) 
   1.  นางกชณิภา  สินทรัพย ์
   2.  นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ 
   

 3) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.20 น.) 
   1. นายกิตติ  เขตจัตรุัส 
   2. นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณ ี
 
 4) เวรหน้าเสาธง (เวลา 07.50-08.30 น.) 
   1. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 
   2. นางวรากร  น่วมถนอม  
   

 5) เวรดูแลการสแกนบัตรนักเรยีน 
   1. นายไพโรจน์  ผิวเณร 
 
 
 
 เวรประจ าวันพฤหัสบด ี ประกอบด้วย 
   

 หัวหน้าเวรประจ าวัน :    นายระลึก  ซ้ายหนองขาม 
  

 1) ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า/โรงจอดรถนักเรียน/ดูแลนักเรยีนมาสาย จ านวน 3 ชุด หมุนเวียนกัน ประกอบด้วย  
  ชุดที่ ๑  
    ๑. นายภเูบศร์  ปิ่นแก้ว  
    ๒. นางสุระพี  อาคมคง 
    ๓. นายสรุัตน์  แซงศรีนวล 
  ชุดที่ ๒  
    ๑. นางสาววิรญิญา  ฝางแก้ว  
    ๒. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว 
   3. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง 
  ชุดที่ ๓ 
    ๑. นางสาวปิยพร  ยะตัน 
    ๒. นางอรพิมพ์  พรหมชุล ี
   3. นางพชรมน  รัตนมณ ี
   

 2) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงพักเที่ยง ( เวลา 12.00-13.00 น.) 
   1.  นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ 
   2.  นางสุกัญญา  จมุพรม 
 

 3) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.20 น.) 
   1. นายสรุพิชญ์  วงศ์น้อย 
   2. นางวิริยา  รินลา 
   

 4) เวรหน้าเสาธง (เวลา 07.50-08.30 น.) 
   1. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม 
   2. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ 
   

 5) เวรดูแลการสแกนบัตรนักเรยีน 
   1. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย ์
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 เวรประจ าวันศุกร์    ประกอบด้วย 
 

 หัวหน้าเวรประจ าวัน :    นายสถิตย์  ชมชื่น 
   

 1) ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า/โรงจอดรถนักเรียน/ดูแลนักเรยีนมาสาย จ านวน 3 ชุด หมุนเวียนกัน ประกอบด้วย  
  ชุดที่ ๑  
    ๑. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน ์   
    ๒. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 
    ๓. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก 
  ชุดที่ ๒  
    ๑. นายชาญณรงค์  บุญจติร 
    ๒. นางณอรญิ  แหวนหล่อ 
   3. นายสมภพ  บุญเทีย่งตรง 
  ชุดที่ ๓ 
    ๑. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร 
    ๒. นางสาวนิลบุล   สาระ 
   3. นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว 
  

 2) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงพักเที่ยง ( เวลา 12.00-13.00 น.) 
   1.  นายสาคร  เป้าใจสุข 
   2.  นางสาวไอลดา  เลิกนอก 
   

 3) เวรหน้าประตโูรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30-16.20 น.) 
   1. นายธมกร  ยาหลง 
   2. นางเยาวลักษณ์  สามา 
   

 4) เวรหน้าเสาธง (เวลา 07.50-08.30 น.) 
   1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ 
   2. นางค าพัน  หินแก้ว 
    

 5) เวรดูแลการสแกนบัตรนักเรยีน 
   1. นางสาวปนัดดา  กองมนต ์
 
หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน 
 

 ครูเวรประจ าวันภาคเช้าตามข้อ1 ทั้ง 3 ชุด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 จุดในแต่ละวัน โดยหมุนเวียนกันตามวันท่ีทีก่ าหนดไว้ใน
ตารางแนบท้ายค าสั่ง ซึ่งแต่ละจุดมีหน้าที่ดังนี ้
 

 จุดที่1 หน้าประตูโรงเรียนภาคเชา้    
   1.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00น.  
   1.2 ตรวจดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน 
   1.3 ดูแลความปลอดภัยการจราจรบริเวณหน้าประตูโรงเรียน   
   1.4 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมดุบันทึกทุกครั้งใหเ้ป็นปัจจุบัน 
      

 จุดที่2 โรงจอดรถนักเรียน    
   2.1 ปฏิบตัิหน้าที่ภาคเช้า เวลา 07.00-08.00น.      
   2.2 ดูแลการจราจรบรเิวณทางเข้า-ออกโรงรถ ก ากับดูแลการจอดรถใหเ้ป็นระเบียบ 
         2.3 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมุดบันทึกทุกครัง้ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
   

     
 
 
 



๖ 

 

 จุดที3่ ดูแลนักเรียนมาสาย           
   3.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ในช่วงเวลา 07.50-08.30น.   
   3.2 ควบคมุดูแล ให้ท ากิจกรรม/แนะน า/อบรม/ลงโทษ นักเรียนที่เข้าข่ายมาสาย ตามที่เห็นสมควร/มติที่ประชุม 
         เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
         3.3 บันทึก รายงานจ านวนรวมนักเรยีนที่มาสาย รายงานการปฏิบัตหิน้าท่ี และลงช่ือปฏิบัติงานในสมุดบันทึกทุก 
                              ครั้งให้เป็นปัจจุบัน     
      

 หน้าท่ีครูเวรหน้าประตูโรงเรียนช่วงพักเที่ยง   
   1.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00น.          
   1.2 ดูแล ให้อนุญาตนักเรียนกรณีมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ตามดลุยพินิจของครูเวร 
   1.3 ก ากับดูแลการเข้าออกบริเวณประตูโรงเรียนทั้งส่วนของนักเรยีนและบุคคลภายนอกโดยประสานงานกับยาม  
   1.4 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมดุบันทึกทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน 
 

 หน้าท่ีครูเวรหน้าประตูโรงเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน   
   1.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ เวลา 15.30-16.20 น.          
   1.2 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนหลังเลิกเรียน 
   1.3 ดูแลความปลอดภัยการจราจรบริเวณหน้าประตูโรงเรียน   
   1.4 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมดุบันทึกทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน   
       

     หน้าท่ีครูเวรหน้าเสาธง       
   3.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ในช่วงเวลา 07.50-08.30น.   
   3.2 ดูแลความเรียบร้อยของคณะกรรมการสภานักเรียนในการ ก ากับดูแล จัดระเบยีบแถวและการปฏิบัต ิ
                               กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเป็นระเบยีบ เรยีบร้อย กระชับ รวดเร็ว 
   3.3 แจ้งข้อมูลข่าวสาร/อบรมนักเรียน ตามความจ าเป็นโดยพยายามกระชับเวลา ให้นักเรียนแยกเข้าช้ันเรียน 
                               ไม่เกิน เวลา 08.30 น. เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมโฮมรมูที่ต่อเนื่องกัน 
   3.4 ก ากับดูแลการเดินแถวเข้าช้ันเรียนให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
   3.5 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมดุบันทึกทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน     
   

      หน้าท่ีครูเวรดูแลการสแกนบัตรนักเรียน       
   3.1 ให้ปฏิบตัิหน้าที่ในช่วงเวลา 07.00-08.00น.  ร่วมกับครูเวรหน้าประตูโรงเรียนภาคเช้า 
   3.2 ดูแลความเรียบร้อยในการสแกนบัตรของนักเรียน 

     3.3 บันทึกรายงาน และลงช่ือปฏิบัติงานในสมดุบันทึกทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
  ให้ผู้ไดร้ับค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะท างานชุดตา่ง ๆ ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความ 
 รับผิดชอบต่อภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ส่งผลให้งานราชการของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 

 

     ทั้งนีใ้ห้เริ่มปฏิบัตหิน้าท่ี ตั้งแต่ วันที่   16  พฤษภาคม  ๒๕๖2  เปน็ต้นไป 

     สั่ง   ณ   วันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2  

                                      
   

    
             (นายประทิน  เหลืองทอง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ์   


