
   ตารางรวมแสดงหน้าที่เวรประจ าวัน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  (ฉบับแก้ไข1) 

ล าดับ จุดที่ปฏิบัติหน้าท่ี วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร์ 

1    หัวหน้าเวร-ผู้ตรวจเวร     นายสมาน   ทวีผล     นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   น.ส.สุปราณี  สุนทรสรุิยวงศ ์     นายระลึก  ซ้ายหนองขาม     นายสถิตย์  ชมชื่น 
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2.1  หน้าประตูโรงเรียน (เช้า) 
2.2  โรงจอดรถนักเรียน 
2.3  ดูแลนักเรียนมาสาย 

 
 

       ( หมุนเวียน 3 จุด ) 

 

1. นายพิพัฒฌ์พล  เนตรทิพย ์
2. นางสุภัสสร  กันโรคา 
3. นางอภิญญา  พรมรักษา 

 

1. นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ 
2. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม 
3. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ 

 

1. นางวรากร  น่วมถนอม 
2. นางลดาวัลย์  ใจเพชร 
3. นางจุฑาภัทร  ปะเมโท 

 

1. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว 
2. นางสุระพี  อาคมคง 
3. นายสุรัตน์  แซงศรีนวล 

 

1. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ 
2. นางสาวสมรศัมิ์  สายทอง 
3. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก 

 

1. นางสาวนวลลออ  น้อยกรม 
2. นางผุสดี  กินขุนทด 
3. นายต่อลาภ  ส าเภา 

 

1. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย 
2. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด 
3. นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง 

 

1. นางอรอุมา  ลักษณะทอง 
2. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น 
3. นางอ าภวัล  ไชยทา 

 

1. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว 
2. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว 
3. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง 

 

1. นายชาญณรงค์  บุญจติร 
2. นางณอริญ  แหวนหล่อ 
3. นายสมภพ   บุญเที่ยงตรง 

 

1. นางสาวมะลิ  ทุยไธสง 
2. นางนิรามัย  โยชุ่ม 
3. นางสาวอรัญญา  ทุรดิไธสง 

 

1. นางสุภาพ  สีไพสน 
2. นางสาวมะลสิา  สุธารัตน ์
3. น.ส.ทิพวรรณ  เพชรกันหา 

 

1. นางรมณ  ชมชื่น 
2. นางสมฤดี  สุทธหลวง 
3. นางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมด ี

 

1. นางสาวปิยพร  ยะตัน 
2. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี 
3. นางพชรมน  รัตนมณ ี

 

1. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร 
2. นางสาวนิลุบล  สาระ 
3. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว 
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   ดูแลการสแกนบัตรนักเรียน 
 

1.น.ส.วรัตม์ฐนัน  มีชาญเช่ียว 
 

1. นายชัชวานนท์  สงคราม 
 

1. นายไพโรจน์  ผิวเณร 
 

1. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย ์
 

1. นางสาวปนัดดา  กองมนต ์
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   หน้าเสาธง 
 

1. นางปาลิกา  ทัตเศษ 
2. นายสมาน  ทวีผล 

 

1. นางพชิยา  ฐิติโรจน์ 
2. นายณัฐกานต์  เพชรนลิ 

 

1. นางเบญมาศ  สุขเจริญ 
2. นางวรากร  น่วมถนอม 

 

1. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม 
2. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ 

 

1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ 
2. นางค าพัน  หินแก้ว 
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   หน้าประตูโรงเรียน 
      (พักเที่ยง) 

 

1. นางประภาพรรณ  ชอดร ิ
2. นางสุจิตรา  จันกวด 

 

1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม 
2. นายวิเชียร  สุทธหลวง 

 

1. นางกชณิภา  สินทรัพย ์
2. นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ 

 

1. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ 
2. นางสุกัญญา  จุมพรม 

 

1. นายสาคร  เป้าใจสุข 
2. นางสาวไอลดา  เลิกนอก 
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   หน้าประตูโรงเรียน 
    (เย็นหลังเลิกเรียน) 
 

 

1. นางสาธร  ธูปพฒซา 
2. นายเสกสรรค์  หินแก้ว 

 

1. นายมาโนช  ทัตเศษ 
2. น.ส.กมลรัตน์  จันทร์น้อย 

 

1. นายกิตติ  เขตจตัุรัส 
2. นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณ ี

 

1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย 
2. นางวิริยา  รินลา 
 

 

1. นายธมกร  ยาหลง 
2. นางเยาวลักษณ์  สามา 

      



        ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันจันทร์   (เฉพาะ 3 ชุด ภาคเช้า)       นายสมาน  ทวีผล         หวัหน้าเวร 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน  ปี 
บริเวณที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

(1)  หน้าประตูโรงเรียน (2)  โรงจอดรถนักเรียน (3)  ดูแลนักเรียนมาสาย 
1 - - - - - - - - - - 

2 20 พ.ค. 2562 - - - - - - - - - 
3 27 พ.ค. 2562 ครูพิพัฒณ์พล ครูสภุัสสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุด ี ครูต่อลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 
4 3  มิ.ย. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

5 10 มิ.ย. 2562 ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา 

6 17 มิ.ย. 2562 ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 

7 24  มิ.ย. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

8 1  ก.ค. 2562 ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา 

9 8  ก.ค. 2562 ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 

10 15  ก.ค. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

11 22  ก.ค. 2562 ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา 

12 29  ก.ค. 2562 - - - - - - - - - 
13 5  ส.ค. 2562 ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 

14 12 ส.ค. 2562 - - - - - - - - - 
15 19  ส.ค. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

16 26  ส.ค. 2562 ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา 

17 2  ก.ย. 2562 ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 

18 9  ก.ย. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

19 16  ก.ย. 2562 ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา 

20 23  ก.ย. 2562 ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา 

21 30  ก.ย. 2562 ครูมะล ิ ครูนิรามยั ครูอรัญญา ครูพิพฒัณ์พล ครูสภุสัสร ครูอภิญญา ครูนวลลออ ครูผสุดี ครูตอ่ลาภ 

 

หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน (3 ชุด ภาคเช้า )   :  ปฏิบัติหน้าท่ี ตามวัน เวลาที่ก าหนด  ลงช่ือปฏิบัตหิน้าท่ีทุกครั้งพร้อมทั้งบันทึกรายงาน หากมีเหตไุมไ่ดม้าปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แจ้งหัวหน้าเวรให้รับทราบ   
หน้าท่ีของหัวหน้าเวร  : ตรวจตดิตาม รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันทุกจดุ โดยใหค้รูเวรทุกจุดได้ลงช่ือในสมุดบันทึกขณะปฏิบัติหนา้ที่หรือเมื่อแล้วเสร็จอย่างเป็นปัจจุบัน 



             ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันอังคาร  (เฉพาะ 3 ชุด ภาคเช้า)      นางสาวภัคธีมา  แก้วยม         หัวหน้าเวร 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน  ปี 
บริเวณที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

(1)  หน้าประตูโรงเรียน (2)  โรงจอดรถนักเรียน (3)  ดูแลนักเรียนมาสาย 
1 - - - - - - - - - - 

2 21 พ.ค. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 
3 28 พ.ค. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

4 4  มิ.ย. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

5 11 มิ.ย. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

6 18 มิ.ย. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

7 25  มิ.ย. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

8 2  ก.ค. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

9 9  ก.ค. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

10 16  ก.ค. 2562 - - - - - - - - - 
11 23  ก.ค. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

12 30  ก.ค. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

13 6  ส.ค. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

14 13 ส.ค. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

15 20  ส.ค. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

16 27  ส.ค. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

17 3  ก.ย. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

18 10  ก.ย. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

19 17  ก.ย. 2562 ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ 

20 24  ก.ย. 2562 ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ 

21 1  ต.ค. 2562 ครูนชุนารถ ครูพรทิพย์ ครูอนพุงษ์ ครูวนสัยา ครูรัฐภมู ิ ครูสฏิฐารัตน์ ครูสภุาพ ครูมะลสิา ครูทิพวรรณ 

 

หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน (3 ชุด ภาคเช้า )   :  ปฏิบัติหน้าท่ี ตามวัน เวลาที่ก าหนด  ลงช่ือปฏิบัตหิน้าท่ีทุกครั้งพร้อมทั้งบันทึกรายงาน หากมีเหตไุมไ่ดม้าปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แจ้งหัวหน้าเวรให้รับทราบ   
หน้าท่ีของหัวหน้าเวร  : ตรวจตดิตาม รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันทุกจดุ โดยใหค้รูเวรทุกจุดได้ลงช่ือในสมุดบันทึกขณะปฏิบัติหนา้ที่หรือเมื่อแล้วเสร็จอย่างเป็นปัจจุบัน 



             ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันพุธ  (เฉพาะ 3 ชุด ภาคเช้า)    นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์         หัวหน้าเวร 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน  ปี 
บริเวณที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

(1)  หน้าประตูโรงเรียน (2)  โรงจอดรถนักเรียน (3)  ดูแลนักเรียนมาสาย 
1 - - - - - - - - - - 

2 22 พ.ค. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 
3 29 พ.ค. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

4 5  มิ.ย. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
5 12 มิ.ย. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

6 19 มิ.ย. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

7 26  มิ.ย. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
8 3  ก.ค. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

9 10  ก.ค. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

10 17  ก.ค. 2562 - - - - - - - - - 
11 24  ก.ค. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
12 31  ก.ค. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

13 7  ส.ค. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

14 14 ส.ค. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
15 21  ส.ค. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

16 28  ส.ค. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

17 4  ก.ย. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
18 11  ก.ย. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

19 18  ก.ย. 2562 ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา 

20 25  ก.ย. 2562 ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร 
21 2  ต.ค. 2562 ครูลดาวลัย์ ครูจฑุาภทัร ครูวรากร ครูอมัภวลั ครูอรอมุา ครูรัตนา ครูรมณ ครูสมฤด ี ครูสพุตัรา 

 

หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน (3 ชุด ภาคเช้า )   :  ปฏิบัติหน้าท่ี ตามวัน เวลาที่ก าหนด  ลงช่ือปฏิบัตหิน้าท่ีทุกครั้งพร้อมทั้งบันทึกรายงาน หากมีเหตไุมไ่ดม้าปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แจ้งหัวหน้าเวรให้รับทราบ   
หน้าท่ีของหัวหน้าเวร  : ตรวจตดิตาม รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันทุกจดุ โดยใหค้รูเวรทุกจุดได้ลงช่ือในสมุดบันทึกขณะปฏิบัติหนา้ที่หรือเมื่อแล้วเสร็จอย่างเป็นปัจจุบัน 



             ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันพฤหัสบดี  (เฉพาะ 3 ชุด ภาคเช้า)  ฉบับแก้ไข1   นายระลึก   ซ้ายหนองขาม       หัวหน้าเวร 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน  ปี 
บริเวณที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

(1)  หน้าประตูโรงเรียน (2)  โรงจอดรถนักเรียน (3)  ดูแลนักเรียนมาสาย 
1 16 พ.ค. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

2 23 พ.ค. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

3 30 พ.ค. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

4 6  มิ.ย. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

5 13 มิ.ย. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

6 20 มิ.ย. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

7 27  มิ.ย. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

8 4  ก.ค. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

9 11  ก.ค. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

10 18  ก.ค. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

11 25  ก.ค. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

12 1  ส.ค. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

13 8  ส.ค. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

14 15 ส.ค. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

15 22  ส.ค. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

16 29  ส.ค. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

17 5  ก.ย. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

18 12  ก.ย. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

19 19  ก.ย. 2562 ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ 

20 26  ก.ย. 2562 ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ 

21 3  ต.ค. 2562 ครูวิริญญา ครูสนุนัทา ครูกนกนิษฐ์ ครูปิยพร ครูอรพิมพ์ ครูพชรมณ ครูภเูบศร์ ครูสรุะพี ครูสรัุตน์ 

 

หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน (3 ชุด ภาคเช้า )   :  ปฏิบัติหน้าท่ี ตามวัน เวลาที่ก าหนด  ลงช่ือปฏิบัตหิน้าท่ีทุกครั้งพร้อมทั้งบันทึกรายงาน หากมีเหตไุมไ่ดม้าปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แจ้งหัวหน้าเวรให้รับทราบ   
หน้าท่ีของหัวหน้าเวร  : ตรวจตดิตาม รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันทุกจดุ โดยใหค้รูเวรทุกจุดได้ลงช่ือในสมุดบันทึกขณะปฏิบัติหนา้ที่หรือเมื่อแล้วเสร็จอย่างเป็นปัจจุบัน 



             ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันศุกร์  (เฉพาะ 3 ชุด ภาคเช้า)   ฉบับแก้ไข1   นายสถิตย์  ชมชื่น       หัวหน้าเวร 

สัปดาห์ท่ี วัน เดือน  ปี 
บริเวณที่ปฏิบัติหน้าท่ี 

(1)  หน้าประตูโรงเรียน (2)  โรงจอดรถนักเรียน (3)  ดูแลนักเรียนมาสาย 
1 17 พ.ค. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

2 24 พ.ค. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

3 31 พ.ค. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

4 7  มิ.ย. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

5 14 มิ.ย. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

6 21 มิ.ย. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

7 28  มิ.ย. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

8 5  ก.ค. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

9 12  ก.ค. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

10 19  ก.ค. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

11 26  ก.ค. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

12 2  ส.ค. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

13 9  ส.ค. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

14 16 ส.ค. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

15 23  ส.ค. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

16 30  ส.ค. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

17 6  ก.ย. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

18 13  ก.ย. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

19 20  ก.ย. 2562 ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ 

20 27  ก.ย. 2562 ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ 

21 4  ต.ค. 2562 ครูชาญณรงค์ ครูณอริญ ครูสมภพ ครูรวีวรรณ ครูนิลบุล ครูวิมลรัตน์ ครูพงษ์สทิธ์ิ ครูสมรัศมิ ์ ครูรุ่งตะวนั 

 

หน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน (3 ชุด ภาคเช้า )   :  ปฏิบัติหน้าท่ี ตามวัน เวลาที่ก าหนด  ลงช่ือปฏิบัตหิน้าท่ีทุกครั้งพร้อมทั้งบันทึกรายงาน หากมีเหตไุมไ่ดม้าปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แจ้งหัวหน้าเวรให้รับทราบ   
หน้าท่ีของหัวหน้าเวร  : ตรวจตดิตาม รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ของครูเวรประจ าวันทุกจดุ โดยใหค้รูเวรทุกจุดได้ลงช่ือในสมุดบันทึกขณะปฏิบัติหนา้ที่หรือเมื่อแล้วเสร็จอย่างเป็นปัจจุบัน 


