
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
      ที่   ๒๒๐ / ๒๕๖๒ 

   เรื่อง    แต่งตั้งหัวหน้ำเวรประจ ำวัน  และเวรประจ ำวัน  
………………………………………………… 

 

 ด้วยทางโรงเรียนได้ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจ าวันและเวรประจ าวัน เพ่ือให้      
การดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละจุดพ้ืนที่ และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง การอบรม
ดูแลนักเรียนและกิจกรรมประจ าวันในการควบคุมดูแลความประพฤติ  ส่งเสริมระเบียบวินัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละวันเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าเวรประจ าวันและเวรประจ าวัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา และทางราชการ จึ งอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗     จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

              ๑.  วันจันทร์  หัวหน้ำเวรประจ ำวัน   นางพันนภา  วลีด ารงค์  
 เวรประจ ำวัน 
 ๑  นายสุรัติ   จิตนารินทร ์  ๕  นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช 
 ๒  นายเอกดน  อินต๊ะปัน  ๖  นางสาวสุณิสา  บุญผล 
 ๓  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  ๗  นายชัยพิชิต  อุดค ามี 
 ๔  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   

 
   ๒.  วันอังคำร  หัวหน้ำเวรประจ ำวัน  นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
   เวรประจ ำวัน 
 ๑  นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ๕  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
 ๒  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  ๖  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
 ๓  นางพิชยา   ชูมก   ๗  นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม 
 ๔  นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    
   
            ๓.  วันพุธ       หัวหน้ำเวรประจ ำวัน นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  
 เวรประจ ำวัน 
 ๑  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ๕  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา 
 ๒  นางล าดวน   ติดทะ   ๖  นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
 ๓  นางฉวรัตน์   ค าธัญ   ๗  นางสาวอรนุช  เรือนค า 
 ๔  นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล    
   
 



            ๔.  วันพฤหัสบดี  หัวหน้ำเวรประจ ำวัน  นายสุทน  คุ้มเสม   
 เวรประจ ำวัน 
 ๑  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ๕  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  
 ๒  นางสาวอ าภา    เขียวดี  ๖  นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล 
 ๓  นายบรรจบ   ชูมก   ๗  นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
 ๔  นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ    
   
     ๕.  วันศุกร์            หัวหน้ำเวรประจ ำวัน   นางกาญจนา  เหลือทา   
  เวรประจ ำวัน 
 ๑  นางอรพินธ์  กันทะรัน  ๕  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
 ๒  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ๖  นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
 ๓  นางเสาวนีย์   แสงหงษ์  ๗  นายนิพล  ปลุกเสก 
 ๔  นางลาวัลย์  ขยันขาย     
        
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ เวรหน้ำประตูโรงเรียน  ตอนเช้ำ 
     ๑.๑  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวร  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๐  น. 
     ๑.๒  ตรวจตรา ดูแลการมาโรงเรียนของนักเรียนให้ปฏิบัติตนให้เรียบร้อยเก่ียวกับการแต่งกาย  
                 กิริยามารยาทการแสดงความเคารพ กระเป๋านักเรียน  และเครื่องประดับ เป็นต้น 
     ๑.๓  อบรมตักเตือน และลงโทษ เมื่อนักเรียนกระท าความผิด ตามแต่กรณี 
     ๑.๔  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียนผู้เรียน เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ 
    ๑.๕  ควบคุม ดูแลการมาสายของนักเรยีนและรายงานให้งานกิจการนักเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 

 ๑.๖  บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันลงในแฟ้มบันทึกเวรประจ าวันทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการ       
       ปฏิบัติหน้าที่ 

 
๒.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเวรกิจกรรมหน้ำเสำธง 
     ๒.๑  ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การเคารพธงชาติ สวดมนต์ หรือ 
                 กิจกรรมอื่น ๆ ให้คณะครู – อาจารย์  และนักเรียนทราบ 
     ๒.๒  ควบคุม ดูแลการเข้าแถวของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็ว 
     ๒.๓  ควบคุม ดูแลนักเรียนเดินแถวเข้าชั้นเรียน เพื่อเข้าห้องโฮมรูม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.๔  อบรม ตักเตือน และลงโทษ  เมื่อนักเรียนกระท าความผิดตามแต่กรณี  

๒.๕  บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในแฟ้มบันทึกเวรประจ าวันทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการ              
       ปฏิบัติหน้าที่ 
 
๓.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเวรประจ ำหน้ำประตูโรงเรียน ตอนเย็น 
     ๓.๑  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรหน้าประตูโรงเรียน ตั้งแต่เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
     ๓.๒  ควบคุม ดูแลการเดินแถวกลับบ้านและการขึ้นรถรับ - ส่งของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ๓.๓  อบรม ตักเตือนและลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบของโรงเรียนตามแต่กรณี 
     ๓.๔  ตรวจตราดูแลนักเรียนปฏิบัติตนให้เรียบร้อย เกี่ยวกับการแต่งกาย การแสดงความเคารพ  
                กิริยามารยาทกระเป๋านักเรียนและเครื่องประดับ  เป็นต้น 



         ๓.๕  บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในแฟ้มบันทึกครูเวรประจ าวันทุกครั้ง หลังปฏิบัติหน้าที่ 
 
๔.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูเวรดูแลบริเวณอำคำรเรียนอาคารอุตสาหกรรม อาคารดนตรี และ
หอประชุมอินทนิล 
     ๔.๑  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรบริเวณอาคารต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐  น.   
        ตอนพักเที่ยง   เวลา ๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น.  และตอนเย็น เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
     ๔.๒  ดูแลตรวจตราตามอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดของ 
                นักเรียน        
          ๔.๓  อบรม ตักเตือน นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียน 
          ๔.๔  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกต ิ 
     ๔.๕  บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 

๕.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเวรบริเวณโรงอำหำร และอำคำรเกษตร 
     ๕.๑  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรบริเวณโรงอาหารในช่วงเวลาที่โรงเรียนก าหนดให้นักเรียน  
                รับประทานอาหาร เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. และเวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น. 
         ๕.๒  ควบคมุ ดูแลการเข้าแถวซื้ออาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย      
         ๕.๓  อบรม ตักเตือนและลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบของโรงเรียนตามแต่กรณี เช่น การ 
       น าอาหารเครื่องดื่ม  ขนม ออกไปรับประทานนอกบริเวณท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้                

๕.๔  ตรวจตราดูแล ความเป็นระเบียบและความสะอาดของโต๊ะ เก้าอ้ี  การเก็บจานหรือชาม  และ        
      คุณภาพอาหาร หากมีสิ่งใดบกพร่อง หรือต้องแก้ไข ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
      ทราบ  

         ๕.๕. บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
 
  ทั้งนี้  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   
    

 
(นายจรัส  ค าอ้าย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


