
 
 
 

 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
      ท่ี  ๕๒๐ / ๒๕๖๒ 

   เรื่อง  แตงตั้งครูผูปฎิบัติหนาท่ีเวรประจําวัน  
………………………………………………… 

 

 ดวยทางโรงเรียนไดใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาเวรประจําวันและเวรประจําวัน เพ่ือให      
การดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนแตละจุดพ้ืนท่ี และการจัดกิจกรรมหนาเสาธง การอบรม
ดูแลนักเรียนและกิจกรรมประจําวันในการควบคุมดูแลความประพฤติ  สงเสริมระเบียบวินัยและความปลอดภัย
ของนักเรียนในแตละวันเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาเวร
ประจาํวันและเวรประจําวัน เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ
สถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่งานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

  
              ๑.  วันจันทร  หัวหนาเวรประจําวัน   นางญาดา    มาอวน  
 เวรประจําวัน 
 ๑. นายพินิจ    ทังสุนันท  ๕. นางอุมาพร    แกวปวน 

 ๒. นางศรีเริญ    มีพิมพ  ๖. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 

 ๓. นางลําดวน   ติดทะ  ๗. นายธนวัฒน    สิทธิตัน 

 ๔. นางพันนภา    วลีดํารง ๘. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

     
 
   ๒.  วันอังคาร  หัวหนาเวรประจําวัน  นางนพผกามาศ  สายนุวงศ 
   เวรประจําวัน 
 ๑. นางสาวอําภา    เขียวดี ๕. นายเอกดน  อินตะปน 
 ๒. นายสุทน  คุมเสม  ๖. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย 
 ๓. นางสาววรัญญา  เปงปง ๗. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว 
 ๔. นายชัยพิชิต  อุดคํามี  ๘. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      
 
 
 



            ๓.  วันพุธ       หัวหนาเวรประจําวัน นายสุรัตน  จี้ฟู 
 เวรประจําวัน 
 ๑. นางเสาวนีย  แสงหงส  ๖. นางลาวัลย  ขยันขาย 
 ๒. นายบรรจบ  ชูมก   ๗. นางกาญจนา  เหลืองทา 
 ๓. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ๘. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
 ๔. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  ๙. นางสาวสุนิสา  บุญผล 
 ๕. นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒกุิล  
 
            ๔.  วันพฤหัสบดี  หัวหนาเวรประจําวัน  นางสาวนัยนา หม่ืนจําปา   
 เวรประจําวัน 
 ๑. นายชาญณรงค  สมบัติใหม  ๕. นางสาวอัมพร   นามณี  
 ๒. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย ๖. นางสาวสุภาพร  เปงปง 
 ๓. นางสาวชลิดา  โอดบาง  ๗. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน 
 ๔. นางศิริญญา  หลาเต็น    
   
     ๕.  วันศุกร            หัวหนาเวรประจําวัน   นางสาววัชรินทร  แกวมูล 
  เวรประจําวัน 
 ๑. นางฉวรัตน  คําธัญ   ๖. นายพงศนรินทร  อินกองงาม 
 ๒. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ๗. นายนิพล  ปลุกเสก 
 ๓. นางอรพินธ  กันทะรัน  ๘. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน 
 ๔. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  ๙. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
 ๕. นางพิชยา  ชูมก      
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
๑.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของ เวรหนาประตูโรงเรียน  ตอนเชา 
     ๑.๑  มาปฏิบัติหนาท่ีเปนเวร  ตั้งแตเวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๑๕  น. 
     ๑.๒  ตรวจตรา ดูแลการมาโรงเรียนของนักเรียนใหปฏิบัติตนใหเรียบรอยเก่ียวกับการแตงกาย  
                 กิริยามารยาทการแสดงความเคารพ กระเปานักเรียน  และเครื่องประดับ เปนตน 
     ๑.๓  อบรมตักเตือน และลงโทษ เม่ือนักเรียนกระทําความผิด ตามแตกรณี 
     ๑.๔  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียนผูเรียน เม่ือมีเหตุการณผิดปกติ 
    ๑.๕  ควบคุม ดูแลการมาสายของนักเรียนและรายงานใหงานกิจการนักเรยีนและแจงใหผูเรียนทราบ 

 ๑.๖  บันทึกการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันลงในแฟมบันทึกเวรประจําวันทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการ       
       ปฏิบัติหนาท่ี 

 
๒.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของเวรกิจกรรมหนาเสาธง 
     ๒.๑  ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมหนาเสาธง เชน การเคารพธงชาติ สวดมนต หรือ 
                 กิจกรรมอ่ืน ๆ ใหคณะครู – อาจารย  และนักเรียนทราบ 
     ๒.๒  ควบคุม ดูแลการเขาแถวของนักเรียนใหเปนระเบยีบเรียบรอยและรวดเร็ว 
     ๒.๓  ควบคุม ดูแลนักเรียนเดินแถวเขาชั้นเรียน เพ่ือเขาหองโฮมรูม ใหเปนระเบียบเรียบรอย 



 ๒.๔  อบรม ตักเตือน และลงโทษ  เม่ือนักเรียนกระทําความผิดตามแตกรณี  
๒.๕  บันทึกการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันในแฟมบันทึกเวรประจําวันทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ี 

๓.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของเวรประจาํหนาประตูโรงเรียน ตอนเย็น 
     ๓.๑  มาปฏิบัติหนาท่ีเปนเวรหนาประตูโรงเรียน ตั้งแตเวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
     ๓.๒  ควบคุม ดูแลการเดินแถวกลับบานและการข้ึนรถรับ - สงของนักเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย 
     ๓.๓  อบรม ตักเตือนและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําความผิดระเบียบของโรงเรียนตามแตกรณี 
     ๓.๔  ตรวจตราดูแลนักเรียนปฏิบัติตนใหเรียบรอย เก่ียวกับการแตงกาย การแสดงความเคารพ  
                กิริยามารยาทกระเปานักเรียนและเครื่องประดับ  เปนตน 
         ๓.๕  บันทึกการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวันในแฟมบันทึกครูเวรประจําวันทุกครั้ง หลังปฏิบัติหนาท่ี 
 
๔.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูเวรดูแลบริเวณอาคารเรียนอาคารอุตสาหกรรม อาคารดนตรี และ
หอประชุมอินทนิล 
     ๔.๑  ปฏิบัติหนาท่ีเปนเวรบริเวณอาคารตาง ๆ ตั้งแตเวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐  น.   
        ตอนพักเท่ียง   เวลา ๑๒.๑๐ – ๑๓.๐๐ น.  และตอนเย็น เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
     ๔.๒  ดูแลตรวจตราตามอาคารตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดของ 
                นักเรียน        
          ๔.๓  อบรม ตักเตือน นักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมอันไมเหมาะสมกับสภาพของการเปนนักเรียน 
          ๔.๔  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียนเม่ือมีเหตุการณผิดปกติ  
     ๔.๕  บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้ง 

๕.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของเวรบริเวณโรงอาหาร และอาคารเกษตร 
     ๕.๑  มาปฏิบัติหนาท่ีเปนเวรบริเวณโรงอาหารในชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดใหนักเรียน  
                รับประทานอาหาร เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. และเวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๔๐ น. 
         ๕.๒  ควบคุม ดูแลการเขาแถวซ้ืออาหารใหเปนระเบยีบเรียบรอย      
         ๕.๓  อบรม ตักเตือนและลงโทษนักเรียนท่ีกระทําความผิดระเบียบของโรงเรียนตามแตกรณี เชน การ 
       นําอาหารเครื่องดื่ม  ขนม ออกไปรับประทานนอกบริเวณท่ีโรงเรียนจัดไวให                

๕.๔  ตรวจตราดูแล ความเปนระเบียบและความสะอาดของโตะ เกาอ้ี  การเก็บจานหรือชาม  และ        
      คุณภาพอาหาร หากมีสิ่งใดบกพรอง หรือตองแกไข ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ 
      ทราบ  

         ๕.๕. บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้ง 
 
  ท้ังนี้  ใหบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวงและเกิดผลดีตอทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๒   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
      

 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


