
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๔  

เรื่อง   แต่งตัง้ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
........................................... 

 เพื่อให้การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนระเบียบวินัยของนักเรียน ดำเนินไปอย่าง                    
มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์ และแนะนำ การปฏิบัติตนของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ วินัยอย่าง
ทั่วถึง  จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้น
ไป  ดังนี้ 

เวรประจำวันจันทร์ 
๑. นางนงพงา  อิสสอาด        ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
๓. นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู    รองหัวหน้า 
๔. นางสาวสุรีย์    ทนคง  คร ู     ผู้ช่วย  
๕. นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ  คร ู    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ คร ู    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  คร ู    ผู้ช่วย   
๙. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  คร ู    ผู้ช่วย   
๑๐. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม  คร ู      ผู้ช่วย     
๑๑. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู       ผู้ช่วย         
๑๒. นางสาวรวีพรรณ   โชคสมบัติ ครู      ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย   
๑๔. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย       
๑๕. นายวีระวัฒน์   ลงผิว  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวภริตา   โอชารส  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   
๑๗. นางวรรณวรางค์   ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง      ผู้ช่วย 

เวรประจำวันอังคาร 
 ๑. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์  ครู ชำนาญการ   รองหัวหน้า 
 ๓. นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์   คร ู    รองหัวหน้า 
 ๔. นางสาวพรทิพย์   อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๕. นางณัษฐพร   ฮีมวาต์   ครู ชำนาญการ      ผู้ช่วย   



                                                      -๒- 
   ๖. นางสาวจิตร์สมา   สมงาม   ครู ชำนาญการ      ผู้ช่วย 

                        ๗. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๘. นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์    คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๙. นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ  คร ู       ผู้ช่วย   
                        ๑๐. นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ    ครู       ผู้ช่วย 
                        ๑๑. นางสาวอุมาพร     ขาวแขก  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๒. นายนัฐวุฒิ  สายันต์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
                        ๑๓. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วย 
                        ๑๔. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง    ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
     ๑๕. นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
                        ๑๖. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
                        ๑๗. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
     ๑๘. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย 

เวรประจำวันพุธ 
 ๑. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นายสุทธิพงษ์   มูลอาสา คร ู  รองหัวหน้า 
 ๓. นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย      รองหัวหน้า 
 ๔. นางสุกัลยา   เสือจำศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๕.นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๖. นางสุดาพร   ยิ้มสิน ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
   ๗. นางพรรณี     เกตุถาวร   ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 ๘.นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู    ผู้ช่วย 
 ๙. นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ คร ู    ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู    ผู้ช่วย       
                        ๑๑. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๒. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  คร ู    ผู้ช่วย 
                       ๑๓. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  คร ู    ผู้ช่วย 
                       ๑๔. นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู       ผู้ช่วย 
                       ๑๕. นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น  คร ู    ผู้ช่วย 
                       ๑๖. นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
                       ๑๗. นางสาววรรณสิริ   นาคเรือง ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
                       ๑๘. นางทิพย์สุดา   ทองมี  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๑๙. นายธรรมนูญ  ระวังใน                 ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 

เวรประจำวันพฤหัสบดี 
 ๑. นายภูวดล   สำลี   คร ู    หัวหน้า 
 ๒. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ   รองหัวหน้า  
 ๓. นายวันเฉลิม  อุลิต   คร ู    รองหัวหน้า 



      -๓- 
      ๔. นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย     
      ๕. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการ                  ผู้ช่วย 
         ๖. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย  
 ๗. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู    ผู้ช่วย 
      ๘. นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    ผู้ช่วย   
                         ๙. นายสมพร   อมรเวช   คร ู    ผู้ช่วย               
                        ๑๐. นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๑. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  คร ู    ผู้ช่วย 
     ๑๒. นายศิวกร     กรึงไกร  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๓. นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๔. นายพีระศิลป์    เอกฐิน  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๕. นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๑๖. นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๗. นางสาวพิชามญชุ์   กุศล  คร ู    ผู้ช่วย 
                        ๑๘. นางสาวนัฐพร   ภูวงษ์  คร ู    ผู้ช่วย 
     ๑๙. นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 

เวรประจำวันศุกร์ 
 ๑. นางปาริชาติ   ยมวรรณ   ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก  คร ู   รองหัวหน้า 
 ๓. นางสาวยุวดี   สุภาเรือง   ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า  
 ๔. นายประสพชัย    แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย            
 ๕. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์   ครู ชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย         
 ๖. นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย         
 ๗. นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงบุญรัตน์   ครู ชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่   คร ู    ผู้ช่วย                             
 ๙. นางสาวปัทมา  กีถาวร   คร ู    ผู้ช่วย  
 ๑๐. นายเสกสรรค์   สุขมา   คร ู    ผู้ช่วย    
 ๑๑. นายปราณ์รณ   กาญจนากร      ครู            ผู้ช่วย 
 ๑๒. นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย   คร ู    ผู้ช่วย 
 ๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ    สมภาร   คร ู    ผู้ช่วย      
 ๑๔. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์   คร ู    ผู้ช่วย 
                       ๑๕. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์   ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วย 
 ๑๖.นางนปภา   ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
                       ๑๗.นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๑๘. นายพิชานนท์   เนาเพ็ชร   ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย  

๑๙. นางสาวน้ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 



-๔- 
  หน้าที ่  ประชุมปรึกษาหารือกำหนดมอบหมายแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสัปดาห์ 
           ตามภาระหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควบคุมดูแลการมาเรียนของนักเรียนที่บริเวณประตูหน้าโรงเรียน   ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น.   ให้เป็นไป 
        ตามระเบียบของโรงเรียน   การแสดงความเคารพให้เป็นไปตามประเพณีนิยม   การข้ึนลงรถโดยสาร   

     การข้ามถนนของนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย โดยประสานงานกับยาม    เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 
   และ อาสาจราจร ว่ากล่าวตักเตือนบันทึกพฤติกรรม  นักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรียน                        
    หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ   ส่งให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนดำเนินการต่อไป   

 ๒. ควบคุมดูแลและดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง    เช่น    การเชิญธงชาติ   สวดมนต์  กล่าวคำ 
              ปฏิญาณตน   การแจ้งข่าวสาร   การอบรมแนะนำตักเตือนนักเรียน  
          ๓.  ควบคุมดูแลตรวจตราเพื่อป้องกัน  และแก้ปัญหาไม่ให้นักเรียนหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนหนี 
              ชั่วโมงเรียน   และม่ัวสุมประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนโดยคอยสอดส่องดูแลตาม    
              ห้องน้ำ หรือบริเวณท่ีลับตา ในเวลาว่างจากการสอน    
          ๔.  ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน  ในการรับประทานอาหารในช่วงเช้าและเวลา 

   พักกลางวัน  ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของทุกวัน และเกิดความเรียบร้อย  ตามบริเวณต่าง ๆ   ดังนี้     
                    -   บริเวณโรงอาหารมงคลบพิตรด้านข้างอาคาร ๓   

           -   บริเวณโรงอาหารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
 ๕. จัดครูประจำอาคารดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของอาคาร ๓   อาคาร ๔  
             อาคาร ๕   อาคารฝึกงานและหอประชุม สนามกีฬาและสวนกาญจนาภิเษก   
 ๖. ควบคุมดูแลการกลับออกจากโรงเรียนของนักเรียนในตอนเย็น เมื่อเลิกเรียน  หรือหมดกิจกรรม 
              ที่โรงเรียนจัด โดยดูแลการตั้งแถวออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  และ 
              ป้อมยามหน้าโรงเรียน   ตลอดจนดูแลการข้ามถนน  การโดยสารรถ   โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
              ตำรวจยามและอาสาจราจร   
          ๗. หัวหน้าเวรประจำวันร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน   ดูแลรักษาความสงบ    ความเรียบร้อยใน 
              บริเวณโรงเรียน  หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้หาทางระงับเหตุการณ์และรายงานให้กลุ่มงานกิจการ  
              นักเรียน  หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบโดยเร็ว 
          ๘. บันทึกเหตุการณ์ในการปฏิบัติเรื่องแจ้งหน้าเสาธง  ปัญหาอุปสรรคตลอดจนการอบรมนักเรียนตอนเช้า   
              การตรวจนักเรียน  ตามบริเวณท่ีรับผิดชอบทุกวัน และนำส่งกลุ่มงานกิจการนักเรียนในวันสุดท้ายของ 
              สัปดาห์   
 ๙. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 
     ในสถานศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
          ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

ครูดูแลนักเรียนมาสาย 
    วันจันทร์            -  นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู                        
                       วันอังคาร           -  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย  
    วันพุธ               -  นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู  
                       วันพฤหัสบดี        - นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  คร ู
                       วันศุกร์              -  นายปลื้ม  ปรีชา   คร ูชำนาญการพิเศษ                      
หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลการมาเรียนของนักเรียนที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน  ระหว่างเวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. 



-๕- 
    ในชั่วโมงท่ีว่างจากการสอน  โดยมอบหมายการจัดกิจกรรมโฮมรูมในวันที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ครูที่ปรึกษา    
             ทีป่ฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 
 ๒. ตรวจสอบกำกับดูแลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบประตูดิจิตอลและจดัทำสถิติการมาโรงเรียน 
              สายของนักเรียนลงในสมุดบันทึกพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนอบรมให้นักเรียนปรับปรุงตนในการมาสาย 

๓. ควบคุมให้นักเรียนที่มาสายปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  เช่น  เก็บขยะ  กวาดใบไม้  ฯลฯ                                                             
๔. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)                                                       
    ในสถานศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากครูเวรประจำวัน 

 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิด 
ผลดีแก่ทางราชการ 

 
                           สั่ง    ณ    วันที่  ๑๗  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

                 (นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 


