
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน  
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

เพื่อให้การดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอเแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ าศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคคลกรทางการศึกษา จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ                 กรรมการ 
๑.๖ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๒.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๗ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย                 กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

 

 



๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 
๒.๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.      กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.               กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย ์- คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๒๐ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาติ  กรรมการ 
๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม           กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม           กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม           กรรมการ 
๒.๒๔ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่      จัดการด าเนินการให้มีครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา
การส่งเสริมสนับสนุน การบันทึกข้อมูล การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

๓. คณะกรรมกำรครูเวรประจ ำวัน ประกอบด้วย 
๓.๑ ครูเวรประจ ำวันจันทร์ ประกอบด้วย 

   ๑. นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู    ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์  ครู คศ.๑      กรรมการ 
   ๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔. นายฐานันดร โชติผล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๕. นางสาวจริยา จันทร์แดง  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม กรรมการ 

๓.๒ ครูเวรประจ ำวันอังคำร ประกอบด้วย 
   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูช านาญการ      หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูช านาญการ      กรรมการ 

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๔. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม กรรมการ 
   ๕. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาติ  กรรมการ 

๓.๓ ครูเวรประจ ำวันพุธ ประกอบด้วย 
   ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   ๓. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๔. นางสาวอริสรา หนูโงน   ครูอัตราจ้าง อบจ.สป. กรรมการ 
   ๕. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ  กรรมการ 



๓.๔ ครูเวรประจ ำวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย 
   ๑. นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
   ๓. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๕ ครูเวรประจ ำวันศุกร์ ประกอบด้วย 

   ๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑  หัวหน้าเวรประจ าวัน 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ   ครูผู้ช่วย             กรรมการ 

   ๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   ครูอัตราจ้าง อบจ.สป. กรรมการ 
   ๔. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   ๕. นางจันทรกร วรทรัพย ์  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม กรรมการ 

หน้ำที่ของหัวหน้ำครูเวร 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน  
๒. แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในแต่ละจุด ให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม

ครบถ้วน  
๓. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของทีมงาน  
๔. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและ

โรงเรียนฯ ด าเนินการประเมิลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  
หน้ำที่ของครูเวรประจ ำวัน 

  ๑. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักเรียนทุกจุด  
๒. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน  
๓. ดูแลความสะอาด ของอาคารสถานท่ีรับผิดชอบ  
๔. ดูแลระเบียบวินัยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ธงโรงเรียนและการสวดมนต์  
๕. ดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การมาสาย หนีเรียนในเวลาเรียน เป็นต้น  
๖. ดูแลการใช้ห้องน้ าห้องส้วมและอุปกรณ์สาธารณูปโภคและอุปกรณ์สาธารณะประโยชน์ของโรงเรยีน  
๗. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืมของนักเรียน  
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
๙. บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหน้าท่ีหลังปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน  
๑๐. ดูแลนักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาดในสถานท่ีท่ีรับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน  
๑๑. ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านความปลอดภัย  
๑๒. ดูแลมิให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  
๑๓. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  

แก่นักเรียนหรือทางโรงเรียน ให้ระงับเหตุ และรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ  
๑๔. ให้ครูรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันด้วยความเอาใจใส่  

 



ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าส่ังแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เต็มความสามารถ
เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง 
 

                                         ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
               

ลงช่ือ 
                     (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน  

ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๗๙ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน ์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจุไรรัตน ์ สาลี ครูวิทย์ - คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๕ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาติ  
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