
 

 
                                             

คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
                                                      ที ่ 069  / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน   
................................................ 

    ตามที่ งานกิจการนักเรียนได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาที่  062 / 2563 แต่งตั้งครูเวร
ประจำวัน เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ ครูเวร
ประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

           

 คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายชัยยา บัวหอม     ผู้อำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
2. จา่อากาศโทบุญสบื  เกตุวุฒ ิ   ครู    กรรมการ 
3. นางสาววชริาภรณ์ กิ่งคำ          ครู    กรรมการ 
4. นางสาวปัณณธร  ละโป ้    ครู    กรรมการ 
5. นางสาวณฎัฐช์านันทน ์คำมา   ครู    กรรมการ 
6. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ          ครู    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพัชรวด ีบุญมาก         ครู    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. เวรประจำวันจันทร ์ประกอบด้วย 
1.จ.ท.บุญสืบ เกตุวุฒิ   คร ู   หัวหน้าเวรประจำวัน 
2.นางฐิติชญา อาเรนส์   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
3.นางนาตยา จันทรักษ์   คร ู   ครเูวรประจำวัน 
4.นางสาวตวงพร  คำเสียง  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
5. นางสาวอาริยา แสงนิล   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
6.นายสุรัตน์ สายสินธ์   พนักงานราชการ  ครูเวรประจำวัน 
7.นางรัศมี อินตา    พนักงานราชการ  ครูเวรประจำวัน 
8. นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์  ครอัูตราจ้าง  ครูเวรประจำวัน 

 

 2. เวรประจำวันอังคาร ประกอบด้วย 
 1.นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรด ี  คร ู   หัวหน้าเวรประจำวัน 
 2.นางจันทนา  อภิพุทธิกุล  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
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 3.นางสาวปัณณธร ละโป้   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 4. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 5. นางสาววิภาพร จวนสาง  คร ู   ครูเวรประจำวัน 

6. นางสาวดวงนภา  สุราวธุ  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 7. นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ   พนักงานราชการ  ครูเวรประจำวัน 
 
3. เวรประจำวันพุธ ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวหัสยา บัวแก้ว   คร ู   หัวหน้าเวรประจำวัน 
 2. นายธงชัย อภิพุทธิกุล   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 3. นางสาวณัฎฐ์ชานันทน์ คำมา  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 4. นางสาวพัชรวดี บุญมาก  คร ู   ครูเวรประจำวัน 

5. นางสาววิชุดา  ชินชัย   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 6.นายวิชัย  หอมจันทร์   พนักงานราชการ  ครูเวรประจำวัน  
 7.นางสาวหนึ่งฤทัย  เสนาฤทธิ์  นักศึกษาฯ  ครูเวรประจำวัน 
  

4. เวรประจำวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ  คร ู   หัวหน้าเวรประจำวัน 
 2. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 3. นางสาวจินตนา มกรนันท์  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 4. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 5.นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  คร ู   ครูเวรประจำวัน 

6.นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
7. นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ  ครูอัตราจ้าง  ครูเวรประจำวัน 

 

5. เวรประจำวันศุกร ์ประกอบด้วย 
 1.นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  คร ู   หัวหน้าเวรประจำวัน 
 2.นางสาวณัฐวรรณ สายยา  คร ู   ครเูวรประจำวัน 
 3.นางสาววนิษา จันคะนา   คร ู   ครูเวรประจำวัน 

4.นางพัชนีย์  เชื้อชม   คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 5.นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 6. นางประภาพรรณ พันธ์แก่น  คร ู   ครูเวรประจำวัน 
 7.นายคณิต โพธิ์ทิพย์   ครผูู้ช่วย   ครูเวรประจำวัน 
 8.นายสุนันท์  สงจันทร์   นักศึกษาฯ  ครูเวรประจำวัน 
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6.  เวรรับนักเรียนหน้าประตู 
วัน ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน 

จันทร์ นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ 
อังคาร นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ 

พุธ  นางสาวปัณณธร ละโป้ 
พฤหัสบดี นางสาวณัฎฐ์ชานันทน์ คำมา 

ศุกร์ จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ 
 
หน้าที ่ 
การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ตั้งแต่เวลา 07.20 น. -16.30 น. 
1. การรับ-ส่งนักเรียนหน้าประตู 
 - ดูแลความเรียบร้อยการขึ้น – การลงรถรับส่งทั้งเข้า เที่ยง และหลังเลิกเรียน 
 - ทักทายนักเรียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 - ตรวจความเรียบร้อยในการแต่งกาย แนะนำ ชื่นชมและปรับปรุง 
 - จดรายชื่อนักเรียนมาสายและให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่ประตูทางเข้า 
2. กิจกรรมหน้าเสาธง 

- ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ ที่เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียน เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ดูแลความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของสภานักเรียน 
- ดูแลความเรียบร้อยในการแยกแถวเพ่ือทำกิจกรรมก่อนขึ้นเรียน 

3. อาคารเรียน 1 , 2 
- กำกับ ดูแล และติดตามการทำความสะอาด ห้องสำนักงาน รวมถึงห้องอ่ืนๆ ภายในอาคารตลอดท้ังวัน 
-กำกับ ดูแล และติดตามการทำความสะอาดบริเวณใต้ถุนและรอบๆอาคารของนักเรียนแต่ละห้องตลอด 
    ทั้งวัน 

4. อาคารเรียน 3, อาคารบุญญสถาน 
- กำกับ ดูแล และติดตามการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสำนักงาน รวมถึงห้องอ่ืนๆ ภายในอาคาร 
ตลอดทั้งวัน 

 -ดูแลความเรียบร้อยห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งวัน 
 -ดูแลความเรียบร้อยบริเวณอาคารบุญญสถาน 
5. โรงอาหาร, หอประชุม 
 -กำกับ ดูแล และติดตามการทำความสะอาดโรงอาหาร 
 -กำกับและดูแลการจำหน่าย การเข้าแถว ซื้ออาหารให้เป็นไปตามระเบียบโรงอาหาร 
 -กำกับ ดูแล ความสะอาดบริเวณหอประชุมโรงเรียน 
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6. ห้องน้ำนักเรียน ชาย-หญิง 
 -กำกับและดูแลความสะอาด 
 -กำกับและดูแลพฤติกรรมในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนตลอดวัน 
7. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกเวรประจำวันและส่งรูปภาพในกลุ่มไลน์ งานกิจการนักเรียน 
หลังการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจำวัน 

1. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธงให้ กรณีครูเวรหน้าเสาธงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนตลอดวัน 
4. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมนำเสนอต่อโรงเรียนเพ่ือทราบต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทาง 

ราชการ  
 
  สั่ง ณ วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  
 
 

                                 (นายชัยยา บัวหอม) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
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ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ ภาคเรียนที่ 1 /2563 
วันที ่ รับ-ส่งนักเรียน 

หน้าประต ู
กิจกรรมหนา้ 

เสาธง 
อาคาร 1อาคาร 2 อาคาร 3 

อ.บุญสถาน 
โรงอาหาร 
หอประชุม 

ห้องน้ำนร.ชาย 
ห้องน้ำนร.หญิง 

13 กค 63 
จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา  

นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน์  นางรัศมี  น.ส.วิราวรรณ ์

20 กค 63 
น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา 

นางนาตยา น.ส.อาริยา น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน ์

27 กค 63 
น.ส.ตวงพร   
นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  นางฐิติชญา นางนาตยา น.ส.อาริยา 

3 สค 63 
นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร   
นายสุรตัน ์

นางรัศม ี น.ส.วิราวรรณ ์ จ.ท.บุญสืบ นางฐิติชญา 

10 สค 63 
จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา  

นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

นายสุรตัน ์ น.ส.ตวงพร   น.ส.วิราวรรณ ์ นางรัศม ี

17 สค 63 
น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา 

นางนาตยา น.ส.อาริยา น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน ์

24 สค 63 
น.ส.ตวงพร  
 นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

นางฐิติชญา จ.ท.บุญสืบ น.ส.อาริยา นางนาตยา 

31 สค 63 
นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร  
 นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์ นางรัศม ี นางฐิติชญา จ.ท.บุญสืบ 

7 กย 63 
จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา  

นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน์  นางรัศมี  น.ส.วิราวรรณ ์

14 กย 63 
น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา 

นางนาตยา น.ส.อาริยา น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน์ 

21 กย 63 
น.ส.ตวงพร   
นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  นางฐิติชญา นางนาตยา น.ส.อาริยา 

28 กย 63 
นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร   
นายสุรตัน ์

นางรัศม ี น.ส.วิราวรรณ ์ จ.ท.บุญสืบ นางฐิติชญา 

5 ตค 63 
จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา  

นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

นายสุรตัน ์ น.ส.ตวงพร   น.ส.วิราวรรณ ์ นางรัศม ี

12 ตค 63 
น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา 

นางนาตยา น.ส.อาริยา น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน ์

19 ตค 63 
น.ส.ตวงพร  
 นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

นางฐิติชญา จ.ท.บุญสืบ น.ส.อาริยา นางนาตยา 

26 ตค 63 
นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร  
 นายสุรตัน ์

น.ส.วิราวรรณ ์ นางรัศม ี นางฐิติชญา จ.ท.บุญสืบ 

2 พย 63 
จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา  

นางนาตยา  
น.ส.อาริยา 

น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน์  นางรัศมี  น.ส.วิราวรรณ ์

9 พย 63 
น.ส.วิราวรรณ ์
นางรัศม ี

จ.ท.บุญสืบ  
นางฐิติชญา 

นางนาตยา น.ส.อาริยา น.ส.ตวงพร   นายสุรตัน ์
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ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันอังคาร ภาคเรียนที่ 1 /2563 

วันที่ รับ-ส่งนักเรียน 
หน้าประต ู

กิจกรรมหน้า 
เสาธง 

อาคาร 1อาคาร 2 อาคาร 3 
อ.บุญสถาน 

โรงอาหาร 
หอประชุม 

ห้องน้ำนร.ชาย 
ห้องน้ำนร.หญิง 

14 กค 63 
น.ส.รัชต์รวีย์ 
นางจันทนา  

น.ส.ปัณณธร  น.ส.กาญจนี  น.ส.ดวงนภา น.ส.วิภาพร (จ)  นางกษิรัตน์  

21 กค 63 
น.ส.วิภาพร (จ) 
นางกษิรัตน์ 

น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา 

4 สค 63 
น.ส.กาญจน ี
น.ส.ดวงนภา 

น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร 

11 สค 63 
น.ส.ปัณณธร 
น.ส.รัชต์รวีย์ 

น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ นางจันทนา 

18 สค 63 
นางจันทนา 
น.ส.วิภาพร (จ) 

นางกษิรัตน์  น.ส.ปัณณธร น.ส.กาญจนี  น.ส.ดวงนภา น.ส.รัชต์รวีย์ 

25 สค 63 
น.ส.กาญจน ี
นางกษิรัตน์ 

น.ส.ดวงนภา น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร น.ส.วิภาพร (จ) 

1 กย 63 
น.ส.ดวงนภา 
น.ส.ปัณณธร 

นางจันทนา น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ น.ส.รัชต์รวีย์ น.ส.กาญจน ี

8 กย 63 
น.ส.รัชต์รวีย์ 
นางจันทนา 

น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ น.ส.ดวงนภา 

15 กย 63 
น.ส.วิภาพร (จ) 
นางกษิรัตน์ 

น.ส.ดวงนภา น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร น.ส.กาญจน ี

22 กย 63 
น.ส.กาญจน ี
น.ส.ดวงนภา 

น.ส.ปัณณธร น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา 

29 กย 63 
น.ส.ปัณณธร 
น.ส.รัชต์รวีย์ 

นางจันทนา น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ 

6 ตค 63 
นางจันทนา 
น.ส.วิภาพร (จ) 

น.ส.รัชต์รวีย์  นางกษิรัตน์ น.ส.ปัณณธร น.ส.กาญจนี  น.ส.ดวงนภา 

20 ตค 63 
น.ส.กาญจน ี
นางกษิรัตน์ 

น.ส.วิภาพร (จ) น.ส.ดวงนภา น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร 

27 ตค 63 
น.ส.ดวงนภา 
น.ส.ปัณณธร 

นางกษิรัตน์ นางจันทนา น.ส.กาญจน ี น.ส.รัชต์รวีย์ น.ส.วิภาพร (จ) 

3 พย 63 
น.ส.รัชต์รวีย์ 
นางจันทนา 

น.ส.ดวงนภา น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา น.ส.วิภาพร (จ) นางกษิรัตน์ 

10 พย 63 
น.ส.วิภาพร (จ) 
นางกษิรัตน์ 

น.ส.กาญจน ี น.ส.ดวงนภา น.ส.รัชต์รวีย์ นางจันทนา น.ส.ปัณณธร 
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ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันพุธ ภาคเรียนที่ 1 /2563 

วันที่ รับ-ส่งนักเรียน 
หน้าประต ู

กิจกรรมหน้า 
เสาธง 

อาคาร 1อาคาร 2 อาคาร 3 
อ.บุญสถาน 

โรงอาหาร 
หอประชุม 

ห้องน้ำนร.ชาย 
ห้องน้ำนร.หญิง 

1 กค 63 
น.ส.หัสยา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั 

8 กค 63 
นายวิชยั 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา 

15 กค 63 
น.ส.วิชุดา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  

22 กค 63 
น.ส.พัชรวดี  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ 

29 กค 63 
น.ส.ณัฎฐช์านันทน์
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  

5 สค 63 
นายธงชัย  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา 

19 สค 63 
น.ส.หัสยา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั 

26 สค 63 
นายวิชยั 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา 

2 กย 63 
น.ส.วิชุดา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  

9 กย 63 
น.ส.พัชรวดี  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ 

16 กย 63 
น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  

23 กย 63 
นายธงชัย  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา 

30 กย 63 
น.ส.หัสยา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั 

7 ตค 63 
นายวิชยั 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา 

14 ตค 63 
น.ส.วิชุดา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  

21 ตค 63 
น.ส.พัชรวดี  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ 

28 ตค 63 
น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา นายธงชัย  

4 พย 63 
นายธงชัย  
น.ส.หนึ่งฤทัย 

น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั น.ส.หัสยา 

11 พย 63 
น.ส.หัสยา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

นายธงชัย  น.ส.ณัฎฐ์ชานันทน์ น.ส.พัชรวดี  น.ส.วิชุดา นายวิชยั 
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ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1 /2563 

วันที่ รับ-ส่งนักเรียน 
หน้าประต ู

กิจกรรมหน้า 
เสาธง 

อาคาร 1อาคาร 2 อาคาร 3 
อ.บุญสถาน 

โรงอาหาร 
หอประชุม 

ห้องน้ำนร.ชาย 
ห้องน้ำนร.หญิง 

2 กค 63 
น.ส.สิริสมบัติ  
น.ส.วิชุกรณ์  

น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร  

9 กค 63 
นายชินท์ณภัทร 
นายเชาวฤทธิ ์

น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  

16 กค 63 
น.ส.สุปรียา 
น.ส.วิภาพร (ท) 

นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  

23 กค 63 
น.ส.จินตนา 
น.ส.สิริสมบัติ  

น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.วิชุกรณ์ 

30 กค 63 
น.ส.วิชุกรณ์ 
น.ส.จินตนา 

นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์

6 สค 63 
นายเชาวฤทธิ ์
น.ส.สุปรียา 

น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) 

13 สค 63 
น.ส.วิภาพร (ท) 
นายชินท์ณภัทร 

น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์ น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา น.ส.สิริสมบัติ 

20 สค 63 
น.ส.สิริสมบัติ  
น.ส.วิชุกรณ์ 

น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร  

27 สค 63 
นายชินท์ณภัทร 
นายเชาวฤทธิ ์

น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  

3 กย 63 
น.ส.สุปรียา 
น.ส.วิภาพร (ท) 

นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  

10 กย 63 
น.ส.จินตนา 
น.ส.สิริสมบัติ  

น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.วิชุกรณ์ 

17 กย 63 
น.ส.วิชุกรณ์ 
น.ส.จินตนา 

นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์

24 กย 63 
นายเชาวฤทธิ ์
น.ส.สุปรียา 

น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) 

1 ตค 63 
น.ส.วิภาพร (ท) 
นายชินท์ณภัทร 

น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์ น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา น.ส.สิริสมบัติ 

8 ตค 63 
น.ส.สิริสมบัติ  
น.ส.วิชุกรณ์ 

น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร  

15 ตค 63 
นายชินท์ณภัทร 
นายเชาวฤทธิ ์

น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  น.ส.วิภาพร (ท)  น.ส.สุปรียา  

22 ตค 63 
น.ส.สุปรียา 
น.ส.วิภาพร (ท) 

นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ  น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา  

29 ตค 63 
น.ส.จินตนา 
น.ส.สิริสมบัติ  

น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์ นายชินท์ณภัทร น.ส.วิชุกรณ์ 

5 พย 63 
น.ส.วิชุกรณ์ 
นายชินท์ณภัทร 

น.ส.จินตนา น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) น.ส.สุปรียา นายเชาวฤทธิ ์

12 พย 63 
นายเชาวฤทธิ ์
น.ส.สุปรียา 

น.ส.วิชุกรณ์ น.ส.จินตนา นายชินท์ณภัทร น.ส.สิริสมบัติ น.ส.วิภาพร (ท) 
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ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1 /2563 

วันที่ รับ-ส่งนักเรียน 
หน้าประต ู

กิจกรรมหน้า 
เสาธง 

อาคาร 1อาคาร 2 อาคาร 3 
อ.บุญสถาน 

โรงอาหาร 
หอประชุม 

ห้องน้ำนร.ชาย 
ห้องน้ำนร.หญิง 

3 กค 63 
น.ส.ทิพวรรณ  นางพัชนีย์   
นายสุนันท ์

น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ นายคณิต  

10 กค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายคณิต 
นายสุนันท ์

นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ 

17 กค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท ์
นางประภาพรรณ 

นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  

24 กค 63 
น.ส.ทิพวรรณ น.ส.วนิษา 
นายสุนันท ์

นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  

31 กค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.ณัฐวรรณ 

น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  

7 สค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.วชิราภรณ์ 

น.ส.ณัฐวรรณ น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   

14 สค 63 
น.ส.ทิพวรรณ  นางพัชนีย์   
นายสุนันท ์

น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ นายคณิต  

21 สค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายคณิต 
นายสุนันท ์

นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ 

28 สค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท ์
นางประภาพรรณ 

นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  

4 กย 63 
น.ส.ทิพวรรณ น.ส.วนิษา 
นายสุนันท ์

นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  

11 กย 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.ณัฐวรรณ 

น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  

18 กย 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.วชิราภรณ์ 

น.ส.ณัฐวรรณ น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   

25 กย 63 
น.ส.ทิพวรรณ  นางพัชนีย์   
นายสุนันท ์

น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ นายคณิต  

2 ตค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายคณิต 
นายสุนันท ์

นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ 

9 ตค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท ์
นางประภาพรรณ 

นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  

16 ตค 63 
น.ส.ทิพวรรณ น.ส.วนิษา 
นายสุนันท ์

นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  

30 ตค 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.ณัฐวรรณ 

น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   น.ส.วชิราภรณ์  

6 พย 63 
น.ส.ทิพวรรณ นายสุนันท์
น.ส.วชิราภรณ์ 

น.ส.ณัฐวรรณ น.ส.วนิษา นางประภาพรรณ นายคณิต นางพัชนีย์   

13 พย 63 
น.ส.ทิพวรรณ  นางพัชนีย์   
นายสุนันท ์

น.ส.วชิราภรณ์  น.ส.ณัฐวรรณ  น.ส.วนิษา  นางประภาพรรณ นายคณิต  
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แบบบันทึกการปฏิบัติหนา้ที่เวรประจำวัน..................................... 
วันที่ ...........เดือน ........................................พ.ศ. …………… 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ .............. 
 

                                                           ลงชื่อ......................................หน.เวรประจำวัน 
                         (...............................................)  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ.................................................................................... .................................................... 
          

                      ลงชื่อ......................................หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                           (นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ)  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                            ลงชื่อ....................................... 
                     (นายชัยยา บัวหอม) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

หน้าที ่ บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ ลงช่ือ 
ครูเวร

ประจำวัน 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ 
ปาน
กลาง 

ดี 
ดี

มาก 

1.รับ-ส่งนักเรียนหน้า 
    ประต ู

 

........................................................... 
.......................................................... 

 

.................... 

...................... 
     

2. กิจกรรมหน้า 
    เสาธง 

 

........................................................... 
.......................................................... 

 

................... 

...................... 
     

3. อาคาร 1อาคาร 2 
 

.......................................................... 
........................................................... 

 

.................... 

...................... 
     

4. อาคาร 3 อาคาร 
  บุญสถาน 

 

........................................................... 
.......................................................... 

 

...................... 

...................... 
     

5. โรงอาหาร 
   หอประชุม 

 

........................................................... 
.......................................................... 

 

...................... 

...................... 
     

6. ห้องน้ำนักเรียนชาย 
   ห้องน้ำนักเรียนหญิง 

 

........................................................... 
..........................................................  

 

...................... 

......................  

     


