
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๑๒๑ / ๒๕๖๕  

เรื่อง   แต่งต้ังครูเวรประจ ำวัน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
........................................... 

 เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนระเบียบวินัยของนักเรียน ด ำเนินไปอย่ำง                    
มีประสิทธิภำพ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรควบคุมดูแล แนะน ำ กำรประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบ วินัยอย่ำงท่ัวถึง  จึงแต่งต้ังครูปฏิบัติหน้ำท่ีเวรประจ ำวัน ปฏิบัติหน้ำท่ีต้ังแต่วันพฤหัสบดี                      
ท่ี ๑๖ พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  ดังนี้ 
 

เวรประจ ำวันจันทร์ 
๑. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
๓. นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี   คร ู   รองหัวหน้ำ 
3. นางสาวโสภิต สุจิตตกุล   คร ู   รองหัวหน้า 

4. นางพรรณี เกตุถาวร     ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

5. นางจิตร์สมา สมงาม     ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

6. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล    ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

7. นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี   ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

8. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ   คร ู   ผู้ช่วย 

9. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   คร ู   ผู้ช่วย 

10. นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  คร ู   ผู้ช่วย 

11. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง   คร ู   ผู้ช่วย 

12. นางสาวภริตา โอชารส   คร ู   ผู้ช่วย 

13. นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์   คร ู   ผู้ช่วย 

14. นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล    คร ู   ผู้ช่วย 

15. นายวีรวัฒน์ ลงผิว     คร ู   ผู้ช่วย 

16. นางสาวอุมาพร ขาวแขก   คร ู   ผู้ช่วย 

17. นางสาวเมธาวี จันทรประภา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

18. นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

19. นายนัฐวุฒิ สายันต์    ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



-๒- 
เวรประจ ำวันอังคำร 

 ๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ   คร ูช ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 
 ๓. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์             คร ูช ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 

4. นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด   ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

5. นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูช านาญการ  ผู้ช่วย 

 6. นางสาวกัญญาณัฐ สมภำร   คร ู   ผู้ช่วย 
7. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง   คร ู   ผู้ช่วย 

8. นางสาวกัญญา อินทร์กอง   คร ู   ผู้ช่วย 

9. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์   คร ู   ผู้ช่วย 

10. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์   คร ู   ผู้ช่วย 

11. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  คร ู   ผู้ช่วย 

12. นางสาวพิชามญช์ุ กุศล    คร ู   ผู้ช่วย 

13. นายพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู   ผู้ช่วย 

14. นางสาวศิรินภา มุลาลินน์   คร ู   ผู้ช่วย 

15. นางสาวอริยา กันทะวงค์    คร ู   ผู้ช่วย 

16. นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน  คร ู   ผู้ช่วย 

17. นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

18. นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร    ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

19. ว่าท่ีร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

เวรประจ ำวันพุธ 
1. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์   คร ู   หัวหน้าเวร 
2. นายชยกร อมรเวช    คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางสาวยุวดี สุภาเรือง   คร ู   รองหัวหน้า 
4. นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์    ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย     คร ูช านาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุรีย์ ทนคง     ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
7. นายฉัตรดาว ฉันทะ     คร ู   ผู้ช่วย 
8. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย   คร ู   ผู้ช่วย 
9. นายธวัช วงศ์สุวัฒน์     คร ู   ผู้ช่วย 
10. นางนปภา ไต่เป็นสุข     คร ู   ผู้ช่วย 



-๓- 
11. นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด  คร ู   ผู้ช่วย 
12. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ   คร ู   ผู้ช่วย 
13. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง    คร ู   ผู้ช่วย 
14. นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม   คร ู   ผู้ช่วย 
15. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ    คร ู   ผู้ช่วย 
16. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์     คร ู   ผู้ช่วย 
17. นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๘. นายพิทยา  ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
1๙. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข     ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน ์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 

เวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
1. นายวันเฉลิม อุลิต    คร ู   หัวหน้าเวร 

2. นางสาวอาภรณ์ สายจันดี   ครู ช านาญการ   รองหัวหน้า 

3. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา   คร ู   รองหัวหน้า 

4. นางสาวพรทิพย์ อุดร   ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

5. นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์   ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

6. นางอารีวรรณ แน่ประโคน   ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

7. นางจิดาภา จูหว้า    ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

8. นางสาวชญาภา ลีวรรณ   ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

9. นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์   ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 

10. นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย   ครู    ผู้ช่วย 

11. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี   คร ู   ผู้ช่วย 

12. นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์   คร ู   ผู้ช่วย 

13. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ   คร ู   ผู้ช่วย 

14. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  คร ู   ผู้ช่วย 

15. นางสาววรรณสิริ นาคเรือง   คร ู   ผู้ช่วย 

16. นายศิวกร กรึงไกร    คร ู   ผู้ช่วย 

17. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน  คร ู   ผู้ช่วย 

18. นางสาวทิพย์สุดา ทองมี   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

1๙. นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

๒๐. นางสาวลักขณา ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 



-๔- 
เวรประจ ำวันศุกร์ 

 1. นายภูวดล ส าลี ครู   หัวหน้าเวร 
 2. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก ครู   รองหัวหน้า 
 3. นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครู   รองหัวหน้า 
 4. นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 5. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
 6. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
 7. นางชุลีกร เพชรทองบุญ ครู ช านาญการ  ผู้ช่วย 
 8. นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา ครู   ผู้ช่วย 
 9. นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ ครู   ผู้ช่วย 
 10. นางสาวนุชาภา ส่งสวัสด์ิ ครู   ผู้ช่วย 
 11. นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู   ผู้ช่วย 
 12. นางสาวปัทมา กรีถาวร ครู   ผู้ช่วย 
 13. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู    ผู้ช่วย 
 14. นางสาวศิริวรรณ โอริส ครู   ผู้ช่วย 
 15. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ครู   ผู้ช่วย 
 16. นายเสกสรรค์ สุขมา ครู   ผู้ช่วย 
 17. นางสาวสุธิตา สุขสมรัมถ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 1๘. นางสาวพัชรี  บัวอาจ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 1๙. นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๒๐. นายธรรมนูญ ระวังใน ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
  หน้ำท่ี ประชุมปรึกษำหำรือก ำหนดมอบหมำยแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรประจ ำสัปดำห์ 
           ตำมภำระหน้ำท่ี  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควบคุมดูแลกำรมำเรียนของนักเรียนท่ีบริเวณประตูหน้ำโรงเรียน   ต้ังแต่เวลำ  ๐๗.๐๐ น.   ให้เป็นไป 
        ตำมระเบียบของโรงเรียน   กำรแสดงควำมเคำรพให้เป็นไปตำมประเพณีนิยม   กำรขึ้นลงรถโดยสำร   

    กำรข้ำมถนนของนักเรียนให้เกิดควำมปลอดภัย โดยประสำนงำนกับยำม    เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจจรำจร 
    และ อำสำจรำจร ว่ำกล่ำวตักเตือนบันทึกพฤติกรรม  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบของโรงเรยีน                        
    หรือพฤติกรรมเส่ียงต่ำง ๆ   ส่งให้ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียนด ำเนินกำรต่อไป   

 ๒. ควบคุมดูแลและด ำเนินกำรปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง    เช่น    กำรเชิญธงชำติ   สวดมนต์  กล่ำวค ำ 
              ปฏิญำณตน   กำรแจ้งข่ำวสำร   กำรอบรมแนะน ำตักเตือนนักเรียน  
          ๓. ควบคุมดูแลตรวจตรำเพื่อป้องกัน  และแก้ปัญหำไม่ให้นักเรียนหนีออกนอกบริเวณโรงเรยีนหนี 
              ช่ัวโมงเรียน   และมั่วสุมประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียนโดยคอยสอดส่องดูแลตำม    
              ห้องน้ ำ หรือบริเวณท่ีลับตำ ในเวลำว่ำงจำกกำรสอน 



-๕- 
 ๔. ควบคุมดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน  ในกำรรับประทำนอำหำรในช่วงเช้ำและเวลำ 

   พักกลำงวัน  ให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำของทุกวัน และเกิดควำมเรียบร้อย  ตำมบริเวณต่ำง ๆ   ดังนี้     
                              -   บริเวณโรงอำหำรมงคลบพิตรด้ำนข้ำงอำคำร ๓   
           -   บริเวณโรงอำหำรหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
 ๕. จัดครูประจ ำอำคำรดูแลควำมเรียบร้อยและควำมสะอำดของอำคำร ๓   อำคำร ๔  
              อำคำร ๕  อำคำรฝึกงำนและหอประชุม สนำมกีฬำและสวนกำญจนำภิเษก   
 ๖. ควบคุมดูแลกำรกลับออกจำกโรงเรียนของนักเรียนในตอนเย็น เมื่อเลิกเรียน  หรือหมดกิจกรรม 
              ท่ีโรงเรียนจัด โดยดูแลกำรตั้งแถวออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีประดิษฐำนพระพุทธรูป  และ 
              ป้อมยำมหน้ำโรงเรียน   ตลอดจนดูแลกำรข้ำมถนน  กำรโดยสำรรถ   โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ี 
              ต ำรวจยำมและอำสำจรำจร   
          ๗. หัวหน้ำเวรประจ ำวันร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน   ดูแลรักษำควำมสงบ    ควำมเรียบร้อยใน 
              บริเวณโรงเรียน  หำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติให้หำทำงระงับเหตุกำรณ์และรำยงำนให้กลุ่มงำนกิจกำร  
              นักเรียน  หรือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบโดยเร็ว 
          ๘. บันทึกเหตุกำรณ์ในกำรปฏิบัติเรื่องแจ้งหน้ำเสำธง  ปัญหำอุปสรรคตลอดจนกำรอบรมนักเรียนตอนเช้ำ   
              กำรตรวจนักเรียน  ตำมบริเวณท่ีรับผิดชอบทุกวัน และน ำส่งกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนในวันสุดท้ำยของ 
              สัปดำห ์  
 ๙. ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 
     ในสถำนศึกษำของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
          ๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆท่ีได้รับมอบหมำย 

ครูดูแลนักเรียนมำสำย 
    วันจันทร์            -  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู                        
                       วันอังคำร           -  นำยอัศวิน  ศรีบัว   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
    วันพุธ               -  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู  
                       วันพฤหัสบดี        -  นำยปล้ืม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
                       วันศุกร์              -  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู                     

หน้ำที่  ๑. ควบคุมดูแลกำรมำเรียนของนักเรียนท่ีบริเวณหน้ำประตูโรงเรียน  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. 

    ในช่ัวโมงท่ีว่ำงจำกกำรสอน  โดยมอบหมำยกำรจัดกิจกรรมโฮมรูมในวันท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีให้แก่ครูท่ีปรึกษำ    
              ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีร่วมกัน 
 ๒. ตรวจสอบก ำกับดูแลกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบประตูดิจิตอลและจัดท ำสถิติกำรมำโรงเรียน 
              สำยของนักเรียนลงในสมุดบันทึกพร้อมท้ังว่ำกล่ำวตักเตือนอบรมให้นักเรียนปรับปรุงตนในกำรมำสำย 

๓. ควบคุมให้นักเรียนท่ีมำสำยปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำโรงเรียน  เช่น  เก็บขยะ  กวำดใบไม้  ฯลฯ                                                               
๔. ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 



-๖- 
    ในสถำนศึกษำของโรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนเุครำะห์ ๑” ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อจำกครูเวรประจ ำวัน 

 ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีรับมอบหมำย 
 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและบังเกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 
                           ส่ัง    ณ    วันท่ี  ๓๐  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

                 (นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายนามแนบท้ายค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ท่ี 1๔8 / ๒๕๖๓ ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 

แต่งต้ังครูเวรประจ าวัน ปีการศึกษา 256๓ 
มอบหมายนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครูเวรประจ าวัน ปีการศึกษา 256๓ ดังนี ้

เวรประจ ำวันจันทร์ 

    นางสาวมาลิสสา   หมังแดง                 ผู้ช่วย 
                                         นางสาวทอฝัน  รักไทย                       ผู้ช่วย 
                                         นางสาวอารียา  อินทร์แจ่ม                  ผู้ช่วย 

เวรประจ ำวันอังคำร 
                                       นางสาววราภรณ์  วาววงษ์                   ผู้ช่วย 
                                         นางสาวอัจฉรา  แสงม่วง                     ผู้ช่วย 

เวรประจ ำวนัพุธ 
                                         นางสาวชลธาร  พัสดุ            ผู้ช่วย 
                                         นางสาววรรณิศา  แซงสว่าง                ผู้ช่วย 

เวรประจ ำวันพฤหัสบดี 
                                        นายอัคคพล  เพียงเสมอ                      ผู้ช่วย  
                                        นายจารุเดช  ประภาศรี                      ผู้ช่วย      

เวรประจ ำวันศุกร์ 
                                       นายธีระยุทธ  นุสาโรนะ                      ผู้ช่วย            
                                       นางสาววิศรุตา  แก้วดอก                    ผู้ช่วย 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


