
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ท่ี  ๑๔๙ / 256๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๔ 
.......................................... 

  ครูเวรประจำวันนับว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดใหญ่ชัย
มงคล(ภาวนารังสี) เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34(2) มาตรา 35 ประกอบกับ 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 
27 เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ จึงแต่งต้ัง คณะครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีดังนี้ต่อไปนี้ 

1. หัวหน้าเวรประจำวัน มีหน้าที่ 
1) มาปฏิบัติราชการต้ังแต่เวลา 06.00  น. – 18.00 น. 
2) บันทึกเหตุการณ์เวรประจำวันลงในสมุดบันทึกเป็นประจำพร้อมลงลายมือช่ือกำกับการ

บันทึกทุกครั้ง 
3) เป็นผู้อนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน ด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเป็น

กรณีพิเศษ 
4) ดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สำหรับนักเรียนกรณีฉุกเฉิน ให้ทันต่อเหตุการณ์โดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ 
5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

2. ครูเวรประจำวัน ให้มาปฏิบัติราชการต้ังแต่เวลา 06.00  น. – 18.00 น. 
เวรประจำวันจันทร์ ประกอบด้วย 

 1. นางปิติพร  มีสุข        ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ         หัวหน้าครูเวรประจำวัน 
 ๒. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ         ครูเวรประจำวัน 
  ๓. นางสุจิตตา  คงคารักษ์  ครู วิทยฐานะ  -             ครูเวรประจำวัน 
 ๔. นางสาวดาวรุ่ง  บุญเสมา  ครู วิทยฐานะ  -              ครูเวรประจำวัน 

เวรประจำวันอังคาร ประกอบด้วย 
 1. นางสาวจิราภรณ์  บูชา        ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ        หัวหน้าครูเวรประจำวัน 
  2. นางบุญปลูก  ประกอบมี  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ ครูเวรประจำวัน 
 ๓. นางสาวปวริศา  ทวีวิทย์  ครู วิทยฐานะ  -             ครูเวรประจำวัน 
 ๔. นางสาวปราณแก้ว  แก้วม่วง  ครูผู้ช่วย                     ครูเวรประจำวัน 



เวรประจำวันพุธ ประกอบด้วย 
 1. นางกนกวรรณ  สระรักษ์        ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ         หัวหน้าครูเวรประจำวัน 
  2. นางพิชามญช์ุ  สระสันเทียะ  ครู วิทยฐานะ  -             ครูเวรประจำวัน 
 ๓. นางสาวชมภูนุช  ใหม่เกต ุ       ครู วิทยฐานะ  -             ครูเวรประจำวัน 
 ๔. นางสาวชมพูนุช  นวลจันทร์  ครูผู้ช่วย                   ครูเวรประจำวัน 

เวรประจำวนัพฤหัสบดี ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอรชนก  ขาวอุบล        ครู วิทยฐานะ -                      หัวหน้าครูเวรประจำวัน 
  2. นางวนิดา  แสดงฤทธิ์  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  ครูเวรประจำวัน 
 3. นางอัญชลี  บัวทอง  ครูผู้ช่วย                   ครูเวรประจำวัน 
 4. นางสาวชานัตตา  จำปาทอง  ครูผู้ช่วย                   ครูเวรประจำวัน 

เวรประจำวันศุกร์ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์      ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ         หัวหน้าครูเวรประจำวัน 
  2. นางชญาดา  ปุยอ๊อต  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  ครูเวรประจำวัน 
 ๓. นางสาวศรันยา  ฝอยทอง  ครู วิทยฐานะ  -             ครูเวรประจำวัน 
 ๔. นางสาวเบญจมาพร  แสงจันทร์ ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ         ครูเวรประจำวัน 
     ๓. ผู้รับผิดชอบนักเรียนข้ามถนน  ประกอบด้วย 

     ๓.1  นายณรัช  วัชรดำรงตระกูล      ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
     ๓.๒  นายสุพจน์  รุ่งเรือง       ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
     ๓.๓  นายธีระรัตน์  คันธิวงศ์           ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
     ๓.๔  นายจีระศักดิ์  กรอบกระจก     ครู วิทยฐานะ  -   ผู้ช่วย 
     ๓.๕  นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร          ครู วิทยฐานะ  -   ผู้ช่วย 
     ๓.๖  นายณัฐกรณ์  เกล้ียงเกตุ       ครู วิทยฐานะ  -   ผู้ช่วย 
     ๓.๗  นายพงศ์เทพ  สมเสถียรพล ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
     ๓.๘  Mr.Patrick  John Gavill       ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
     ๓.๙  Mr.Anthony Rotas Javelona  ครูชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
     ๓.๑๐  นายนราธิป ฤทธิเดช       นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 

          มีหน้าที่  ดูแลรับ - ส่งนักเรียนขา้มถนนตามวันท่ีได้รับมอบหมาย   
      ๔.  ผูรั้บผิดชอบร้านสวัสดิการโรงเรียน 

     ๔.1  นางสาวพรทิพย์  พันธไชย      ครู วิทยฐานะ  -  
          มีหน้าที่  ประสานงานและดูแลกิจการร้านสวัสดิการโรงเรียน 

      ๕. ผูรั้บผิดชอบโรงอาหาร  
     ๕.1  นางสาวอัญมณี  สุภรัตน์ธนกุล      ครู วิทยฐานะ  -  

          มีหน้าที่ ดูแลความสะอาด และพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ               
โรงอาหาร  



      ๖. ผูรั้บผิดชอบร้านขายอาหารในโรงเรียน 
 ๖.1 นางสาวอรนุช  มีเงิน  ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ  หัวหน้า   
 ๖.๒ นางสาวกมลชนก  อินทร์ทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย  

          มีหน้าที่ ดูแลความสะอาด และพฤติกรรมของนักเรียนในขณะซื้ออาหารให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
     ๗. ผูรั้บผิดชอบห้องสมุด 
    ๗.1  นางสาวมัทธิตา  หงษ์ทอง      พนักงานราชการ 

          มีหน้าที่  ดูแลการจัดห้องสมุดให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม                   
มีบรรยากาศของห้องสมุด 
     ๘. ผูรั้บผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ 
    ๘.1  นางสาวจุฑารัตน์  คำพูล   ครูผู้ช่วย         

          มีหน้าที่ ดูแลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน 
     ๙. ผูรั้บผิดชอบระบบเคร่ืองเสียง 

     ๙.1  นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร      ครู วิทยฐานะ  -  
          มีหน้าที่  ดูแลการเปิด-ปิดเครื่องเสียง  

 
ข้าราชการครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามขอบข่ายหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  

ท่ีระบุไว้ในคำส่ังมอบหมายงานฉบับนี้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานใน
เชิงระบบ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา เป็นสำคัญ 
 
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
       ( นายแทน  เฉลยไตร ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 


