
 

 

 

ค ำสัง่โรงเรียนตะโหมด 
ท่ี  ๑๔๗  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  กำรมอบหมำยหน้ำท่ีเวรประจ ำวนั ภำคเรียนท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
………………………………………………………………… 

ด้วยบุคลากรโรงเรยีนตะโหมดได้มกีารเปลี่ยนแปลง  มกีารโยกยา้ยและรบัการบรรจุหลายต าแหน่ง  เพื่อให้
การปฏบิตัหิน้าทีเ่วรประจ าวนัของครู  บุคลากร  พนักงานและลูกจา้งโรงเรยีนตะโหมดมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เป็นไปตามระเบยีบกฎหมายและแนวปฏบิตั ิ โรงเรยีนจงึมอบหมายการปฏบิตัหิน้าที่เวรประจ าวนัโดยอาศยัอ านาจ
ตามความใน มาตรา ๒๗ ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนด
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเกีย่วกบังานเวรประจ าวนั  กลุ่มบรหิารกจิการ
นักเรยีนโรงเรยีนตะโหมดจงึจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลความเรยีบรอ้ยประจ าวนั  เป็นผูค้วบคุมดูแล  พรอ้มทัง้จดัใหม้กีาร
บนัทึกการปฏิบตัิงานเวรประจ าวนัตามจุดต่าง ๆ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสมุดบนัทึกเวรประจ าวนั  
พรอ้มกบัรายงานผลการปฏบิตังิานและปฏบิตังิานอื่น ๆ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ประกอบดว้ย  

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มหีน้าทีด่แูลและใหค้ าปรกึษา  อ านวยความสะดวกและแกปั้ญหา ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้  ประกอบดว้ย 

๑.๑ นางพรเพญ็  แปวประเสรฐิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสกุลตา  ณ พทัลุง  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางดวงแข  กาวชู  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด  กรรมการ 
๑.๔ นางวไิลลกัษณ์  เมอืงสง รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด  กรรมการ 
๑.๕ นายสุรศกัดิ ์  สุขทอง รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด  กรรมการ 
๑.๖ นายสนิท  สุวรรณขาว หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัว่ไป          กรรมการ 
๑.๗ นางประทปี  สุขสวสัดิ ์ หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล              กรรมการ 
๑.๘ นางชนิสรา  พยคัพนัธ ์ หวัหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ   กรรมการ 
๑.๙ นางพชัร ี ลกัษณะคชา   หวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ     กรรมการ 
๑.๑๐ นายวรีะพฒัน์   ปานยิง่ หวัหน้ากลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน      กรรมการและเลขานุการ 

          ๑.๑๑ นางสาวเกศสุภางค ์ ครี ี   หวัหน้างานเวรประจ าวนั              กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มหีน้าทีด่ าเนินการดแูลการปฏบิตังิาน ก ากบั ตดิตาม นิเทศ ประเมนิผล  
การปฏบิตัหิน้าทีต่่อกลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน  ประกอบดว้ย 

๒.๑ นายวรีะพฒัน์   ปานยิง่ หวัหน้ากลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน           ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวรีะพฒัน์  ปานยิง่ หวัหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน   กรรมการ 
๒.๓ นายธนรฐั  เกือ้หนุน          หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑  กรรมการ 



๒.๔ นายอภชิาต ิคงเปีย  หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒  กรรมการ  
๒.๕ นางสุรรีตัน์  โพธิท์อง   หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  กรรมการ 
๒.๖ นายสญัญา  แกว้สม หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔  กรรมการ 
๒.๗ นายสนัน่ อนัทเกตุ           หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕  กรรมการ 
๒.๘ นายไพเราะ  กอ้นเรอืง      หวัหน้าระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๖  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวเกศสุภางค ์ ครี ี   หวัหน้างานเวรประจ าวนั         กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๐ นางสาวสุพร  อสิโม เลขานุการงานเวรประจ าวนั        กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ   

 

๓.  คณะกรรมกำรเวรต้อนรบันักเรียนตอนเช้ำ  มหีน้าทีร่บันักเรยีน ช่วงที๑่ตัง้แต่เวลา ๐๗.๐๐–๐๗.๕๐ 
น. (ประตูทัง้ ๒ ดา้น ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก)  ช่วงที ่๒ ตัง้แต่เวลา ๐๗.๕๐–๐๘.๓๐ น. (ประตูทศิตะวนัออก) 
การปฏบิตังิาน  ดงันี้ 
 - ครูเวรช่วงที่ ๑ ปฏบิตัหิน้าที่รบันักเรยีนทัง้สองประตู (ทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก) แนะน าเรื่องการท า
ความเคารพ ไหว้สวยและดูแลตรวจเครื่องแต่งกาย อบรม ตกัเตือนกิริยามารยาท ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม  
ร่วมกบัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั สุ่มตรวจนักเรยีนเพื่อหาสิง่เสพตดิผดิกฎหมาย  ปรบัปรุงพฤตกิรรมตามความ
เหมาะสม บนัทกึขอ้มลูและบนัทกึผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นปัจจุบนั รายงานต่อหวัหน้าเวรประจ าวนั เพือ่น าขอ้มลูเสนอ
ตามล าดบัขัน้ต่อไป 
 - ครูเวรช่วงที ่๒ ปฏบิตัหิน้าทีป่ระตูทศิตะวนัออก (ประตูใหญ่)  มหีน้าทีร่บันักเรยีนมาสาย  บนัทกึขอ้มูลและ
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัครูเวรช่วงที่ ๑ แนะน าการท าความเคารพ ไหวส้วย ตรวจเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบยีบ
โรงเรยีน  ตรวจหาสิง่เสพตดิ ผดิกฎหมาย อาวุธอนัตราย  และใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมหน้าเสาธงครบตามกระบวนการ  
ปรบัพฤติกรรมตามความเหมาะสม  ตัดคะแนนความประพฤติพร้อมกับบันทึกผลการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบนั  
รายงานต่อหวัหน้าเวรประจ าวนั  เพือ่น าขอ้มลูเสนอตามล าดบัขัน้ต่อไป   
 

๔.  คณะกรรมกำรพิธีกำรหน้ำเสำธง  มหีน้าทีก่ ากบั ตดิตาม นิเทศ และควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินกจิกรรม
หน้า  เสาธง ให้บรรลุเป้าหมาย มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคข์องผูเ้รยีน 
  ๔.๑  ควบคุมกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด  เพือ่ไมใ่หร้บกวนเวลาเรยีนในคาบแรก 
  ๔.๒  ควบคุมดูแลการเขา้แถว  ความพรอ้มของนกัเรยีนในการร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง 
  ๔.๓  จดัเวรนกัเรยีนท าหน้าทีเ่ชญิธง  น ารอ้งเพลงชาต ิ สวดมนต ์ สงบน่ิง  และน ากล่าวค าปฏญิาณ 
  ๔.๔  อบรมนกัเรยีนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละประกาศเรื่องใหท้ราบ 
  ๔.๕  ควบคุมการด าเนินแถวจากบรเิวณหน้าเสาธงอยา่งเป็นระเบยีบ  เรยีบรอ้ย  สวยงาม 
  ๔.๖  บนัทกึผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นปัจจุบนั  เพือ่น าขอ้มลูเสนอตามล าดบัขัน้ต่อไป 
 

๕.  คณะกรรมกำรเวรประจ ำจุดลำนจอดรถ ปฏิบตัิงานร่วมกบัครูเวรช่วงที่ ๑ (ประตูทิศตะวนัตกและ
บรเิวณจอดรถมอเตอรไ์ซดท์ัง้ ๒ ดา้น) และครเูวรช่วงสง่นกัเรยีนกลบับา้นตอนเยน็ (ประตูทศิตะวนัตก) ดงันี้  
  - ตอนเชา้ปฏบิตังิานร่วมกบัเวรช่วงที ่๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. ปฏบิตังิานช่วยจดัใหน้ักเรยีนน า
รถเข้าจอดโดยการจูงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามให้นักเรียนมัว่สุมบริเวณลานจอดรถเพื่อป้องกันการท าลาย
ทรพัยส์นิและขโมยหมวกนิรภยั หากพบนกัเรยีนอยูบ่รเิวณลานจอดรถแนะน าตกัเตอืนใหป้ฏบิตักิจิกรรม 5 ส. 
  - ช่วงคาบเรยีน ตรวจตราดูแล ไม่อนุญาตให้นักเรยีนเขา้ไปอยู่ในบรเิวณลานจอดรถเด็ดขาด เพื่อ
ป้องกนัการหนีเรยีนและหนีออกนอกโรงเรยีน 



  - ตอนเยน็เลกิเรยีน ส่งนักเรยีนกลบับ้านเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ช่วยดูแลนักเรยีนน ารถออกจาก
บรเิวณลานจอดรถโดยการจงู ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยและวางแผนแนวปฏบิตัใินการดูแลรกัษาความปลอดภยัในการใช้
รถ 
  - บนัทกึการปฏบิตังิานใหเ้ป็นปัจจุบนั รายงานต่อหวัหน้าเวรประจ าวนั เพื่อน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั
ขัน้ต่อไป 
 

๖.  คณะกรรมกำรเวรประจ ำจดุส่งนักเรียนตอนเยน็  มหีน้าทีส่ง่นกัเรยีนกลบับา้น ตัง้แต่เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ใหน้กัเรยีนเดนิทางกลบับา้นอยา่งปลอดภยั ดแูลใหน้กัเรยีนแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยและท าความเคารพครเูวร
ก่อนออกจากโรงเรยีน (ประตูทัง้ ๒ ดา้น) และบนัทกึผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นปัจจุบนั รายงานต่อหวัหน้าเวรประจ าวนั
เพือ่น าเสนอตามล าดบัขัน้ต่อไป  
 

๗.  คณะกรรมกำรเวรประจ ำจดุโรงอำหำร  ปฏบิตัหิน้าทีด่งันี้ 
  -  ช่วงเชา้ก่อนเขา้แถวและช่วงเขา้แถว ดูแลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตดิตามนักเรยีนทีห่ลบหลกี
การเขา้แถวตอนเชา้ เพือ่มาท ากจิกรรมหน้าเสาธงและใหร้บัฟังขา่วสารประจ าวนั 
  - ช่วงคาบเรยีน สอดส่องดูแลนักเรยีนทีม่าสาย นักเรยีนผดิระเบยีบ นักเรยีนหนีเรยีนระหว่างการท า
การเรยีนการสอน  และหลบอยูบ่รเิวณโรงอาหาร  เพือ่ป้องกนัการท าสิง่ผดิกฎหมาย 
  - บันทึกผลการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน  รายงานต่อหัวหน้าเวรประจ าวันเพื่อน าเสนอข้อมูล
ตามล าดบัขัน้ต่อไป 
 

ขอใหผู้ไ้ดร้บัการแต่งตัง้  ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผดิชอบ  เพือ่ประโยชน์สงูสุดแก่ทาง
ราชการและโรงเรยีนต่อไป  

 
 
 ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่ ๑๗  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นตน้ไป 
 
           สัง่  ณ  วนัที ่ ๑๑  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
 

 
 

                                                         ลงชื่อ                                
                    ( นางพรเพญ็  แปวประเสรฐิ ) 
  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                  

 
 

 

 

 



เวรประจ ำวนัจนัทร ์

หวัหน้ำเวร :  นายธนรฐั  เกือ้หนุน                       

เลขำนุกำรเวร : นางสาวอภญิญา  สงนุ้ย                      
 

 ๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นายสถาบนั  บุญเรอืง      

     ๒. นายเอกชยั  ไพช านาญ     

     ๓. นางวรรณี  ดว้งเอยีด 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสาววนฏัฐา  นิลยรตัน์ 

     ๒. นางสาววานิตา้  ข านุรกัษ์           

๓. นายสุธน  ประดบัศร ี    

๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นางสาวเสาวลกัษณ์  พรหมจนัทร ์  

     ๒. นางสาวอุไรวรรณ  อน้ประวตั ิ

 ๓. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางสาวสุชาดา  คงทอง       

     ๒. นางอารยี ์ ทองเพง็ 

         (ตอนเยน็) ๑. นางอรสา  ชรูกัษ์ 

๒. นางสาววนัเพญ็  ฤทธวิงศ ์

 ๔. พิธีกำรหน้ำเสำธง  ๑. นายวรีะพฒัน์  ปานยิง่ 

     ๒. นายธนรฐั  เกือ้หนุน 

 ๕. โรงอำหำร   ๑. นางชออ้น  อภยัจติต์ 

     ๒. นางวนัเพญ็  วงัช่วย 

 ๖. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางอรวดิา  ช านาญราช 

     ๒. นายศรณัย ู ทองรุด 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสาวอภญิญา  สงนุ้ย                      

       ๒. นางสาวนฤมล แซ่ซึง่ 
 ๗. จดุคดักรองนักเรียน  

ประตตูะวนัออก นางสาวสุชาดา  คงทอง 
ประตตูะวนัตก  นางสาววานิตา้  ข านุรกัษ์ 

 
ลงชื่อ............................ .............................. 

                                                ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 
          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                                                    



เวรประจ ำวนัองัคำร 

หวัหน้ำเวร :  นายอภชิาต ิคงเปีย 

เลขำนุกำรเวร : นางกลัยา  บุญรอด         

 ๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางจริฐัติกิาล   สุทธกิุล             

     ๒. นางสาวกุลณฐั  ชุมประยรู    

     ๓. นางสาวทพิวรรณ  ยกรงั       

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสงัวาลย ์  ทองป้ี    

     ๒. นางยุพา  เพชรรตัน์   

๓. นางกลัยา  บุญรอด         

๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นายกฤษฎิ ์ เขยีวจนี    

     ๒. นายมูห่ ่าหมดั  หมีเขยีว 

 ๓. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางสาวสุนิษา  รตันะ   

     ๒. นางพรทพิย ์ อนิทรชุมนุม         

          (ตอนเยน็) ๑. นางสาวศุภลคัน์  รตันบุร ี          

๒. นางสุภทัรา  แมนย ี             

 ๔. พิธีกำรหน้ำเสำธง  ๑. นางอรวรรณ  นกหมุด   

     ๒. นายยอดสุวทิย ์ วตัรคลา้ย     

 ๕. โรงอำหำร   ๑. นางสาวผวิพรรณ  วสีุวรรณ      

     ๒. นายอภชิาต ิ  คงเปีย   

 ๖. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางนภาวรรณ แกว้ทอง 

     ๒. นายศรณัย ูสุภารตัน์ 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นายจริวฒัน์  ตุลยนิษก์ 

       ๒. นางสาวพชัรพร  ขนุแทน 

 ๗. จดุคดักรองนักเรียน  

ประตตูะวนัออก นางสาวทพิวรรณ  ยกรงั 
ประตตูะวนัตก  นางสาวสุนิษา  รตันะ    

 

ลงชื่อ.......................................................... 
                                                   ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                                                               



เวรประจ ำวนัพธุ 

หวัหน้ำเวร :  นายสญัญา  แกว้สม 

เลขำนุกำรเวร : นางสาวฐติริตัน์  เจรญิตา   

 ๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นายสญัญา  แกว้สม       

     ๒. นางเอเพญ็  วจิติรโสภา      

     ๓. นางมณฑติา  สงัขรตัน์ 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสุไหวเหราะ สนัหรมี 

     ๒. นางสาวสุธาสนิี  ทองแกว้ 

     ๓.  นางสาวทศันีย ์ ช่วยชู         

๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นางสาวเกศสุภางค ์ ครี ี

     ๒. นางสาวลกัษณาภรณ์  ศริมิุสกิะ 

     ๓. นางสาวสุชาดา  ดว้งช่วย     

 ๓. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางสุภาพร  กอ้นเรอืง 

           (ตอนเยน็) ๑. นางเพญ็แข  ชสูงา่ 

     ๒. นางศริพิร  สุขนุ้ย                    

 ๔. พิธีกำรหน้ำเสำธง  ๑. นายสนิท  สุวรรณขาว 

     ๒. นายอุรชาต ิ หนูนุ่น 

 ๕. โรงอำหำร   ๑. นางสาวพนัธุน์ิภา  อนิทพฒัน์ 

 ๖. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวจุฑาพร  แสงเกือ้หนุน                                                  

     ๒. นางสาวฐติริตัน์  เจรญิตา 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสาวอาภรณ์  ชูม ี  

       ๒. นางพชัร ี ลกัษณะคชา   

 ๓. นายศกัดิเ์จรญิ   ประค าศร ี

 ๗. จดุคดักรองนักเรียน  

ประตตูะวนัออก นางเอเพญ็  วจิติรโสภา  
ประตตูะวนัตก  นางสาวสุธาสนิี  ทองแกว้   
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                                                   ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด  



เวรประจ ำวนัพฤหสับดี 
หวัหน้ำเวร :  นางสุรรีตัน์  โพธิท์อง 

เลขำนุกำรเวร : นางสาวศศปิระภา  ไชยวงศ์ 

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางศศธิร ชนะสทิธิ ์       

     ๒. นางขวญัชนก  มาลยาภรณ์               

     ๓. นายศรณัย ์ ยาชะรดั   

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสาวโรยทราย เกยีรตเิดช       

     ๒. นางสาวสุธญัญา  ข านุ้ย     

๓. นายนฤเบศ  ด าพรอ้ม        

๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นางเอมอร  สุวรรณขาว    

๒. นางประทปี  สุขสวสัดิ ์           

๓. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางกนัธมล   เพชรคง   

     ๒. นายอรรถพล  ชทูว้ม    

          (ตอนเยน็) ๑. นางรตันพร  พงศช์ะนะ     

๒. นางสาวสาธยิา สุวรรณรตัน์ 

 ๔. พิธีกำรหน้ำเสำธง  ๑. นางสาวสุภาพร  ศรสีุวรรณ์        

     ๒. นายเอกอนนัต ์ มงคล   

 ๕. โรงอำหำร   ๑. นางกลัยาณี  อุทยัทศัน์   

     ๒. นางนยันา  หมืน่ห่อ     

 ๖. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวสุพร  อสิโม               

     ๒. นางสาวภทัรติา  ขนุสามญั 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นางสุรรีตัน์  โพธิท์อง   

       ๒. นางสาวศศปิระภา  ไชยวงศ์ 

 ๗. จดุคดักรองนักเรียน  

ประตตูะวนัออก นางสาวสุภาพร  ศรสีุวรรณ์    

ประตตูะวนัตก  นายอรรถพล  ชทูว้ม    

  

                       ลงชื่อ.......................................................... 

                                                   ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                                                                    



เวรประจ ำวนัศกุร ์

หวัหน้ำเวร :  นายไพเราะ  กอ้นเรอืง                              

เลขำนุกำรเวร : นางสาวสุธาสนิี  ทองแกว้ 

  

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวชญานิษฐ์  นวลสนอง 

     ๒. นางสาวสุมาล ีวจิารณ์      

     ๓. นายเสน่ห ์ พรหมแกว้ 

  ประตตูะวนัตก  ๑. นายไพเราะ  กอ้นเรอืง                              

     ๒. นายสราวุฒ ิลกัษณะคชา 

 ๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นางชนิสรา  พยคัพนัธ ์          

๒. นายศกัการยิา  นกหมุด    

 ๓. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางสาวอารยา เส็นติหย๊ะ 

           (ตอนเยน็) ๑. นางสาวบุญยา  หอยสกุล   

 ๔. พิธีกำรหน้ำเสำธง  ๑. นายสนัน่ อนัทเกตุ   

     ๒. นายมุกตาด สาเหลม็    

 ๕. โรงอำหำร   ๑. นางธนิตา  กิม้เสง้ 

 ๖. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวจนัทรน์าร ีเขยีดแกว้                         

     ๒. นางสาวพรเพญ็  นกทว ี

  ประตตูะวนัตก  ๑. นายเกรยีงไกร  หนูนุ่ม 

       ๒. นางสาวศรญัญา  นิลรตัน์   

   ๓. นางอาฉะ  เหลม็ปาน    

 ๗. จดุคดักรองนักเรียน  

  ประตตูะวนัออก นางสาวสุมาล ีวจิารณ์  

ประตตูะวนัตก  นางสาวอารยา เสน็ตหิย๊ะ 

 

 

ลงชื่อ.......................................................... 
                                                  ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                  

                                                     



            เวรประจ ำวนันักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู

 

เวรประจ ำวนัจนัทร ์ 

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวติณมาศ  กังหมาด 

  ๒. ลำนจอดรถ (ตอนเยน็) ๑. นางสาวสุรัยยา  นิยมเดชา 

  ๓. พิธีกำรหน้ำเสำธง   ๑. นายปรชัญา  อุบลจนิดา 

  ๔. โรงอำหำร   ๑. นายอนาวลิ  หะมสิะ  

      ๒. นางสาวฟิลดาว  บอเถาะ 

   เวรประจ ำวนัองัคำร  

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวปรียรตัน์ เกตวุงศ์ 

  ๒. พิธีกำรหน้ำเสำธง   ๑. นางสาวสลิลทิพย ์สังขโชติ 

  ๓. โรงอำหำร   ๑. นางสาวนภัทสรณ ์ นวลแย้ม 

๔. ลำนจอดรถ( ตอนเยน็ ) ๑. นางสาวจุฑารตัน์  กะแหมะเตบ 

   เวรประจ ำวนัพธุ  

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวตัฐญรี  ชูประดิษฐ     

  ๒. รบัศิษย ์(ช่วงท่ี ๒) เวลำ ๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.  

๑. นางสาวจรรย์อมล  แกว้ยอด 

๒. นางสาวณัฐณชิา  คงแสง 

๓. ลำนจอดรถ (ตอนเยน็)    ๑. นายอนกุูล ถวิลวรรณ์ 

  ๔. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวฮาบีบ๊ะ  หะยีอามะ     

   ประตตูะวนัตก  ๑. นายณัฐวุฒ ิ เกลา 

   เวรประจ ำวนัพฤหสับดี  

๑. รบัศิษยต์อนเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวสิรวิรรณ  แวดอเล๊าะ  

  ๒. ลำนจอดรถ (ตอนเช้ำ) ๑. นางสาววชริปาณี  พราหมณ์วงศ ์

  ๓. โรงอำหำร    ๑. นางสาวกุลธดิา พลมา 

  ๔. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ประตตูะวนัออก ๑. นางสาวจริยา  ทักษณิาวาณิชย์   



 

   เวรประจ ำวนัศกุร ์ 

๑. โรงอำหำร    ๑. นางสาวพรรณวษา  ศรีทองช่วย 

   ๒. ส่งศิษยก์ลบับ้ำน เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   ประตตูะวนัออก ๑. นางสาววรรณดี  ภัยชำนาญ 

   

ลงชื่อ.......................................................... 
                                                  ( นางพรเพญ็   แปวประเสรฐิ ) 

           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนตะโหมด                                                                                                  


