
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที ่  47 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน  
ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันพุธที่                   
17  มีนาคม  2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารป้องกันวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019(COVID-19)ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2563 ในมาตรการที่  2 การยับยั้ง                      
การแพร่ระบาดการแพร่ระบาดภายในประเทศ ค าสั่งจังหวัดก าแพงเพชร ฉบับที่ 14  ถึงฉบับที่ 26 เพ่ือให้การ
บริหารงานของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ด้านงานวิชาการ งานบริการ งานธุรการ              
งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน ดังนี้ 

 

1. ครูเวรประจ ำวัน 
 มีหน้ำที ่- ภาคเช้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.30 น. อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน                   

ณ หน้าประตูด้านหน้าโรงเรียน คัดกรองนักเรียนบริ เวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการให้สวมแมส                          
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง      

- ภาคกลางวันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน เพ่ือควบคุมดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัย           
ในเวลาพักกลางวันในบริเวณโรงอาหารและในบริเวณโรงเรียน 

- ภาคเย็นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 15.50 น. – 16.45 น. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียน                                     
กลับภูมิล าเนาด้วยความเรียบร้อย ณ ประตูด้านหน้าโรงเรียน 

           - อบรมนักเรียนหน้าเสาธง 

รำยช่ือผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน 
 

วัน ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
วันจันทร์ 1.นายสุทธ ิ

2.นางสาวละเอียด 
3.นายเอนก 
4.นายวัชโรทร 
5.นางสาวกรรณิกา 
6.นางสาวสมจิตร 
7.ว่าที่ร้อยตรี กฤตกร 
8.นายวิธวินท ์
9.นางสาววริชาวีร ์

มีขันหมาก 
บดีรัฐ 
ศรีสวัสดิ์ 
ทิมแหง 
ทองอาจ 
นามกระโทก 
ยาแก้ว 
ต่ายหัวดง 
อินทพงษ์ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

   //วันอังคาร... 
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วัน ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

วันอังคำร 1.นายแดนชัย 
2.นางสาวจ าเนียร 
3.นางหนึ่งฤทัย 
4.นางเพชรดา 
5.นางสาวฏิชิรา 
6.นางสาวปณัฏฐา  
7.นางสาวมณิสร 
8.นางสาวชื่นนภา 
9.นางสาวธีรนุช 
10.นางสาวณัฐกานต์ 

วงค์เวียน 
ชูช่วย 
พุทธแก้ว 
แนบเนียน 
แจ่มหม้อ 
พ่ึงพัก 
แซ่ย่าง 
ดาบพระทิตย์ 
แสนใจกล้า 
บุญนะ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
 
 

วัน ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
วันพุธ 1.นายศุภณัฐ 

2.นายฉัตรชัย 
3.นายรณชัย 
4.นางสาวธัณยปัถย์ 
5.นายอภิวัฒน ์
6.นางสาวอรนุช 
7.นางสาวมินตา 
8.นางสาววริศรา 
9.นางสาวผ่องอ าไพ 

ดิลกคุณธรรม 
ทองจรัส 
บุญประจวบ 
มาลาธเนศวร์ 
ค าต๊ะ 
เพียลาด 
นาคกล่ า 
ต๊ะมูล 
แก้วโน 

หวัหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
 

วัน ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
วันพฤหัสบดี 1.นายบวงสวง 

2.นางนาตยา 
3.นางทัตฌา 
4.นายอรรณพ 
5.นายณรงค์พล              
6.นางจุฑารัตน์ 
7.นางสาวลัคนา  
8.นายสมบูรณ ์
9.นางสาววรีรัตน ์

น้อมเศียร 
ฤทธิธรรม 
ไชยศรีษะ 
บ่อน้อย 
เสือน้อย 
ศรีค า 
ศรีมณี 
คูณสูง 
สุตาค า 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
//วันศุกร์... 
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วัน ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
วันศุกร์ 1.นายประชาเล็ต 

2.นางอังคณา 
3.นางกรวิพา 
4.นายคณวรา 
5.นางสาวอภิชญาวีร์       
6. Mr.Ian Nathamiel  
7.นางสาวกชกานต์ 
8.นางสาวพิมลมาศ 
9.นางสาวกนกกาญน์ 
10.นางสาวนิตยา 

เฉยเทิบ 
พ่ึงพัก 
ส าโรง 
สิละบุตร 
จันทรเขตต์ 
Rogan 
แสงอธิวัชร์ 
มงคลการ 
คงคล้าย 
เนื้อไม้ 

หัวหน้า 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 
2. พนักงำนครูและผู้ช่วยครูปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน 
 มีหน้ำที่ - ภาคเช้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
  - ภาคกลางวันมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เวลา 11.30 - 12.20 น.  
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  หัวหน้า 
  2.นางสาวอภิญญา         กลางหล้า ผู้ช่วย 
  3.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ผู้ช่วย 
  4.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ    ผู้ช่วย 
  5.นางสาววรินทร์ น้อยแสง  ผู้ช่วย  
3. บุคลำกรสนับสนุนกำรสอนปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำห้องธุรกำร 
 มีหน้ำที่ - รับโทรศัพท์จากหน่วยงานราชการตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวปาริชาติ   ขันอุระ  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
  2.นางสาวกนิษฐา หิริโอ  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามโดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ  
หากมีอุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางในการ                  
แก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางท่ีดีต่อไป  

 

   ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
 

       สั่ง  ณ  วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
  
  
 
              (นายขวัญชัย   จันเพชร) 
              ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


