
         
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ท่ี ๑๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง เรื่องแต่งต้ังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน   
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.................................................. 

     ด้วยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความประพฤติและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ตลอดจนการป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่างๆ     
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างต่อเนื่อง 
              ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ครูดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยความในมาตรา ๓๙(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑. นายชาย  จันทร์งาม  ประธานกรรมการ 

๒. นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการ 
 ๔. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  กรรมการ 
 ๕. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ อำนวยการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ีของครู     
เวรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  
 ๒.๑ เวรประจำวันจันทร์ (คณะสุพรรณิการ์) 
  หัวหน้าคณะ  นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์ 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย 

 /จุดท่ี ๑... 
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จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  นายสมชาย กรุณาพิทักษ์ 

  จุดที่ ๒ บนอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นายณัฐพล วงศ์ฟู 

จุดที่ ๓ ชั้นล่างอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก 

จุดที่ ๔ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์ 

  ๐๗.๒๐ – ๐๘.๑๐ น.  นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ 
     นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง 
  ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.  นางรัถญา คำแพง 
เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวภัทรสุดา หนองกก 

จุดที่ ๕ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นางณัฐพร จันทร์ประนต 

  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย 

จุดที่ ๖ ประตูหลังโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 

เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายปิยะ พันชนะ 

จุดที่ ๗ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางมัณฑนา ฟักขาว 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์ 

จุดที่ ๘ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางแก้วใจ เหมือนอินทร์ 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง 

 
   

/๒.๒ เวรประจำ.... 
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 ๒.๒ เวรประจำวันอังคาร (คณะปาริชาต) 
  หัวหน้าคณะ  นายนพดล เชิงศิริ 
  รองหัวหน้าคณะ  ว่าท่ี ร.ต.วันดี สร้างนานอก   

รองหัวหน้าคณะ  นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 

จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  นายจารุพงศ์ กวางษี 

  จุดที่ ๒ บนอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์ 

จุดที่ ๓ ชั้นล่างอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางจุติพร เมฆบุตร 

จุดที่ ๔ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  นางเบญจมาศ อินทรชิต 

  ๐๗.๒๐ – ๐๘.๑๐ น.  นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ 
     นายพงศ์นที คงถาวร 
  ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.  นายอนันต์ เช้ือชีลอง 
เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 

จุดที่ ๕ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นายพงศธร อารีพันธุ์ 

  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว 

จุดที่ ๖ ประตูหลังโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์ 
        นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 

เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง 

จุดที่ ๗ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ 
 

/พักกลางวัน... 
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   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี 

จุดที่ ๘ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นายณัฐภณ สิริอิสรา 

 ๒.๓ เวรประจำวันพุธ (คณะการเวก) 
  หัวหน้าคณะ  นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสาวดวงพร ปราบคช   
  รองหัวหน้าคณะ  นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 
  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล 

  จุดที่ ๒ บนอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์ 

  จุดที่ ๓ ชั้นล่างอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นายนคร ชูสอนสาย 

  จุดที่ ๔ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  นางสาวดวงพร ปราบคช 
        นางวรรณธิวา ประดับลาย 
     ๐๗.๒๐ – ๐๘.๑๐ น.  นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี 
        นางสาวนันทวัน เชิงหอม 
     ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.  นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางญาณิศา จันทะแจ่ม 

  จุดที่ ๕ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นางสาวสมใจ ภัทรพงศานต์ิ 
        นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 
     ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นางนิตยา  ปัญจากุล 
 

/จุดท่ี ๖ ประตู... 
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  จุดที่ ๖ ประตูหลังโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางนิลวรรณ กองเงิน 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน   

  จุดที่ ๗ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางวรัญญา ยอดกระโหม  
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางสาวรัตนา วันทาแก้ว 

  จุดที่ ๘ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์ 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางศิโรรัตน์ เรืองคง 

 ๒.๔ เวรประจำวันพฤหัสบดี (คณะทองกวาว) 
  หัวหน้าคณะ  นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ 
  รองหัวหน้าคณะ  นางวิริสา  ปัญญะโส 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสุธาดา ศิริกุล  
  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  นางสุธาดา ศิริกุล 

  จุดที่ ๒ บนอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางสังวาลย ์ ยรรยงค์ 

  จุดที่ ๓ ชั้นล่างอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา 

  จุดที่ ๔ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ 
     ๐๗.๒๐ – ๐๘.๑๐ น.  นางสาวนูรีดา  มะลี 
        นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ 
     ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.  นายเสน่ห์  ธิอาจารย์ 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง 
 

    /จุดท่ี ๕ ... 
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  จุดที่ ๕ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์ 
     ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นางสาววนาภรณ์  มีโถ 

  จุดที่ ๖ ประตูหลังโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางฝนทิพ สุขสุนทรี 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 

  จุดที่ ๗ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางพนิดา  สาระรักษ์ 

  จุดที่ ๘ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวลวิตรา  วรวาท 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางสาวศิริรัตน์ บุญสนอง 

 ๒.๔ เวรประจำวันศุกร์ (คณะอินทนิล) 
  หัวหน้าคณะ  นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ 
  รองหัวหน้าคณะ  นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 
  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น.  นายอนุรักษ์ สวัสดี 

  จุดที่ ๒ บนอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ 

  จุดที่ ๓ ชั้นล่างอาคารเรียน 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 

  จุดที่ ๔ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 
     ๐๗.๒๐ – ๐๘.๑๐ น.  นางสาวรวิพร พรมไชย 

/นางสาวสุภัสสร... 
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     ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.  นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ 

  จุดที่ ๕ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  นายชัยวัฒน์ ทองสอาด 
     ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นายธีรณ์ จันทิภานุวัฒน์ 

  จุดที่ ๖ ประตูหลังโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ 
   เย็นเวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ 

  จุดที่ ๗ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ 
        นางสุพร ตรุษสาท 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางภาวนา จึงตระกูล 
        นางสาวสมปรารถนา ประเสริฐ 

  จุดที่ ๘ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ – ๐๗.๔๕ น.  นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด 
   พักกลางวัน ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  นางขนิษฐา แปงมูล 

๒.๕ เวรประจำวันเสาร์  

คณะ 
เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
คณะสุพรรณิการ์  ๑๑ ๑๕ ๑๙ ๒๔ - 

คณะปาริชาต  ๑๘ ๒๒ ๒๖ ๓๑ - 
คณะการเวก  ๒๕ ๒๙ - ๓ ๗ 
คณทองกวาว - ๑ ๕ ๑๐ ๑๔ 
คณะอินทนิล - ๘ ๑๒ ๑๗ - 

 

 
 
 

/หน้าท่ีตาม... 
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 หน้าที่ตามตำแหน่งของจุดเวร 
 หัวหน้าคณะ 
  ๑. กำกับดูแลครูเวรประจำวันให้แต่ละจุดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจุดใดไม่มีครูเวรประจำวัน     
 จะต้องดูแลร ับผิดชอบแทนหรือจัดหาบุคลากรอยู ่แทน พร้อมบันทึกและรายงานเหตุการณ์           
 เสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริการท่ัวไปและผู้อำนวยการโรงเรียนในลำดับสุดท้าย 
  ๒. กำกับกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
 นักเรียน 
  ๓. สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีและบันทึกลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๔. กรณมีีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนให้ระงับเหตุแล้วแจ้งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
  ๕. ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ครูเวรประจำวันให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 รองหัวหน้าเวร 
  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าเวรในกรณีท่ีหัวหน้าเวรลาหรือไปราชการ 
  ๒. ตรวจและดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ ท่ีกำหนด 
  ๓. ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ครูเวรประจำวันให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย  
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑. กิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีพิธีกรประจำวันและกำกับดูแลให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของนักเรียนท่ีทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครูและนักเรียนได้ทราบ 
  ๔. กำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียนบริเวณสนาม  
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๑๕ น. 
  ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒. บนอาคารเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแลนักเรียนไม่ให้นำอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน 

/๒. สอดส่องและดูแล... 
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  ๒. สอดส่องและดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ๓. ตักเตือนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. ชั้นล่างอาคารเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแลนักเรียนไม่ให้นักเรียนนำอาหารมารับประทานบริเวณใต้อาคารเรียน 
  ๒. สอดส่องและดูแลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  ๓. ตักเตือนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมผิดระเบียบ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. ประตูหน้าโรงเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. กำกับ ดูแล การเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน 
  ๓. จัดแถวให้นักเรียนไหว้พระ เคารพพระบรมสาทิศลักษณ์ และไหว้ครูตามวัฒนธรรมไทยท่ี
 ถูกต้องสวยงาม 
  ๔. บันทึกพฤติกรรมการมาสายและแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียน นำส่งกลุ่มบริหารงาน
 ท่ัวไป 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ช่วงท่ี ๑ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๒๐ น. ช่วงท่ี ๒ เวลา ๐๗.๒๐ - ๐๘.๑๐ น.  
 ช่วงท่ี ๓ เวลา ๐๘.๑๐ - ๐๙.๐๐ น. และช่วงท่ี ๔ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๖. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕. ปากซอยโรงเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแลให้นักเรียนข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเดินแถวเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ช่วงท่ี ๑ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ช่วงท่ี ๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
  ๔. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 

/๕. บันทึกพฤติกรรม... 
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  ๕. บันทึกพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียน นำส่งกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ๖. ประตูหลังโรงเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. กำกับ ดูแล การเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ช่วงท่ี ๑ เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น. ช่วงท่ี ๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
  ๔. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๗. โรงอาหาร ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 
  ๑. กำกับดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับดูแลไม่ให้นักเรียนนำอาหารและเครื่องด่ืมออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
  ๓. บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการโรงอาหารของนักเรียนเสนอฝ่ายโภชนาการ 
  ๔. ปฏิบัต ิหน้าที ่ เวรช่วงเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น. และช่วงพักกลางว ัน เวลา        
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  
  ๕. บันทกึผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๘. โรงอาหาร ๒ (อาคารโรงยิม) 
  ๑. กำกับดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับดูแลไม่ให้นักเรียนนำอาหารและเครื่องด่ืมออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
  ๓. บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการโรงอาหารของนักเรียนเสนอฝ่ายโภชนาการ 
  ๔. ปฏิบัต ิหน้าที ่ เวรช่วงเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น. และช่วงพักกลางว ัน เวลา        
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น.  
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ท้ังนี้ให้ครูท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
     (นายชาย จันทร์งาม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 


