
ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 
ท่ี  479/2563 

เร่ืองแต่งต้ังครูเวรประจ ำวัน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (เพิ่มเติม) 
------------------------------------------- 

ด้วยกลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน ได้ตระหนักถึงการจัดระบบการปกครองดูแล รักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียนและกวดขันวนิัยใหถู้กต้องตามระเบียบของโรงเรียนขอนแกน่วิทยายน ตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการกวดขันวินัยของนกัเรียนและ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จผลตามนโยบายดังกล่าว จึงแต่งต้ังครูเป็นกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันตามจุดบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

1. นายยุทธศาสตร์    กงเพชร ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์เดช ฐานะ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชุรีพร นาเลาห์  รองประธานกรรมการ 
4. นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองประธานกรรมการ 
5. นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ กรรมการ 
6. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช กรรมการ 
7. นางอักษรศรี ชาติศรี  กรรมการ 
8. นายธนัช ฐากุลธเนศ กรรมการและเลขานุการ 
9. นายภูพัน รัตนจักร์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แนะน า ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้แก่คณะกรรมการ 
          ฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจนเกิดผลดีต่อราชการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
1. นายธนัช ฐากุลธเนศ ประธานกรรมการ 
2. นายภูพัน รัตนจักร์  รองประธานกรรมการ 
3. นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ กรรมการ 
4. นางสุภัทรา โพธิ์หล้า  กรรมการ 
5. นางเพชรัตน์ จารุตัน กรรมการ 
6. นายนิรันดร์ กาทอง กรรมการ 
7. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว กรรมการ 
8. นางธนิดา ท้าวนาง กรรมการ 
9. นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์ กรรมการ 
10. นางจิรภัทร ทองชุม กรรมการ 
11. นางกาญจนาภัณฑ์ เชษฐบุตร กรรมการ 
12. นายศักฏิ์ชัย เชษฐบุตร กรรมการ 
13. นายวัชรา รุ่งสว่าง   กรรมการ 
14. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว กรรมการ 
15. นางบุษกร เทืองน้อย กรรมการ    
16. นายสุจิน   นามสทอน กรรมการ 



 หน้า 2 
   

17. นายมนตรี  กุลหนองแดง  กรรมการ 
  18. นางเพลินจิต  หิรัญค า   กรรมการ 
  19. นางสาวจิราภรณ์   เตชะนอก  กรรมการ 
  20. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส  กรรมการ 
  21. นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแก้ว  กรรมการ 
  22. นางสาวพิชยา พิทยวัฒนชัย  กรรมการ 
  23. นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  กรรมการ 

24. นายภาคิไนย  กะสินรัมย ์  กรรมการ 
25. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว  กรรมการและเลขานุการ 

  26. นายศราวุฒิ  ช่วยเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  27. นางสาวกัลยรัตน์      หนันทุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่    1. ประสานงานการอยู่เวรประจ าวัน ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
               และปลอดภัย 
  2. จัดท าบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าจุดต่างๆ และรวบรวมน าเสนอท่ีกลุ่มกิจการนักเรียน 
               ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
 

3. พิธีกรประจ ำวัน  นายประสาท  โนพันธุ์  หัวหน้าพิธีกรประจ าวัน 
 

ท่ี วัน ครูเวร 
1 จันทร์ นางขวัญพิศ       ทองค าวงศ์ และคณะครู EP 
2 อังคาร นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม 
3 พุธ นางศิริลักษณ์     นิสสัยพันธุ์ 
4 พฤหัสบดี นายกิตตินิพนธ์   สิรินทรภูมิ 
5 ศุกร ์ นายประสาท      โนพันธุ์ 

 

หน้ำที่   1. ประกาศข่าวสารของทางโรงเรียนและเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ 
  2. ไหว้พระและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเชิดชูคุณธรรมนักเรียนท่ีประกอบคุณงามความดี  

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
     

เวรประตูที่ 1 
สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 

สัปดำห์ที่ 15 
 

5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 
 

นางศิริพร  กาทอง  (หัวหน้า)  , นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ 
นางนิสานันท์  ชามะรัตน์  ,  นางสุดาพร  พาระพัฒน์ , 
นายประกาศิษย์  แทบมะลัย  , นางกาญจนาภัณฑ์  เชษฐบุตร  
นายมนตรี  กุลหนองแดง 

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นายธนะสิทธิ์  วงษ์ศรีธาตุ (หัวหน้า)  ,  นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ ์
นางสาวส าราญ  สิกขากิจ  ,  นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง ,  
นางนิยรัตน์  แก้วกันยา , นางอุมาพร  สุขสะอาด ,  นางอังคนา  ใจตรง 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นางปัทมา  กุลชาติ  (หัวหน้า)  ,  นางสาวณัฏฐ์ณิชา  วรรณทิพย์ 
นางสาวพิชยา  พิทยาวัฒนชัย  ,  นางฉัตรทอง  ดวงสีดี ,  
นางสาวอาริศรา  อรรคษร , นางพิมกมล บัวละคร  



 หน้า 3 
สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 

นางสาวญาตา  กรุณากร 
สัปดำห์ที่ 18 

 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

 

นายสุขสรรค์  มะระครอง  (หัวหน้า)  ,  นางสาวเพ็ญนิภา  ทองโคตร
นางสาววรรณภา  อริยา , นางกัญญา  เกื้อกูล , นางสาวสถาพร  แซ่จ๋าว 
นางสาวกานตวตี  กมล  , นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร 

 
 เวรประตูที ่2 

 
 
เวรประตูที่ 3 

สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางสิริพร  ระวีกุล (หัวหน้า)  ,  นางสุทธาภรณ์  พราววิเชียร 
นายนาคิน  สัจจะเขตต์  ,  นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว 
นางปาริญ์ญา  กุลหนองแดง , นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล , 
นางสาววราภรณ์  หล้าหาร   ,  นางสาวสกาว  สีนาง 

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นายวสัญ  จันทร์พยา (หัวหน้า)  , นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล 
นายพีรรัตน์  พรสุรัตน์ ,  นางนิตยา  ขันทะวงษ ์
นางภัทรานที  ธัญพัศกรณ์  , นางพชรภรณ์  เสนาสิงห์ 
นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ , นายอนันตสิทธิ์  พระแสงแก้ว 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์ (หัวหน้า) ,  นางสาวนันทภัค  แซ่โค้ว 
นางกุลวดี  บงแก้ว   ,  นางจุไรรัตน์  แอมนนท์ , 
นางสาวยลรดี  ศุภรพนิตกุล  , นางดวงรัตน์  ดียา 
นางวิภาดา  จอมทอง ,  นายนรินทร  รัตนทา 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

 นายศิวะ  ปินะสา (หัวหน้า)  ,  นางภัสราภรณ์  พินิจ 
นางสาวอนงค์  บุญเลิศ ,  นางบุษกร  เทืองน้อย , 
นายอรรถกร  เกษรแก้ว  , นางพิชญากานต์  วาทโยธา 
นางมณีรัตน์  ลาจันทึก , นางนัฎฐพร  ทิพรักษ์ 

สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางปทิดา  เจตรัตนโภคิน  (หัวหน้า)  ,  นางสาวจิราภรณ์  เตชะนอก 
นายพงศธร  พละเดช  , นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ ,  
นายชุมพร  อินทรจักรพงษ์ , นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร   
นางสาวกรรณิกา  พลพุฒ 

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นางณัฐฎกันย์  พิมพ์นารากร  (หัวหน้า)  ,  นางปณิชา  พัฒนานนท์ 
นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ , นางสาวศิวพร  เทพจ้ัง , 
นางพัชรินทร์  แสนพลเมือง , นางสาวศุภลักษณ์   สายบัว 
นางสาวจันทิมาพร  ชีวะสวัสด์ิ 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นายยศวัฒน์  พาผล (หัวหน้า)  ,  นางจิราพร  ฉิมหลวง  
นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์ ,  นางสาวสิรินาถ  จันทวงษ์ ,  
นางสาวอภินุช  นาเลาห์  ,  นางวิไลลักษณ์  ประสงค์ ,  
นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง , นางสมถวิล  หมื่นภักดี 



 หน้า 4 

 
 เวรประตูท่ี 4 

 
หน้ำที่ 1. ก ากับดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและการสแกนบัตรนักเรียน (บัตรอิเล็กทรอนิคส์) 
             ในการเข้า-ออก บริเวณหน้าประตูให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  

 2. แนะน า ตักเตือน นักเรียนท่ีมาสาย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 3. แนะน า ตักเตือนนักเรียนท่ีน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ให้ปลอดภัย 
    4. ก ากับและดูแลการสแกนเพื่อวัดไข้ วัดอุณหภูมิ ล้างมือ ติดสติกเกอร์นักเรียนทุกคนท่ีเข้ามาเรียน 
        ในแต่ละวัน 

5. หัวหน้าเวรบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรตามรูปแบบท่ีก าหนด ,  (แนบรูปภาพในขณะปฏิบัติ 
หน้าท่ีอย่างน้อย 2-3 ภาพ) 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. เวรบริเวณโรงอำหำรโรงเรียน 
    โรงอำหำร ช่วงเช้ำ (เวลำ 07.20 - 08.15 น.) 

สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางสาวนงค์นุช  ทองภูบาล  (หัวหน้า) 
นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม 

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นางจิรภัทร  ทองชุม (หัวหน้า) 
นางศิริลักษณ์  แสงกระจาย 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

นางปิยะธิดา  ดีรักษา  (หัวหน้า)  ,  นายกนกพล  แก้ววิเศษ 
นางเกษศิรินทร์  อารยาวิชานนท์ , นางชุลีพร  จันทร์ไตรรัตน์   
นางวารุณี  โพธิสุวรรณ  นางสาววิรยา  ค าหนูไทย   
นางบุษกล  แก้วบัวดี 

สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางนัฏทกร  ศรีท าบุญ  (หัวหน้า)   ,  นางชนกนาถ  วงศ์สุวรรณ 
นายสุทธิพจน์  พิมพ์นารากร  ,  นางสาวธิดารัตน์  ช่างจัตุรัส 
นางสาวกฤติมา  กึกก้อง , นางสาวภัทรวดี  นามวงษ์ 
นางสาวปุณณดา  จันสูง 

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นายสุจิน  นามสทอน  (หัวหน้า)  ,  นายภาคิไนย  กะสินรัมย์ 
นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกุร ,  นางนิศารัตน์  เหล่าค า 
นางประภารัตน์  เนื่องแก้ว  อารีล้น , นางสาวรสิกกานต์  รัตตศิริ 
นายวิริยกุล  อุ่นอ่อน 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง  (หัวหน้า)  ,  นางสาววษิรฏา  ไชยภู 
นางสาวสุบรรณ์  ชัยค าดี  ,  นายชัชวาล  นามปรีดา 
นางมณฑนา  นามวิจิตร , นางธัญณรัตน์  ปรินทอง   
นายณัชทัต  ลิมป์เศวต , นางณัฐชฎา  ชัชวาล 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

นางสาวเสาวนิตย์  ศรีงามเมือง  (หัวหน้า)  , นางสาวกมลวรรณ  ซื่อตรง 
นางสาวขัตติยา  ขัตติยะวงศ์ , นายฐานพัฒน์  พรมทา 
นางเชาวนาท  กราพันธ์ , นางยุพิน  ขุนทอง , นายวีระชน  แสงศรีเรือง 
นางสาวมิยาวดี  หาโกสีย์   
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สัปดำห์ที่ 17 

 
19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 

 
นางอัจฉริยา  พหลทัพ (หัวหน้า) 
นางแก้วทิพย์  ภูงามเงิน 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

นางสุกัลยา  วิทย์ตะ (หัวหน้า) 
นายปฏิญญา  มุ่งหมาย 

 
    โรงอำหำร คำบที่ 4 ( ช่วงพักกลำงวัน ม.ต้น เวลำ 11.15  – 12.10 น. ) 

สัปดำห์ที่ วันท่ี รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง (หัวหน้า) 
นางนงนุช  จันทรโสภณ  

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นางจารุพร  สิมเสน (หัวหน้า) 
นางทีนดา  หอมเนตร 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นางสาวจิรภาพันธ์  ไชยรา (หัวหน้า) 
นายศราวุฒิ  ช่วยเงิน 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

นายศิริกุล  ทาแดง  (หัวหน้า) 
นางสุมาลี  ปัญญาบุตร 

 
 

     
    โรงอำหำร คำบที่ 5 (ช่วงพักกลำงวัน ม.ปลำย เวลำ 12.10 – 13.05 น.) 

สัปดำห์ที่ วันที่ รำยชื่อครูเวร 
สัปดำห์ที่ 15 

 
5 ต.ค. – 9 ต.ค.63 

 
นางจันจิรา  ทวยนันท์ (หัวหน้า) 
นางสาวนันท์นภัส  อุดมรักษ์  

สัปดำห์ที่ 16 
 

12 ต.ค. – 16 ต.ค.63 
 

นางทิพวรรณ์  บุปผาพรหม (หัวหน้า) 
นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย 

สัปดำห์ที่ 17 
 

19 ต.ค .- 23 ต.ค.63 
 

นางอรทัย  พรมลี (หัวหน้า) 
นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล 

สัปดำห์ที่ 18 
 

26 ต.ค. – 30 ต.ค.63 
 

นายวัชรา  รุ่งสว่าง (หัวหน้า) 
นางสาวจีราภรณ์  มิ่งขวัญ 

 

หน้ำที่   1.  ก ากับดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย แนะน า ตักเตือน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
               อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 

 2.  แจ้งนักเรียนให้ไปเข้าแถวหน้าเสาธงหรือสถานทีท่ีครูปรึกษานัดหมาย (ส าหรับเวรช่วงเช้า) 
 3.  ก ากับการเข้า – ออก และการนั่งรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด Covid -19 
       -  การเข้าให้ใช้ประตูด้านข้างอาคาร 7  
  -  การออกให้ใช้ประตูด้านหน้าอาคาร 10 
4.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้โรงอาหารช่วงการแพร่ระบาดไข้หวัด  Covid-19 ผ่านระบบ 
    ประชาสัมพันธ์โรงอาหาร 

 5. หัวหน้าเวรบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรตามรูปแบบท่ีก าหนด , (แนบรูปภาพในขณะปฏิบัติหน้า
อย่างน้อย 2 - 3 ภาพ) 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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6. กำรนิเทศติดตำมกำรโฮมรูม 

ระดับชั้น ผู้นิเทศก์ 
ม.1 นางสุภัทรา  โพธ์หล้า  ,  นางพวงผกา  ศรีโบราณ  ,  นายศราวุฒิ  ช่วยเงิน 
ม.2 นางเพชรัตน์  จารุตัน  ,   นางนัฏทกร  ศรีท าบุญ  ,   นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง 
ม.3 นายนิรันดร์  กาทอง  ,   นายพงศธร  ทิพรักษ์  ,  นางจุฑามาศ  จันประเทือง 
ม.4 นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว  ,  นางจุรีภรณ์ ปรินทอง  ,  นายภาคิไนย      กะสินรัมย์ 
ม.5 นางธนิดา  ท้าวนาง  ,  นางสุนทรี สร้างสมวงษ์  ,  นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล 
ม.6 นางศิริลักษณ์  นิสัยพันธุ์  ,  นางสาวนันทนา  แสนจ าลาห์  ,  นายวสัญ จันทร์พยา 

หน้ำที่  1. นิเทศติดตามการโฮมรูมของครูในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
2. บันทึกการนิเทศการโฮมรูมตามรูปแบบท่ีก าหนด 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7. เวรตรวจจุดเสี่ยงในและนอกโรงเรียน 
  1. นายภูพัน   รัตนจักร์   ประธานกรรมการ 

2. นายมนตรี   กุลหนองแดง   กรรมการ 
3. นายกล้านรงค์  ม่วงภูเขียว   กรรมการ 
4. นายนิพนธ์   เพียรทอง   กรรมการ 
5. นายนิรันดร์   กาทอง    กรรมการ 
6. นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม   กรรมการ 
7. สารวัตรนักเรียน    กรรมการ 
8. คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 กรรมการ 
9. นางสาวอภินุช  นาเลาห์   กรรมการ 

          10. นายภาคิไนย   กะสินรัมย์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   1. ตรวจบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงของนักเรียนบริเวณห้องน้ าชาย , หญิง ช่วงเปล่ียนคาบเรียน 

2. เฝ้าระวังการมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามจุดต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน 
3. ออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8. เวรออกใบอนุญำตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 8.1  เวรออกใบอนุญำตเวลำ 11.10 – 13.10 น. 
  1. นายภูพัน  รัตนจักร์ 
  2. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว 
  3. นายภาคิไนย  กะสินรัมย์ 
  4. นายมนตรี  กุลหนองแดง 
หน้ำที่   1. ออกใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็น 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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8.2 เวรออกใบอนุญำตในระหว่ำงชั่วโมงเรียน 
 

ท่ี วัน ครูเวร 
1 จันทร์ ครูผู้สอนประจ าวิชา , ครูท่ีปรึกษา 
2 อังคาร ครูผู้สอนประจ าวิชา , ครูท่ีปรึกษา 
3 พุธ ครูผู้สอนประจ าวิชา , ครูท่ีปรึกษา 
4 พฤหัสบดี ครูผู้สอนประจ าวิชา , ครูท่ีปรึกษา 
5 ศุกร ์ ครูผู้สอนประจ าวิชา , ครูท่ีปรึกษา 

 

หน้ำที่   1. ออกใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็น 
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. เวรคัดกรองผู้มำติดต่อประสำนงำนกับโรงเรียน 
 1. นายอลงกต  โรจนล้ิมสกุล  ประธานกรรมการ 
 2. เจ้าหน้าท่ี รปภ.   กรรมการ 
 3. นายพงษ์ธนา  มูลแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
หน้ำที่   1. ตรวจวัดไข้และแนะน าให้ใช้เจลแอลกฮอล์ล้างมือทุกคน ท่ีมาติดต่อราชการหรือท าธุรการกับโรงเรียน 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย

แก่โรงเรียน และทรัพย์สินราชการสืบไป 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  2  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
             

 (นายยุทธศาสตร์  กงเพชร) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


