
 
ค ำสัง่โรงเรียนพนมศึกษำ 

ที่  9 /2564 
เร่ือง   แต่งตั้งเวรยำมกลำงวนัประจ ำเดือนกุมภำพนัธ ์ 2564 

  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์นของ      

ทำงโรงเรียนจึงเห็นสมควรแต่งตั้งใหผู้มี้รำยช่ือต่อไปน้ี ปฏิบติัหนำ้ที่เวรยำมกลำงวนัตั้งแต่เวลำ  06.00 – 
18.00  น. 

1. ผูอ้ยูเ่วรยำมกลำงวนั 
ล ำดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงวนั 

ล ำดบั
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงวนั 

1 
นำงสุรีวลัย ์ วรรณรัศมี 
นำงสำวพรเพญ็  เล้ียงวทิยำ 

6 ก.พ. 64 8 
นำงสำวกิตติมำ  สุขศิริ
นำงสำวรุจิรำ  อ่อนแกว้ 

26 ก.พ. 64 

2 
นำงสำวกญัญำรัตน ์ชูสุวรรณ 
นำงสำวเรวดี  ศรีขำว 

7 ก.พ. 64 9 
นำงสำวอำภำพร เทพบรรจง 
นำงอมรำลกัษณ์  จ  ำนง 

27 ก.พ. 64 

3 
นำงสำวหทยัทิพย ์ พลำยดว้ง 
นำงสำวนวรัตน์ เช้ือพรำหมณ์แพ 

12 ก.พ. 64 10 
นำงสำววลิำสินี   แทนทวี 
นำงสำวเสำวณี ศรีทอง 

28 ก.พ. 64 

4 
นำงสำวเบญจวรรณ ทองเสน 
นำงสำวเบญจวรรณ  ยอดปำน 

13 ก.พ. 64 11 
นำงสำววลิำวลัย ์ปลอ้งนิรำศ 
นำงสำวรุ่งฤดี   อินทรภูมิ 

- 

5 
นำงสำวอำชิรญำณ์ เกษสุวรรณ์ 

นำงสำวพนชัฎำ เทวรรณะ 
14 ก.พ. 64 12 

นำงองัคณำ  แกว้เมือง
นำงสำวกนกวรรณ  ทองเกตุ 

- 

6 
นำงมำรีหยำม  อินทรวเิศษ
นำงสำวพชัรำภรณ์ กล่ินเกษร 

20 ก.พ. 64 13 
นำงสำวโสรญำ  รัตนบุรี
นำงสำวชุติมำ  อกัขรำภรณ์ 

- 

7 
นำงสำวชนิดำภำ  จนัทร์มีศรี 
นำงสำวเมธินีย ์สรรเสริญ 

21 ก.พ. 64   - 

 
 
 
 
 
 



 
2.  ผูต้รวจเวรยำมกลำงวนั 
ล ำดบัที ่ ช่ือ – สกุล วนัที่ตรวจเวรยำมกลำงวนั 

1 นำงจุติพร   เด็ดรักษท์ิพย ์ 6, 26             ก.พ. 64 
2 นำงสำวจนัจิรำ   เขียวคลำ้ย 7, 27             ก.พ. 64 
3 นำงงำมพรรณ ธิปัตย ์ 12, 28           ก.พ. 64 
4 นำงวริษำ  บุญกิจ 13                 ก.พ. 64 
5 นำงสำวปทุมวนั   ดุษฎี 14                 ก.พ. 64 
6 นำงจำรุณี   แซ่โงว้ 20                 ก.พ. 64 
7 นำงณัฐิญำ คำโส 21                 ก.พ. 64 

 
             ให้ผูท้ี่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมด้วยควำมรับผิดชอบ  ตำมระเบียบกำรรักษำควำม
ปลอดภยัสถำนที่รำชกำร  พ.ศ. 2552  โดยเคร่งครัด    หำกมีเหตุกำรณ์ผดิปกติใหร้ำยงำนหวัหนำ้สถำนศึกษำ
รับทรำบทนัที   
 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัที่  1  เดือนกุมภำพนัธ ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

                         สัง่   ณ   วนัที่  28  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2564 
 
                         

                    
                 (นำยโสภณ ทองจิตร)                                                                                         
           ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนพนมศึกษำ                                                                         

  
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสัง่โรงเรียนพนมศึกษำ 
ที่  10/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งเวรยำมกลำงคืนประจ ำเดือนกุมภำพนัธ ์ 2564 
  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์นของ      
ทำงโรงเรียนจึงเห็นสมควรแต่งตั้งใหผู้มี้รำยช่ือต่อไปน้ี ปฏิบติัหนำ้ที่เวรยำมกลำงคืนตั้งแต่เวลำ  18.00 – 
06.00  น. 
1.  ผูอ้ยูเ่วรยำมกลำงคืน   

ล ำดบั
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงคืน 

ล ำดบั
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงคืน 

1 
นำยธีระศกัด์ิ  ยอดมณีย ์
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

1  ก.พ. 64 11 
นำยธีระศกัด์ิ  ยอดมณีย ์
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

11  ก.พ. 64 

2 
นำยเอกศกัด์ิ  นกช่วย 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

2  ก.พ. 64 12 
นำยเอกศกัด์ิ  นกช่วย 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

12  ก.พ. 64 

3 
นำยคมพยคัฆ ์ ไทยนิวฒัน์วิไล 

นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 3  ก.พ. 64 13 
นำยคมพยคัฆ ์ ไทยนิวฒัน์วิไล 

นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 13  ก.พ. 64 

4 
นำยจกัรี  ภูมำ 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

4  ก.พ. 64 14 
นำยจกัรี  ภูมำ 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

14  ก.พ. 64 

5 
นำยจิรศกัด์ิ  ชูทพั 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

5  ก.พ. 64 15 
นำยจิรศกัด์ิ  ชูทพั 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

15  ก.พ. 64 

6 
นำยภำณุวฒัน์ คงเจำะ 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

6  ก.พ. 64 16 
นำยภำณุวฒัน์ คงเจำะ 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

16  ก.พ. 64 

7 
นำยพรีะ  เหมือดนอก 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

7  ก.พ. 64 17 
นำยพรีะ  เหมือดนอก 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

17  ก.พ. 64 

8 
นำยสุรพงษ ์ ลำศรีทศัน์ 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

8  ก.พ. 64 18 
นำยสุรพงษ ์ ลำศรีทศัน์ 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

18  ก.พ. 64 

9 
นำยสุเมธ   ทองจนัทร์ 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

9  ก.พ. 64 19 
นำยสุเมธ   ทองจนัทร์ 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

19  ก.พ. 64 

10 
นำยอำรม  รักสีทอง 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

10  ก.พ. 64 20 
นำยอำรม  รักสีทอง 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

20  ก.พ. 64 



 

2.  ผูต้รวจเวรยำมกลำงคืน 
ล ำดบัที ่ ช่ือ – สกุล วนัที่ตรวจเวรยำมกลำงคืน 

1 นำยพลนิวฒัน์ โรจน์วเิชียรรัตน์ 1, 4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28       ก.พ. 64 
2 นำยเกริกเกียรติ    จ  ำนง 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26            ก.พ. 64 
3 นำยศุภชยั      เรืองเดช 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27            ก.พ. 64 

 ใหผู้ท้ี่ไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ที่เวรยำมดว้ยควำมรับผดิชอบ  ตำมระเบียบกำรรักษำควำม
ปลอดภยัสถำนที่รำชกำร  พ.ศ. 2552  โดยเคร่งครัด   หำกมีเหตุกำรณ์ผดิปกติใหร้ำยงำนหัวหนำ้สถำนศึกษำ
รับทรำบทนัที   

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัที่  1  เดือนกุมภำพนัธ ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

                            สัง่   ณ   วนัที่  28  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2564                      

                        
                   (นำยโสภณ ทองจิตร)                                                                                         
           ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนพนมศึกษำ                                                                     

ล ำดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงคืน 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล 
วนัปฏิบตัิหนำ้ที่ 
เวรยำมกลำงคืน 

21 
นำยธีระศกัด์ิ  ยอดมณีย ์
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

21  ก.พ. 64 27 
นำยพรีะ  เหมือดนอก 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

27  ก.พ. 64 

22 
นำยเอกศกัด์ิ  นกช่วย 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

22  ก.พ. 64 28 
นำยสุรพงษ ์ ลำศรีทศัน์ 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

28  ก.พ. 64 

23 
นำยคมพยคัฆ ์ ไทยนิวฒัน์วิไล 

นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 
23  ก.พ. 64  

 
 

24 
นำยจกัรี  ภูมำ 
นำยวรีะศกัด์ิ  รักกะเปำ 

24  ก.พ. 64  
 

 

25 
นำยจิรศกัด์ิ  ชูทพั 
นำยธ ำรงค ์ อุ่นเรือน 

25  ก.พ. 64  
 

 

26 
นำยภำณุวฒัน์ คงเจำะ 
นำยเอกชยั  เอียดเกล้ียง 

26  ก.พ. 64  
 

 


