
 
คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 

ที ่ 196 / 2564 
เร่ือง   แต่งต้ังเวรยามกลางวันประจำเดอืนกันยายน  2564 

  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกอ่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ      

ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวันตั้งแต่เวลา 06.00 –18.00  น. 

1. ผู้อยู่เวรยามกลางวัน 
ลำดับ

ที ่
ช่ือ – สกุล 

วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางวัน 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางวัน 

1 
นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี 
นางสาวธารารัตน์  วงศ์กระสินธุ ์

4  ก.ย.  64 8 
นางสาวกิตติมา  สุขศิริ
นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ 

25  ก.ย.  64 

2 
นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ 
นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา 

5  ก.ย.  64 9 
นางสาวอาภาพร เทพบรรจง 
นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ 

26  ก.ย.  64 

3 
นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง 
นางสาวเรวดี  ศรีขาว 

11  ก.ย.  64 10 
นางสาววิลาสินี   แทนทวี 
นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว 

- 

4 
นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน 
นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ 

12  ก.ย.  64 11 
นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ 
นางอมราลกัษณ์  จำนง 

- 

5 
นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ 
นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน 18  ก.ย.  64 12 

นางอังคณา  แก้วเมือง
นางสาวเสาวณี ศรีทอง 

- 

6 
นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ
นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ 

19  ก.ย.  64 13 
นางสาวโสรญา  รัตนบุรี
นางสาวรุ่งฤดี   อินทรภูมิ 

- 

7 
นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร 
นางสยามล ใจฉลาด 

24  ก.ย.  64 14 
นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์ 
นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ 

- 

 
 
 
 
 
 
 



2.  ผู้ตรวจเวรยามกลางวัน 
ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล วันที่ตรวจเวรยามกลางวัน 

1 นางสาวปทุมวัน   ดุษฎี 4, 25     ก.ย.  64 
2 นางจารุณี   แซ่โง้ว 5, 26     ก.ย.  64 
3 นางสาวณัฐิญา คาโส 11         ก.ย.  64 
4 นางจุติพร   เด็ดรักษ์ทิพย์ 12         ก.ย.  64 
5 นางสาวจันจิรา   เขียวคล้าย 18         ก.ย.  64 
6 นางงามพรรณ ธิปัตย์ 19         ก.ย.  64 
7 นางวริษา  บุญกิจ 24         ก.ย.  64 

 
             ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยามด้วยความรับผิดชอบ  ตามระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ  พ.ศ. 2552  โดยเคร่งครัด    หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบทันที   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                         สั่ง   ณ   วันที่  30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
                         
                    
                 (นายโสภณ ทองจิตร)                                                                                         
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา                                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 

 



คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ที ่ 197 / 2564 

เร่ือง   แต่งต้ังเวรยามกลางคืนประจำเดอืนกันยายน  2564 
  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกอ่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ      
ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00  น. 
1.  ผู้อยู่เวรยามกลางคืน  

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

1 
นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล 

นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 1  ก.ย. 64 11 
นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล 

นายธำรงค์  อุ่นเรือน 11  ก.ย. 64 

2 
นายจักรี  ภูมา 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

2  ก.ย. 64 12 
นายจักรี  ภูมา 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

12  ก.ย. 64 

3 
นายจิรศักดิ์  ชูทัพ 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

3  ก.ย. 64 13 
นายจิรศักดิ์  ชูทัพ 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

13  ก.ย. 64 

4 
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

4  ก.ย. 64 14 
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

14  ก.ย. 64 

5 
นายพีระ  เหมือดนอก 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

5  ก.ย. 64 15 
นายพีระ  เหมือดนอก 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

15  ก.ย. 64 

6 
นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

6  ก.ย. 64 16 
นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

16  ก.ย. 64 

7 
นายสุเมธ   ทองจันทร์ 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

7  ก.ย. 64 17 
นายสุเมธ   ทองจันทร์ 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

17  ก.ย. 64 

8 
นายอารม  รักสีทอง 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

8  ก.ย. 64 18 
นายอารม  รักสีทอง 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

18  ก.ย. 64 

9 
นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

9  ก.ย. 64 19 
นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

19  ก.ย. 64 

10 
นายเอกศักดิ์  นกช่วย 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

10  ก.ย. 64 20 
นายเอกศักดิ์  นกช่วย 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

20  ก.ย. 64 

 



  

2.  ผู้ตรวจเวรยามกลางคืน 
ลำดับที ่ ช่ือ – สกุล วันที่ตรวจเวรยามกลางคืน 

1 นายศุภชัย      เรืองเดช 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28            ก.ย. 64 
2 นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29            ก.ย. 64 
3 นายเกริกเกียรติ    จำนง 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30            ก.ย. 64 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยามด้วยความรับผิดชอบ  ตามระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ  พ.ศ. 2552  โดยเคร่งครัด   หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบทันที   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                            สั่ง   ณ   วันที่  30  เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2564                      
                        
 
                   (นายโสภณ ทองจิตร)                                                                                         
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา                                                                     

ลำดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
วันปฏิบัติหน้าที่ 
เวรยามกลางคืน 

21 
นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล 

นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 
21  ก.ย. 64 27 

นายสุเมธ   ทองจันทร์ 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

27  ก.ย. 64 

22 
นายจักรี  ภูมา 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

22  ก.ย. 64 28 
นายอารม  รักสีทอง 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

28  ก.ย. 64 

23 
นายจิรศักดิ์  ชูทัพ 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

23  ก.ย. 64 29 
นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

29  ก.ย. 64 

24 
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

24  ก.ย. 64 30 
นายเอกศักดิ์  นกช่วย 
นายเอกชัย  เอียดเกลี้ยง 

30  ก.ย. 64 

25 
นายพีระ  เหมือดนอก 
นายวีระศักดิ์  รักกะเปา 

25  ก.ย. 64  
 

 

26 
นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ 
นายธำรงค์  อุ่นเรือน 

26  ก.ย. 64  
 

 


