
 

 
ค าสั่งโรงเรียนพิมายวิทยา 

ที่ 67 /2558 
เรื่อง   แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยประจ าโรงเรียนพิมายวิทยา 

………………………………………………………………………………………………. 
 อาศัยมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร.0205/ ว ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  2536  
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรยาม รักษาความปลอดภัยประจ าสถานท่ีราชการ
โรงเรียน  จึงแต่งตั้งครู  อาจารย์ที่มีรายนามต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าท่ี 

1 ครูเวรรักษาความปลอดภัยให้มีหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
2 ผู้ตรวจเวรให้มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผลการ   

ปฏิบัติเวร   

ที ่
ช่ือ ครูเวร วัน/เดือน เวรกลางคืน วัน/เดือน 

หมายเหต ุ
เวรกลางคืน เม.ย. พ.ค. ช่ือผู้ตรวจเวรกลางคืน เม.ย. พ.ค. 

1 นายศิลปชัย  อ่วมวงษ์ 7 17 1. นายสมศักดิ์  บุญหนุน 1-3 10-12  

2 นายรขต  วรรณศิลปะ 8 18 2. นายไพร  ร่มเย็น 4-6 13-15  

3 นายสุพชัย  พูพิมาย 9 19 3. นายสมาน  ชูม ี 7-9 16-18  

4 นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน ์ 10 20 4. นายสุรพงษ์  สุขเกษม  10-12 19-21  

5 นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า   11 21 5. นายสินทบ   พระทอง  13-15 22-24  

 นายวสันต์  ปรางชมภ ู   6. นายธงชัย  นิยมสุข 16-18 25-27  

6 นายไกรจิตร์  อมัติรัตนะ 12 22 7. นายสมศักดิ์  รักกุศล 19-21 28-30  

 นายสมศักดิ์  จักสูงเนิน   8. นายธนู  พงษ์พิมาย 22-24 31  

7 นายอนุศาสน์  พิณพิมาย 13 23 9. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร ์ 25-27 -  

8 นายเฉลิมพงษ์  ผลโกสุก 14 24 10. นายยรรยง  ปัญญา 28-30 -  

 นายสาธิต  คู่พิมาย   11. นายจักรกฤษณ์  ดาวไธสง - 1-3  

9 นายสุรชัย  โชติกลาง 15 25 12. นายสนิท  แคร่กระโทก - 4-6  

 นายอภิชาต  อินจันทึก   13. นายนริศสันต์  ลิศนันท์ - 7-9  

10 นายจารึก   สินปร ุ 16 26     

 นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพียร       

11 นายรังษี   มโนรัตน ์
นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว 

17 27     

12 นายไพฑูรย์   สัตย์ซื่อ 18 28     

13 นายสมเกียรติ   สุขสมัย 19 29     

14 นายไพโรจน์   แสงสว่าง 20 30     

 นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร       
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ที ่
ช่ือครูเวร 

เวรกลางคืน 

วัน/เดือน เวรกลางคืน วัน/เดือน 
หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค. ช่ือผู้ตรวจเวรกลางคืน เม.ย. พ.ค. 

15 นายอิทธิพงษ์   อยู่ศิริบูรณ ์ 21 31     

 นายสิทธิกร  พะวิชุณ ี       

16 นายเศรษฐ์   ผายพิมาย 22 -     

17 นายเชษฐพงษ์   ผึ้งทอง 23 -     

 นายศุภกิจ  ชิวพิมาย       

18 นายบรรจง     หมอก็เป็น 24 -     

19 นายสนิท    แก้วหนองแสง 25 -     

20 นายสมพล  ระวังงาน 26 -     

21 นายสุกิจ   ปานวัชราคม 27 -     

 นายบัณฑิต  เหล่าเจริญ       

22 นายณัฐสร  ขาวสุข 
นายบวรพงศกร  ชมทวี 

28 -     

23 นายอมรพันธ์  โสวรรณา 29 -     

24 นายวิทยา  บุญโยธา 30 -     

25 นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร - 1     

26 นายจรัญ  เข็มพิมาย - 2     

27 นายสมชาย  คล่องชอบ - 3     

28 นายจ าลอง กลิ่นโพธ์ิกลาง - 4     

29 นายคุณาวุฒิ  บุญมาก - 5     

30 นายสมพร  บุญประมวล - 6     

31 นายธีรนันท์  นามเสริมศรี - 7     

32 นายอดุลย์  สิงห์พิมาย - 8     

33 นายธีระศักดิ์  อินยาพงษ์   - 9     

34 นายสรวิชญ์  ล าเลียง - 10     

35 นายสวาท  โด่งพิมาย 
นายนุกูล  กระชับกลาง 

1 11     

36 ว่าท่ีร้อยตรีอุเทน  มานอก 2 12     

37 นายมุนินทร์  ปิดตาโส 3 13     

38 นายกัมนาท  ศรีคัทนาม 4 14     

39 นายทองเหลือ  เชิดฉาย 5 15     

40 นายธีรศิลป์  นิยมสุข 6 16     
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ที ่
ช่ือ ครูเวร วัน/เดือน เวรกลางวัน วัน/เดือน 

หมายเหต ุ
เวรกลางวัน เม.ย. พ.ค. ช่ือผู้ตรวจเวรกลางวัน เม.ย. พ.ค. 

1 น.ส.ศรีทอง  ยอดประทุม 15 - 1. นางประไพพรรณ  เปรื่องนา 8,22 6,30  

 นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย   2. นางเยาวภา   แคร่กระโทก 9,23 7,31  

 นางชวนพิศ    ช่ืนมะเริง   3. นางสุวรรณา  วิโรจน ์ 10,24 8  

2 น.ส.โสภา  อรุณใหม ่ 16 - 4. นางสุกัลญา   ศรีสวัสดิ์ 11,25 9  

 นางนันท์นภัส  เชิดฉาย   5. นางประวีณา  ใจเย็น 12,26 10  

 น.ส.ทวิรชา  พินเสน   6. นางศิรีลักษณ์   รายณะสุข 13,27 11  

3 นางภัสสร   สัตย์ซื่อ 17 - 7. นางเกษมศรี   เชาว์วิวัฒน์ 14,28 12  

 นางขวัญจิตร์   ลิศนันท์   8. นางศิริวรรณ  อินทรนอก 1,15,29 13  

4 นางเนาวรัตน์   มโนรัตน ์ 18 - 9. นางประพิมพ์พรรรณ พสุเสถียร 2,16,30 14  

 น.ส.อุบลพรรณ์  มนัสศิลา   10. นางสมบูรณ์   หอยมุกข ์ 3,17, 1,15  

 น.ส.ศันธิวา  ช้ันกลาง   11. นางสมจิตต์  ดาวไธสง 418 2,16  

5 น.ส.ถิรนันท์  แซ่เอี้ยว 19 - 12. นางประทีป  เวงสูงเนิน 5,19 3,17  

 นางนิชาภา  ลาดกระโทก   13. นางเพ็ญผกา   นาคะนิเวศน ์ 6,20 4,23  

 นางอุมาพร  พาละเอน   14. น.ส.รสลิน   วัชรพาณิชย ์ 7,21 5,24  

6 นางสุนิภา   ตั้งก้องเกียรต ิ 20 -     

 น.ส.กัญจนพร  ยวนกระโทก       

 น.ส.พนิดาภา  ชูตระกูล       

7 นางกาญจนา  นรินยา 21 -     

 น.ส.ปิยะมาศ  พยัคฆเดช       

 น.ส.วัลยา  ขันใส       

8 นางวนิดา   ชัยชนะ 22 -     

 น.ส.วรรณมณี  โพธิ์พันไม ้       

 น.ส.ธนัชชา  สีเหลือง       

9 นางอารยา  รอดพิพัฒน์ 23 -     

 นางพรทนา  ชูสูงเนิน       

10 นางระพีพรรณ   ดวงใจ 24 -     

 น.ส.ศิรีลักษณ์  มนัสการ       

 น.ส.วรัตน์ทิพา  จรัสเจริญศร ี       

11 นางนงลักษณ์  ผายพิมาย 25 -     

 น.ส.สุภาวดี   กิตติวิศิษฎ ์       

 น.ส.มณีรัตน์  จงห่อกลาง       
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ที ่
ช่ือ ครูเวร 
เวรกลางวัน 

วัน/เดือน เวรกลางวัน 
ช่ือผู้ตรวจเวรกลางวัน 

วัน/เดือน 
หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค. เม.ย. พ.ค. 
12 นางมาลัยพร  เอื้อสุวรรณ 26 -     
 นางปาริยา  พงษ์นิยะกุล       

13 นางประทุมทิพย์  พงศ์นรินทร ์ 27 -     
 น.ส.สุทิน  ฝ่ายนา 

นางอรุณี  อินทร์ค าน้อย 
      

14 นางอมรา   มานะดี 28 -     
 นางศรีประไพ  อยู่เจริญ       
 น.ส.วีรวรรณ  หมั่นรักษา       

15 นางกิม   ตรัยศิลานันท์ 29 -     
 นางกมลพันทธ์  โด่งพิมาย 

น.ส.วลัยพร  ตรีไธสง 
      

16 นางอัจฉราพร   เกตุกระทุ่ม 30 -     
 นางเมทินี  สินชุม 

น.ส.ธัญญาพร  โชติกลาง 
      

17 นางรัศมี   สุขเกษม - 1     
 นางมธาวี  วรรณศิลปะ       

 น.ส.อลิษา  อุตรดิษฐ์       
18 นางทิพพา   แก้วหนองแสง - 2     
 นางอรสา  โสวรรณา       

19 นางสุวิมล   กลิ่นโพธ์ิกลาง - 3     
 น.ส.นวภัทร  สมานพันธ ์

น.ส.วรรณิศา  ดีมา 
      

20 นางลัดดาวัลย์  รักกุศล - 4     
 น.ส.พิชญ์สินี  พวงจันทร์       

21 นางวรรณี   อมัติรัตนะ - 5     
 น.ส.นรินทร์ทา เนื่องมัจฉา 

น.ส.ชีวรัตน์  ช่ าชอง 
      

22 นางรัตนา   ห้าวหาญ - 6     
 นางสุวรีย์  ขอพิมาย 

น.ส.พิรัสวดี  เขมวิวิธ 
      

23 นางวิลาวรรณ์   พัฒนกุล - 7     
 น.ส.ชุติมา  ลัดนอก       
 น.ส.พัชรี  นาคา       

24 น.ส.พิชญาณ์  เหลือสุข - 8     
 นางฐิรญาดา  ระเบียบนา       
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ที ่
ช่ือ ครูเวร 

เวรกลางวัน 
วัน/เดือน เวรกลางวัน 

ช่ือผู้ตรวจเวรกลางวัน 
วัน/เดือน 

หมายเหต ุ
เม.ย. พ.ค. เม.ย. พ.ค. 

25 นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา 1 9     
 นางวรกมล  ยางกลาง       

26 นางยุพิน  สืบประยงค ์ 2 10     
 น.ส.พวงทิพย์  แซ่พัว       
 น.ส.พลอยทิพย์  เพ็ญสุข       

27 นางรุ่งทิพย์  โด่งพิมาย 3 11     
 นางจิราภา  ภิญโย       

28 นางนันทกาต์  แสงรัศม ี 4 12     

  น.ส.อรอุมา  แก้วกล้า       
29 นางอมรรัตน์   พูพิมาย 5 13     
 นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ       

30 น.ส.สุชาดา   ปัทมเจริญ 6 14     
 น.ส.สดใส   สุขสุทธิ ์       

31 นางจรูญ   ธรรมประชา 7 15     
 นางเบญจวรรณ  จินดาฤทธ์ิ       

 นางสายฝน  ศิริทรัพย์       
32 นางศศิธร     พระทอง 8 16     

 น.ส.จาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง       
33 นางสมศรี  นิยมสุข 

น.ส.นันทพัชร์  สุชประทีปศิลป์ 
9 17 

 
  

 

34 นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์ 10 23     
 นางพนารัตน์  มะลิงาม       

35 น.ส.พัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์ 11 24     
 น.ส.สุธาสินี  สว่างศร ี       

36 น.ส.สาวิตรี  แก้วเก่ง 12 30     
 นางจิตร์นภา  อุดมผล       
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ให้ครู อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี   11  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
 
                                                                                    

                                                                 
                                           (นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ที ่
ช่ือ ครูเวร 

เวรกลางวัน 
วัน/เดือน เวรกลางวัน 

ช่ือผู้ตรวจเวรกลางวัน 
วัน/เดือน 

หมายเหต ุ
เม.ย. พ.ค. เม.ย. พ.ค. 

37 น.ส.บัลลังก์  แสนเมือง 13 31     
 นางสุวิมล  พันธุ์แสง 

น.ส.ดารากร  มาแสง 
  

 
  

 

38 นางศศิรินทร์  อติวัฒน์อังกูร 14 -     
 น.ส.ภัทริกา  ทองยา       
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ค าสั่งโรงเรียนพิมายวิทยา 

    ที่ 68/2558 
เรื่อง   แต่งตั้งนักการภารโรงรักษาความปลอดภัยประจ าโรงเรียนพิมายวิทยา 

……………………………………. 
 

ที ่ ช่ือนักการภารโรง 
วัน / เดือน / ปี หมายเหต ุ

เม.ย. พ.ค.  
1 นายละม่อม  ขอขันกลาง 1,10,19,28 6,15,24  
2 นายบรรจง   ภูมิก าเนิด 2,11,20,29 7,16,25  
3 นายพิรุณ  ดีหลาย 3,12,21,30 8,17,26  
4 นายอุดร  ดังพิมาย 4,13,22,31 9,18,27  
5 นายทัด   คร่ าสุข 5,14,23 1,10,19,28  
6 นายสมบัติ  เจริญสุข 6,15,24 2,11,20,29  
7 นายสมพงษ์  สิทธิสุข 7,16,25 3,12,21,30  
8 นายบุญเลิศ  ค ากุณา 8,17,26 4,13,22,31  
9 นายสุขสันต์  แสนเมือง 9,18,27 5,14,23  
10 นายปิยมัน  หมั่นสาร 1 – 30 1 – 31 ปฏิบัติหน้าท่ีฝั่ง

เกษตรฯ 
 

ให้นักการภารโรงที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้มาปฏิบัติหน้าท่ีตามวันเวลาดังกล่าวโดยเคร่งครัด  
เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และโรงเรียนต่อไป 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี   11  มีนาคม  พ.ศ.  2558 
   

                                                                                                   
                                            (นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนพิมายวิทยา 

   ท่ี 69/2558 
เรื่อง   แต่งตั้งยามรักษาการณ์ประจ าโรงเรียนพิมายวิทยา 

ประจ าเดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2558 
……………………………………. 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
ประตู 1 

(ทิศตะวันออก) 

ประตู 2 
(ทิศเหนือ และภายใน

โรงเรียน) 

ทั่วไป 
(ภายใน และภายนอก

โรงเรียน) 
6-12 เม.ย. 58 
4-10 พ.ค. 58 

07.00 – 17.00 น. นายบุญเทิด  มวยด ี นายรุ่งอรุณ  รั้วไชย นายกุมาร  คมพิมาย 

17.00 – 24.00 น. 
24.00 – 07.00 น. 

นายไกรสร ขมิ้นทอง นายออมสิน  สกลสุภาพงศ ์
 

นายไกรสร ขมิ้นทอง 

13-19 เม.ย. 58 
11-17 พ.ค. 58 

07.00 – 17.00 น. นายบุญเทิด  มวยด ี นายมานพ  หล่าจันทึก นายกุมาร  คมพิมาย 

17.00 – 24.00 น. 
24.00 – 07.00 น. 

นายออมสิน  สกลสุภาพงศ ์
 

นายรุ่งอรุณ  รั้วไชย นายไกรสร ขมิ้นทอง 

20-26 เม.ย. 58 
18-24 พ.ค. 58 

07.00 – 17.00 น. นายออมสิน  สกลสุภาพงศ ์ นายมานพ  หล่าจันทึก นายกุมาร  คมพิมาย 

17.00 – 24.00 น. 
24.00 – 07.00 น. 

นายรุ่งอรุณ  รั้วไชย นายบุญเทิด  มวยด ี
 

นายไกรสร ขมิ้นทอง 

1-5 เม.ย. 58 
27-30 เม.ย. 58 
1-3 พ.ค. 58 
25-31 พ.ค.58 

07.00 – 17.00 น. นายรุ่งอรุณ  รั้วไชย นายออมสิน  สกลสุภาพงศ ์ นายกุมาร  คมพิมาย
นายมานพ  เหล่าจันทึก 

17.00 – 24.00 น. 
24.00 – 07.00 น. 

นายบุญเทิด  มวยด ี
 

นายไกรสร ขมิ้นทอง นายไกรสร ขมิ้นทอง 

 
ให้ยามรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และโรงเรียนต่อไป 

 
  สั่ง  ณ  วันท่ี   11  มีนาคม  พ.ศ.  2558 

      

                     
                                           (นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 


