
 

 

 

คําสั่งโรงเรียนปรางคกู 
ที่ ๑๕๗ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครู นักการภารโรงและยาม อยูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

...................................................... 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖

และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจ  

การบังคับบัญชาลูกจางประจํา จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักการภารโรง และยาม ใหมาปฏิบตัหินาทีเ่วร

ยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาประจําเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังตอไปนี้  

 ๑.  เวรกลางคืนครู – นักการภารโรง และผูตรวจเวรกลางคืน 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวรกลางคืน คนที่ ๑ เวรกลางคืน คนที่ ๒ เวรกลางคืน คนที่ ๓ ผูตรวจเวรกลางคืน 
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๒๗/๐๖/๕๙   
๒๘/๐๖/๕๙ 
๒๙/๐๖/๕๙ 
๓๐/๐๖/๕๙ 

นายอภิวัฒน  วงศภักด ี
นายวรโชติ  วงศนิล 
นายคุณาพจน  คลธา 
นายประสิทธิ์   ชมภูเขา 
นายธนาเสถียร  วันด ี
นายปราโมทย  แหวนเงิน 
นายชํานาญ  หงสสนทิ 
นายจรัส  ศิริเลิศ 
นายบัณฑิต   คําแพง 
นายประเสริฐ  เติมใจ 
นายพันธศักดิ์   แสวงผล 
นายอภิวัฒน  วงศภักด ี
นายวรโชติ  วงศนิล 
นายคุณาพจน  คลธา 
นายประสิทธิ์   ชมภูเขา 
นายธนาเสถียร  วันด ี
นายปราโมทย  แหวนเงิน 
นายชํานาญ  หงสสนทิ 
นายจรัส  ศิริเลิศ 
นายบัณฑิต   คําแพง 
นายประเสริฐ  เติมใจ 
นายพันธศักดิ์   แสวงผล 
นายอภิวัฒน  วงศภักด ี
นายวรโชติ  วงศนิล 
นายคุณาพจน  คลธา 
นายประสิทธิ์   ชมภูเขา 
นายธนาเสถียร  วันด ี
นายปราโมทย  แหวนเงิน 
นายชํานาญ  หงสสนทิ 
นายจรัส  ศิริเลิศ 
 

นายวุฒิสรณ  พิชญสมบัต ิ
นายวัชระชัย  สุรวิทย 
นายไพโรจน  อุทธะจันทร 
นายจิรวัฒน   เสนาะล้าํ 
นายถิรวัฒน  เสาศิร ิ
นายโชคชัย  บุญเสนอ 
ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว 
นายเสถียร  คําชมภ ู
นายกิตติพงษ   อสิพงษ 
นายพงษเทพ   บุญแผว 
นายภูริภัทร   ทิพยรักษา 
นายวุฒิสรณ  พิชญสมบัต ิ
นายวัชระชัย  สุรวิทย 
นายไพโรจน  อุทธะจันทร 
นายจิรวัฒน   เสนาะล้าํ 
นายถิรวัฒน  เสาศิร ิ
นายโชคชัย  บุญเสนอ 
ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว 
นายเสถียร  คําชมภ ู
นายกิตติพงษ   อสิพงษ 
นายพงษเทพ   บุญแผว 
นายภูริภัทร   ทิพยรักษา 
นายวุฒิสรณ  พิชญสมบัต ิ
นายวัชระชัย  สุรวิทย 
นายไพโรจน  อุทธะจันทร 
นายจิรวัฒน   เสนาะล้าํ 
นายถิรวัฒน  เสาศิร ิ
นายโชคชัย  บุญเสนอ 
ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว 
นายเสถียร  คําชมภ ู

นายภานุวัฒน  ปนหอม 
นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ 
นายณัฐวัตร   สีสัน 
นายศักธิพร  ศรีดาชาต ิ
นายวิรัช   หมอนเสมอ 
นายธนบดินทร  โคษา 
นายสุเทียบ  พงษธน ู
นายสุพจน  เหล็กเอ้ียง 
นายวิไล  แหวนวงษ 
นายศริพร  อักษร 
นายกฤดากร  สมบัติกําไร 
นายวีระวุฒ ิ จังอินทร 
นายภานุวัฒน  ปนหอม 
นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ 
นายณัฐวัตร   สีสัน 
นายศักธิพร  ศรีดาชาต ิ
นายวิรัช   หมอนเสมอ 
นายธนบดินทร  โคษา 
นายสุเทียบ  พงษธน ู
นายสุพจน  เหล็กเอ้ียง 
นายวิไล  แหวนวงษ 
นายศริพร  อักษร 
นายกฤดากร  สมบัติกําไร 
นายวีระวุฒ ิ จังอินทร 
นายภานุวัฒน  ปนหอม 
นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ 
นายณัฐวัตร   สีสัน 
นายศักธิพร  ศรีดาชาต ิ
นายวิรัช   หมอนเสมอ 
นายธนบดินทร  โคษา 
 

นายสถิตย  รชตธํามรงค 
นายจําเนียร   ใจนวน 
นายกิจจา   เตารัตน 
นายทวศีักดิ์   ศรีสุข 
นายวิจิตร  ผสมวงศ 
นายยอดยิ่ง  จันทะดวง 
นายประสิทธิ์   นามบุตรด ี
นายณรงคศักดิ ์  จึงสุวด ี
นายสุรภาพ  สุขผดุง 
นายเรวัต  อาวะรุณ 
นายณรงค  ศรไชย 
นายสถิตย  รชตธํามรงค 
นายจําเนียร   ใจนวน 
นายกิจจา   เตารัตน 
นายทวศีักดิ์   ศรีสุข 
นายวิจิตร  ผสมวงศ 
นายยอดยิ่ง  จันทะดวง 
นายประสิทธิ์   นามบุตรด ี
นายณรงคศักดิ ์  จึงสุวด ี
นายสุรภาพ  สุขผดุง 
นายเรวัต  อาวะรุณ 
นายณรงค  ศรไชย 
นายสถิตย  รชตธํามรงค 
นายจําเนียร   ใจนวน 
นายกิจจา   เตารัตน 
นายทวศีักดิ์   ศรีสุข 
นายวิจิตร  ผสมวงศ 
นายยอดยิ่ง  จันทะดวง 
นายประสิทธิ์   นามบุตรด ี
นายณรงคศักดิ ์  จึงสุวด ี
 



 
 

๒.  เวรกลางวันครู และผูตรวจเวรกลางวัน 

 

๓. อยูยามกลางคืน วันที่  ๑–๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  นายบรรพต  วรรณวงษ 
 
ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  อยาใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ หากมีปญหาประการใด 

ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาโดยดวน 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

     ( นายณรงค  ศรไชย) 
        รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน  

      ผูอํานวยการโรงเรียนปรางคกู 
 

 

 

 

 
วันที ่

เวรกลางวัน  
ผูตรวจเวรกลางวัน 

ครูเวรคนที่ ๑ ครูเวรคนที่ ๒ ครูเวรคนที่ ๓ ครูเวรคนที่ ๔ นักการ ฯ 

๔/๐๖/๕๙ นางสาวปราณปรียา พรมสทิธิ ์ นางวิไลลักษณ   เหล็กเอี้ยง นางรัตติยา   ราษเจรญิ นางวรนุช   หนางเกษม นายสุเทยีบ  พงษธน ู นางสาวอุบล  ขาวสะอาด 

๕/๐๖/๕๙ นางสาวนราภรณ   ตนพุดซา นางสาววสมนช  อนิทรวงศ นางนิตยา   สิทธิศร นางสาวอุทัย   ผมทอง นายวิไล  แหวนวงษ นางกรชุลี  ศรีสุข 

๑๑/๐๖/๕๙ นางอภิญญาพร  วรแสน นางสาวกัษมาพร  หลอดทอง นางสาวสาธิมน  พลรักษ นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ นายสุพจน  เหล็กเอี้ยง นางบุญเรือน   คูณทว ี

๑๒/๐๖/๕๙ นางสาวอักษราภัค  หาดคํา นางสาวศรญัญา  รัตนทวีชัยพร นางมาลินี  งามแสง นางพุมพวง  ผานพินิจ นายศริพร  อักษร นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล 

๑๘/๐๖/๕๙ นางสาวนุชนาฏ  รชตธํามรงค นางธันยภัส  สีดาดิลกกุล นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ นางสมฤทัย พงษสีดา นายสุเทยีบ  พงษธน ู นางนิรนัดร   สุภาทพิย 

๑๙/๐๖/๕๙ นางสาวอาณิชยา  วรรณา นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ นางเครือมาศ  ทองงาม นางสาวลักษณาวรีย  อสพิงษ นายวิไล  แหวนวงษ นางกรรณิการ   เครือมาศ 

๒๕/๐๖/๕๙ นางสาวอรุณนี  แกวคํา นางธนนนัท  ปญญา นางสาวประภัสสร  อสพิงษ นางสาวประภาภรณ  อสพิงษ นายสุพจน  เหล็กเอี้ยง นางสิรินาฏ  รชตธํามรงค 

๒๖/๐๖/๕๙ นางธัญวรัตม  มันดินแดง นางสาวกนกวรรณ  พนัธมาศ นางสาวกนกวรรณ  ศรชยั นางสาวเบญจมาศ  สมควร นายศริพร  อักษร นางสาวอุบล  ขาวสะอาด 


