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ธันวาคม 
2565 

ประจาํปอมยาม ประจําหอพักหญิง วันหยุดยาม
รักษาการณ 

หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

18 ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี   
19 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี  
20 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สันติภาพ สุภาพ  
21 พิสิทธิ ์ สุภาพ คํามี ศุกร สันติภาพ  
22 พิสิทธิ ์ สันติภาพ สุภาพ คํามี ศุกร  
23 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี  
24 คํามี สุภาพ ศุกร สันติภาพ   
25 สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร   
26 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร  
27 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ คํามี สุภาพ  
28 พิสิทธิ ์ สุภาพ ศุกร สันติภาพ คํามี  
29 พิสิทธิ ์ คํามี สุภาพ ศุกร สันติภาพ  
30 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร  
31 ศุกร สุภาพ สันติภาพ คํามี   

 

มกราคม 
๒๕๖6 

ประจาํปอมยาม ประจําหอพักหญิง วันหยุดยาม
รักษาการณ 

หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

1 คํามี ศุกร สุภาพ สันติภาพ   
2 สันติภาพ คํามี ศุกร สุภาพ   
3 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี ศุกร สุภาพ  
4 พิสิทธิ ์ สุภาพ สันติภาพ คํามี ศุกร  
5 พิสิทธิ ์ ศุกร สุภาพ สันติภาพ คํามี  
6 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สุภาพ สันติภาพ  
7 สันติภาพ สุภาพ คํามี ศุกร   
8 ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี   
9 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี  

10 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สันติภาพ สุภาพ  
11 พิสิทธิ ์ สุภาพ คํามี ศุกร สันติภาพ  
12 พิสิทธิ ์ สันติภาพ สุภาพ คํามี ศุกร  
13 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี  
14 คํามี สุภาพ ศุกร สันติภาพ   
15 สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร   
16 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร  
17 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ คํามี สุภาพ  
18 พิสิทธิ ์ สุภาพ ศุกร สันติภาพ คํามี  
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มกราคม 
2566 

ประจาํปอมยาม ประจําหอพักหญิง วันหยุดยาม
รักษาการณ 

หมายเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

19 พิสิทธิ ์ คํามี สุภาพ ศุกร สันติภาพ  
20 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี สุภาพ ศุกร  
21 ศุกร สุภาพ สันติภาพ คํามี   
22 คํามี ศุกร สุภาพ สันติภาพ   
23 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สุภาพ สันติภาพ  
24 พิสิทธิ ์ สันติภาพ คํามี ศุกร สุภาพ  
25 พิสิทธิ ์ สุภาพ สันติภาพ คํามี ศุกร  
26 พิสิทธิ ์ ศุกร สุภาพ สันติภาพ คํามี  
27 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สุภาพ สันติภาพ  
28 สันติภาพ สุภาพ คํามี ศุกร   
29 ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี   
30 พิสิทธิ ์ ศุกร สันติภาพ สุภาพ คํามี  
31 พิสิทธิ ์ คํามี ศุกร สันติภาพ สุภาพ  
 

ยามรักษาการณ ปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

1.1  ภาคกลางวันประจําปอมยาม (เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 

1.1.1 มาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.  โดยลงชื่อปฏิบัติหนาท่ีในสมุดแบบลง

เวลาปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรชาย 

1.1.2 ใหเชิญธงชาติข้ึนอยูยอดเสาธง เวลา 08.00 น. และเปดตึกอํานวยการเวลา 08.30 น.     

ในวันหยุดราชการ 

1.1.3 ตรวจดูความเรียบรอยในบริเวณตาง ๆ 

1.1.4 ปฏิบัติหนาท่ีประจําปอมยามของวิทยาลัย ฯ โดยกวดขันการเขาและออกของบุคคลตาง ๆ  

1.2 ภาคค่ําประจาํปอมยาม (เวลา ๑6.30 น. - 24.00 น.) 

1.2.1 มาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา 16.30 น. - 24.00 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหนาท่ีในสมุดแบบลง

เวลาปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรชาย 

1.2.2 ใหเชิญธงชาติลงจากยอดเสา เวลา 18.00 น.  และปดตึกอํานวยการเวลา 18.30 น.       

ในวันหยุดราชการ 

1.2.3 ตรวจดูความเรียบรอยในบริเวณตางๆ 

1.2.4 ปฏิบัติหนาท่ีประจําปอมยามของวิทยาลัยฯ โดยกวดขันการเขาออกของบุคคลตางๆ 

1.2.5  อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการกับวิทยาลัยฯ และอ่ืนๆ 

1.2.6  บันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีลงในสมุดท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดให และรายงานเหตุการณท่ี

สําคัญและเรงดวนแกผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือระงับเหตุการณหรือดําเนินการแกไข 

1.2.7  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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1.3 ภาคดึก-ประจําปอมยาม (เวลา 24.00 น. - 07.30 น.) 

1.3.1 มาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา 24.00 น. - 07.30 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหนาท่ีโดยสมุดแบบลง

เวลาปฏิบัติหนาอยูเวรชาย 

1.3.2  ตรวจดูความเรียบรอยในบริเวณตาง ๆ 

1.3.3  ปฏิบัติหนาท่ีประจําปอมยามของวิทยาลัยฯ โดยกวดขันการเขา และออกของบุคคลตางๆ 

1.3.4  ปดไฟฟาตาจุดท่ีกําหนดในตอนเชาตามเวลาท่ีเหมาะสม 

1.3.5  หากถึงเวลา 07.30 น. ยังไมมียามรักษาการณภาคกลางวันมารับหนาท่ีตอใหปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปจนกวาจะมีผูมารับหนาท่ีปฏิบัติตอ และรายงานปฏิบัติหนาท่ีตามจริงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

1.3.6  บันทึกรายงานปฏิบัติหนาท่ีลงในสมุดท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดให และรายงานเหตุการณท่ีสําคัญ

เรงดวนแกผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือระงับเหตุการณหรือดําเนินการแกไข 

1.3.7  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 

1.4 ภาคกลางคืนประจําหอพักนักเรียนหญิง (เวลา 16.30 น. - 07.30 น.) 

1.4.1  มาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแต 16.30 น. - 07.30 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหนาท่ีในสมุดแบบลงเวลา

ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรชาย (อยูบริเวณปอมยามหนาวิทยาลัยฯ) 

1.4.2  เปดและปดไฟฟาตามจุดท่ีกําหนดในเวลาท่ีเหมาะสม 

1.4.3  ตรวจดูความเรียบรอยในบริเวณตางๆ ของหอพักนักเรียนหญิง แผนกสัตวศาสตรและบริเวณ

ขางเคียง 

1.4.4  ปฏิบัติหนาท่ีประจําปอมยามหนาหอพักนักเรียน หญิงของวิทยาลัยฯ โดยเขมงวดการเขา 

และออกสําหรับนักเรียนหญิง ตามกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว 

1.4.5  ปดประตูทางเดินเขา และออกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลา 18.30 น. หรือตามกําหนด

ท่ีครูพ่ีเลี้ยงบอกกลาว 

1.4.6 ใหแมคาขายของทุกชนิดออกจากเขตหอพักเวลาประมาณ 20.00 น. และปดประตูทางเขา

หอพักนักเรียนหญิงประตูทางเขาแผนกวิชาสัตวศาสตร (ลอคกุญแจ) ภายหลังจากครูพ่ีเลี้ยงตรวจหอพักเรียบรอย 

1.4.7  บันทึกรายการปฏิบัติหนาท่ีลงในสมุดท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดใหและรายงานเหตุการณท่ีสําคัญ

และเรงดวนแกผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือระงับเหตุการณหรือดําเนินการแกไข 

1.4.8  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 

2. ผูชวยครูเวรสําหรับลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว (ประจําปอมยาม) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ธันวาคม มกราคม 
1 นายเกริกชัย  เสารวิริยะกุล 11,26 10,25 

2 นายประณต  มนัสการ 12,27 11,26 
3 นายชวาล         พานทอง 13,28 12,27 
4 นายวีรยุทธ  บุญชาล ี 14,29 13,28 
5 นายวิริยะ  เล็กประโคน 15,30 14,29 
6 นายสมศักดิ์  เกสรนวล 1,16,31 15,30 
7 นายธนัญชัย  คงพลปาน 2,17 1,16,31 
8 นายอิสรา  กะรัมย 3,18 2,17 
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9 นายแสงทอง  พลอยรัมย 4,19 3,18 
10 นายพิพัฒน  วงศเทศ 5,20 4,19 
11 นายลอย  วงศพิมพา 6,21 5,20 
12 นายจักรกฤช  จงใจงาม 7,22 6,21 
13 นายสุพรรณ  แกวศรีหา 8,23 7,22 
14 นายบุญเลี้ยง  หูประโคน 9,24 8,23 
15 นายภูวดล   ทิศกระโทก 10,25 9,24 

 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (เวลา 17.00 น. ถึง 07.00 น.) ตองปฏิบัติดังนี้ 

2.1  มาปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา 17.00 น. ถึง 07.00 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหนาท่ีในสมุดแบบลงเวลา 

ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรชาย 

2.2  ตรวจดูความเรียบรอยในบริเวณตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

2.3  ปฏิบัติหนาท่ีประจําปอมยามของวิทยาลัยฯ โดยกวดขันการเขา และออกของบุคคลตาง ๆ 

2.4  บันทึกรายงานปฏิบัติหนาท่ีลงในสมุดท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดให และรายงานเหตุการณท่ีสําคัญและ 

เรงดวนแกผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือระงับเหตุการณหรือดําเนินการแกไข 

2.5  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3. ครูเวรประจํา(ชาย) มีหนาท่ีตรวจกํากับการอยูเวรยามของลูกจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจน 

ดูแลความเรียบรอยของนักเรียน นักศึกษา ในวันเปดภาคเรียน การมาเรียน การแตงกาย การเขาแถว เชิญธงชาติตอน

เขา และการเจ็บปวย ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ ท้ังนี้ใหรีบ

สงอุปกรณการอยูเวรตอกันดวย พรอมบันทึกเหตุการณประจําวัน ตั้งแตเวลา 06.00 น. ของวันท่ีเริ่มปฏิบัติหนาท่ี ถึง

เวลา 06.00 น. ของวันถัดไป ในภาคกลางคืน เม่ือทําการตรวจความเรียบรอยแลว ใหมาประจํา  ณ สถานท่ี            

ท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กําหนดเพ่ือระวังเหตุและตัดสินแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ธันวาคม มกราคม 
1 นายบุญสง  ดําเอ่ียมดี 11 9 
2 นายสุเมธ         นามวงค 12 10 
3 นายศักดิ์สิทธิ์    กมลภูผจงภักดิ์ 13 11 
4 นายณภัค        ธนาชัยอธิญาธร 14 12 
5 นายนพพล  แกวสุข 15 13 
6 นายสุเนตร  แกวบุตรดี 16 14 
7 นายสุวิชา  โสรัส 17 15 
8 นายบุญฤทธิ์  เจริญรัมย 18 16 
9 นายสุระ           พิมพตะคลอง 19 17 

10 นายบัญชา        มนฑาทอง 20 18 
11 นายจิรกฤตย  จิรวัฒนภาคน 21 19 
12 นายณัฐพงษ      พลศรี 22 20 
13 นายพงษพันธุ  จันทรมูล 23 21 
14 นายอุกฤช        จงใจงาม 24 22 
15 นายรักษิต  อุดมสุข 25 23 




