
 
ค ำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ที ่   0151  /๒๕๖6 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรกลำงวัน และกลำงคืน 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ - มีนำคม 2566 
...................................................................... 

เพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทำงรำชกำรในสถำนศึกษำอีกทั้งเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จึงขอแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรในเดือน  กุมภำพันธ์ - มีนำคม 2566 

โดยให้ประจ ำอยู่ส่วนกลำง (ป้อมยำม) และหอพักนักเรียนหญิง ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ก่อนเวลำที่ก ำหนดไว้ ๓๐ 
นำที และลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลงเวลำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรประจ ำ (ชำย)   ซึ่งวำงประจ ำไว้ที่ป้อมยำม         
จดบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลงเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๑๗.๐๐ น. จนถึงเวลำ ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไปและ
ส่งมอบหน้ำที่แก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป โดยท ำหน้ำที่ร่วมกับยำมรักษำกำรณ์คอยช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจ ำเป็น ร่วมมือใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่เสมือนหนึ่งในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยทั่วไปโดยกวดขันกำรเข้ำ และออกของบุคคลต่ำง ๆ  
1. ยามรักษาการณ์ (ประจ าป้อมยาม และหอพักหญิง)  

     
กุมภำพันธ ์

๒๕๖6 
ประจ ำป้อมยำม ประจ ำหอพักหญิง วันหยุดยำม

รักษำกำรณ์ 
หมำยเหตุ 

๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

1 พิสิทธิ์ สุภำพ ค ำมี ศุกร์ สันติภำพ  
2 พิสิทธิ์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี ศุกร์  
3 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี  
4 ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ   
5 สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์   
6 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
7 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ  
8 พิสิทธิ์ สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี  
9 พิสิทธิ์ ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ  

10 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
11 ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี   
12 ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ   
13 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ  
14 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ  
15 พิสิทธิ์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์  
16 พิสิทธิ์ ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี  
17 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ  
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กุมภำพันธ ์
2566 

ประจ ำป้อมยำม ประจ ำหอพักหญิง วันหยุดยำม
รักษำกำรณ์ 

หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

18 สันติภำพ สุภำพ ค ำมี ศุกร์   
19 ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี   
20 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี  
21 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ  
22 พิสิทธิ์ สุภำพ ค ำมี ศุกร์ สันติภำพ  
23 พิสิทธิ์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี ศุกร์  
24 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี  
25 ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ   
26 สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์   
27 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
28 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ  

 
มีนำคม 
๒๕๖6 

ประจ ำป้อมยำม ประจ ำหอพักหญิง วันหยุดยำม
รักษำกำรณ์ 

หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

1 พิสิทธิ์ สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี  
2 พิสิทธิ์ ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ  
3 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
4 ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี   
5 ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ   
6 สันติภำพ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ   
7 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ  
8 พิสิทธิ์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์  
9 พิสิทธิ์ ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี  

10 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ  
11 สันติภำพ สุภำพ ค ำมี ศุกร์   
12 ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี   
13 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี  
14 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ  
15 พิสิทธิ์ สุภำพ ค ำมี ศุกร์ สันติภำพ  
16 พิสิทธิ์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี ศุกร์  
17 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ สุภำพ ค ำมี  
18 ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ   
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มีนำคม 
2566 

ประจ ำป้อมยำม ประจ ำหอพักหญิง วันหยุดยำม
รักษำกำรณ์ 

หมำยเหตุ 
๐๗.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ - 
๒๔.๐๐ น. 

๒๔.๐๐ - 
๐๗.๓๐ น. 

16.30 - 
07.30 น. 

19 สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์   
20 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
21 พิสิทธิ์ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ  
22 พิสิทธิ์ สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ ค ำมี  
23 พิสิทธิ์ ค ำมี สุภำพ ศุกร์ สันติภำพ  
24 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี สุภำพ ศุกร์  
25 ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี   
26 ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ   
27 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ  
28 พิสิทธิ์ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ  
29 พิสิทธิ์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี ศุกร์  
30 พิสิทธิ์ ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ ค ำมี  
31 พิสิทธิ์ ค ำมี ศุกร์ สุภำพ สันติภำพ  
 
ยำมรักษำกำรณ์ ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
1.1  ภาคกลางวันประจ าป้อมยาม (เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 

1.1.1 มำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 16.30 น.  โดยลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลง
เวลำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรชำย 

1.1.2 ให้เชิญธงชำติขึ้นอยู่ยอดเสำธง เวลำ 08.00 น. และเปิดตึกอ ำนวยกำรเวลำ 08.30 น.     
ในวันหยุดรำชกำร 

1.1.3 ตรวจดูควำมเรียบร้อยในบริเวณต่ำง ๆ 
1.1.4 ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำป้อมยำมของวิทยำลัย ฯ โดยกวดขันกำรเข้ำและออกของบุคคลต่ำง ๆ  

1.2 ภาคค  าประจ าป้อมยาม (เวลา ๑6.30 น. - 24.00 น.) 
1.2.1 มำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ 16.30 น. - 24.00 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลง

เวลำปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรชำย 
1.2.2 ให้เชิญธงชำติลงจำกยอดเสำ เวลำ 18.00 น.  และปิดตึกอ ำนวยกำรเวลำ 18.30 น.       

ในวันหยุดรำชกำร 
1.2.3 ตรวจดูควำมเรียบร้อยในบริเวณต่ำงๆ 
1.2.4 ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำป้อมยำมของวิทยำลัยฯ โดยกวดขันกำรเข้ำออกของบุคคลต่ำงๆ 
1.2.5  อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรกับวิทยำลัยฯ และอ่ืนๆ 
1.2.6  บันทึกรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ลงในสมุดที่วิทยำลัยฯ ก ำหนดให้ และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่

ส ำคัญและเร่งด่วนแก่ผู้บังคับบัญชำทรำบเพ่ือระงับเหตุกำรณ์หรือด ำเนินกำรแก้ไข 
1.2.7  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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1.3 ภาคดึก-ประจ าป้อมยาม (เวลา 24.00 น. - 07.30 น.) 
1.3.1 มำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ 24.00 น. - 07.30 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่โดยสมุดแบบลง

เวลำปฏิบัติหน้ำอยู่เวรชำย 
1.3.2  ตรวจดูควำมเรียบร้อยในบริเวณต่ำง ๆ 
1.3.3  ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำป้อมยำมของวิทยำลัยฯ โดยกวดขันกำรเข้ำ และออกของบุคคลต่ำงๆ 
1.3.4  ปิดไฟฟ้ำตำจุดที่ก ำหนดในตอนเช้ำตำมเวลำที่เหมำะสม 
1.3.5  หำกถึงเวลำ 07.30 น. ยังไม่มียำมรักษำกำรณ์ภำคกลำงวันมำรับหน้ำที่ต่อให้ปฏิบัติหน้ำที่

ต่อไปจนกว่ำจะมีผู้มำรับหน้ำที่ปฏิบัติต่อ และรำยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมจริงให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
1.3.6  บันทึกรำยงำนปฏิบัติหน้ำที่ลงในสมุดที่วิทยำลัยฯ ก ำหนดให้ และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ

เร่งด่วนแก่ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อระงับเหตุกำรณ์หรือด ำเนินกำรแก้ไข 
1.3.7  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

1.4 ภาคกลางคืนประจ าหอพักนักเรียนหญิง (เวลา 16.30 น. - 07.30 น.) 
1.4.1  มำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ 16.30 น. - 07.30 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลงเวลำ

ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรชำย (อยู่บริเวณป้อมยำมหน้ำวิทยำลัยฯ) 
1.4.2  เปิดและปิดไฟฟ้ำตำมจุดที่ก ำหนดในเวลำที่เหมำะสม 
1.4.3  ตรวจดูควำมเรียบร้อยในบริเวณต่ำงๆ ของหอพักนักเรียนหญิง แผนกสัตวศำสตร์และบริเวณ

ข้ำงเคียง 
1.4.4  ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำป้อมยำมหน้ำหอพักนักเรียน หญิงของวิทยำลัยฯ โดยเข้มงวดกำรเข้ำ 

และออกส ำหรับนักเรียนหญิง ตำมก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ 
1.4.5  ปิดประตูทำงเดินเข้ำ และออกทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลำ 18.30 น. หรือตำมก ำหนด

ที่ครูพี่เลี้ยงบอกกล่ำว 
1.4.6 ให้แม่ค้ำขำยของทุกชนิดออกจำกเขตหอพักเวลำประมำณ 20.00 น. และปิดประตูทำงเข้ำ

หอพักนักเรียนหญิงประตูทำงเข้ำแผนกวิชำสัตวศำสตร์ (ล๊อคกุญแจ) ภำยหลังจำกครูพี่เลี้ยงตรวจหอพักเรียบร้อย 
1.4.7  บันทึกรำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ลงในสมุดที่วิทยำลัยฯ ก ำหนดให้และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ

และเร่งด่วนแก่ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพ่ือระงับเหตุกำรณ์หรือด ำเนินกำรแก้ไข 
1.4.8  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2. ผู้ช่วยครูเวรส าหรับลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั วคราว (ประจ าป้อมยาม) 
ล าดับที  ชื อ-สกุล กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1 นำยเกริกชัย  เสำร์วิริยะกุล 10,26 14,30 
2 นำยประณต  มนัสกำร 11,27 15,31 
3 นำยชวำล         พำนทอง 12,28 16 
4 นำยวีรยุทธ  บุญชำลี 13 1,17 
5 นำยวิริยะ  เล็กประโคน 14 2,18 
6 นำยสมศักดิ์  เกสรนวล 15 3,19 
7 นำยธนัญชัย  คงพลปำน 16 4,20 
8 นำยอิสรำ  กะรัมย์ 1,17 5,21 
9 นำยแสงทอง  พลอยรัมย์ 2,18 6,22 
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10 นำยพิพัฒน์  วงศ์เทศ 3,19 7,23 
11 นำยลอย  วงศ์พิมพำ 4,20 8,24 
12 นำยจักรกฤช  จงใจงำม 5,21 9,25 
13 นำยสุพรรณ  แก้วศรีหำ 6,22 10,26 
14 นำยบุญเลี้ยง  หูประโคน 7,23 11,27 
15 นำยภูวดล   ทิศกระโทก 8,24 12,28 
16 นำยณรงค์ศักดิ์   รักพินิจ 9,25 13,29 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว (เวลำ 17.00 น. ถึง 07.00 น.) ต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1  มำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ 17.00 น. ถึง 07.00 น. โดยลงชื่อปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดแบบลงเวลำ 

ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรชำย 
2.2  ตรวจดูควำมเรียบร้อยในบริเวณต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ 
2.3  ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำป้อมยำมของวิทยำลัยฯ โดยกวดขันกำรเข้ำ และออกของบุคคลต่ำง ๆ 
2.4  บันทึกรำยงำนปฏิบัติหน้ำที่ลงในสมุดที่วิทยำลัยฯ ก ำหนดให้ และรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญและ 

เร่งด่วนแก่ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อระงับเหตุกำรณ์หรือด ำเนินกำรแก้ไข 
2.5  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. ครูเวรประจ า(ชาย) มีหน้ำที่ตรวจก ำกับกำรอยู่เวรยำมของลูกจ้ำงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจน 
ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษำ ในวันเปิดภำคเรียน กำรมำเรียน กำรแต่งกำย กำรเข้ำแถว เชิญธงชำติตอน
เข้ำ และกำรเจ็บป่วย ตลอดจนวินิจฉัยสั่งกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และรำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ ทั้งนีใ้ห้รีบ
ส่งอุปกรณ์กำรอยู่เวรต่อกันด้วย พร้อมบันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวัน ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. ของวันที่เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ ถึง
เวลำ 06.00 น. ของวันถัดไป ในภำคกลำงคืน เมื่อท ำกำรตรวจควำมเรียบร้อยแล้ว ให้มำประจ ำ  ณ สถำนที่            
ที่วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ก ำหนดเพ่ือระวังเหตุและตัดสินแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 

ล าดับที  ชื อ-สกุล กุมภาพันธ์ มีนาคม 
1 นำยบุญส่ง  ด ำเอ่ียมดี 7 8 
2 นำยสุเมธ         นำมวงค์ 8 9 
3 นำยศักดิ์สิทธิ์    กมลภูผจงภักดิ์ 9 10 
4 นำยณภัค        ธนำชัยอธิญำธร 10 11 
5 นำยนพพล  แก้วสุข 11 12 
6 นำยสุเนตร  แก้วบุตรดี 12 13 
7 นำยสุวิชำ  โสรัส 13 14 
8 นำยบุญฤทธิ์  เจริญรัมย์ 14 15 
9 นำยสุระ           พิมพ์ตะคลอง 15 16 

10 นำยบัญชำ        มนฑำทอง 16 17 
11 นำยจิรกฤตย์  จิรวัฒน์ภำคน์ 17 18 
12 นำยณัฐพงษ์      พลศรี 18 19 
13 นำยพงษ์พันธุ์  จันทร์มูล 19 20 
14 นำยอุกฤช        จงใจงำม 20 21 
15 นำยรักษิต  อุดมสุข 21 22 
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16 นำยวีรวัฒน ์  บ ำเรอสงค์ 22 23 
17 นำยเบญจรัตน์   โกยสวัสดิ์        23 24 
18 นำยนรำพงษ์  เหลือหลำย 24 25 
19 นำยสุพรชัย  บุญศิริมโนศักดิ์ 25 26 
20 นำยก ำชัย  ศรีวอุไร 26 27 
21 นำยยุรนันท์      เกษแก้ว 27 28 
22 นำยจิรำยุส   ชนะสะแบง 28 29 
23 นำยสิทธินันท์     เทียมศักดิ์  1,30 
24 นำยฐำกร   บัวบุตร 1 2,31 
25 นำยอภินันท์  วิชัย  2 3 
26 นำยอนุพงษ์  เปลี่ยนไธสง 3 4 
27 นำยยมนำ  บุญเยี่ยม 4 5 
28 นำยอภิวัฒน์  นำทันคิด 5 6 
29 นำยภำกร    หมั่นประโคน 6 7 

4. ผู้ตรวจเวร มีหน้ำที่ ดังนี้ 
4.1  ตรวจก ำกับ ดูแลให้ค ำปรึกษำแก่ครู และลูกจ้ำงชั่วครำวที่อยู่เวรประจ ำวัน 
4.2  บันทึกกำรตรวจเวรและเหตุกำรณ์ที่พบเห็น ข้อเสนอแนะลงในสมุดบันทึกเวรยำม โดยปฏิบัติ 

หน้ำที่ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. ของวันที่รับหน้ำที่จนถึง 08.00 น. ของวันถัดไป 
ล าดับที  ชื อ-สกุล กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1 นำยกิตติศักดิ์ แท่นแก้ว 5,15,25 7,17,27 
2 นำยสุรชำติ  กีรติตระกูล 6,16,26 8,18,28 
3 นำยอุทิศ  บุญนำน 7,17,27 9,19,29 
4 นำยบัญชำ        ธำตุชัย 8,18,28 10,20,30 
5 นำยนินนำท  วำนิชยำกร 9,19 1,11,21,31 
6 นำยอำทิตย์       จ ำปำตุม 10,20 2,12,22 
7 นำยเอกสิทธิ์      สมคุณำ 1,11,21 3,13,23 
8 นำยวิริยะ         พัฒนำวิศิษฏ์ 2,12,22 4,14,24 
9 นำยโชติพงษ์  โนนสว่ำง 3,13,23 5,15,25 

10 นำยสุรพล         มุงสูงเนิน 4,14,24 6,16,26 
 
                 ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  เคร่งครัดและเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทำง 
รำชกำรสืบไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2566  ถึงวันที่  31 มีนำคม  2566 

สั่ง ณ วันที่   31  มกรำคม  พ.ศ. 2566 

 
           (นำยวิทยำ พลศรี) 
      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 


