


- ๒ - 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๑๓๔/๒๕๖๔ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

วันที่ 
ครูเวรกลางคืน 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 
ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 

ครูเวรกลางวัน 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางจุไรภรณ์    พงษ์ไชย 

นางสาวพิชามญชุ์  กุศล 
นางจิดาภา   จูหว้า 

๒ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงบุญรัตน ์

นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  
 

 

๔ นายวีระวัฒน์ ลงผิว ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ 

นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๕ นายธรรมนูญ  ระวังใน ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวสมาพร   สมสืบ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๖ นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางกันต์ฤทัย   พันธุ์สวัสดิ์ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๗ นายปลื้ม  ปรีชา ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๘ นายวันเฉลิม  อุลิต ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางจิตร์สมา  สมงาม 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๙ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๑๐ นายนัฐวุฒิ สายันต ์ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๑๑ นายอัศวิน  ศรีบัว นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๑๒ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๑๓ นายเกษม  เมาลิทอง 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง 
นางสาวยุวดี สุภาเรือง 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๑๔ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๑๕ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวภริตา โอชารส 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

 



- ๓ – 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๑๓๔/๒๕๖๔ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
วันที่ 

ครูเวรกลางคืน 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 

ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 
ครูเวรกลางวัน 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑๖ นายศิวกร   กรึงไกร 

 
นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางนปภา  ไต่เปน็สุข 

นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๑๗ นายภูวดล   สำล ี นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 
นางนงพงา  อิสสอาด 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๑๘ นายรณกร   ไข่นาค นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางจิตรีย์  รุ่งวฒันาวฒุิรักษ์ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกลุ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๑๙ นายฉัตรดาว  ฉันทะ นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางชุลีกร  เพชรทองบุญ 
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ ์

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๒๐ นายธีระวฒัน์  เพช็ร์วาร ี
 

นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางสาวทพิย์สุดา   ทองม ี
นางสาวเมธาวี   จันทรประภา 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๒๑ นายเทอดศักดิ์   เปาลวิัฒน ์
 

นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางสาวจฑุาทพิ  ดีละมา้ย 
นางสาวพรนิภา   ศรีอรุณ 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๒ นายปราณ์รณ  กาญจนากร นายประสพชัย  แนป่ระโคน นางสาวจฑุามาส  จนัทร์มณี 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ ์

นางจิดาภา   จูหว้า 

๒๓ นายพีระศลิป์   เอกฐิน 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางสาวมัณฑนา  สถิตวบิูรณ์ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภค ี

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๒๔ นายสมพร  อมรเวช 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางณษัฐพร  ฮีมวาต ์
นางสาวอาทิตญา  นาคกลัน่ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๒๕ นายภาณุพันธ์  จนัทร์หอม 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางสุดาพร  ยิ้มสิน 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๒๖ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 
นางสาวศิริวรรณ   โอริส 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๗ นายเสกสรรค์  สุขมา 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางสุกัลยา   เสือจำศิลป ์
นางสาวนุชาภา   สง่สวสัดิ์ 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๒๘ นายสทุธิพงษ์  มลูอาษา 
 

นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางสาวพรทิพย์  อุดร 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๒๙ นายทรรศนนัท์  อุดมฤทธิ ์ นายวิทติ  บัวประเสริฐ นางอารีวรรณ  แนป่ระโคน 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์

๓๐ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวอาภรณ์   สายจนัด ี
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบตัิ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๓๑ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวพิมพส์ุภา  ทรัพย์อยู ่
นางสาวกัลยพ์ัตร์  เสรีชัย 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

 



- ๔ – 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๑๓๔/๒๕๖๔ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน วันที่ 

๑.นายสมควร  เอี่ยมสะอาด เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น.  ๔ ๙ ๑๔ ๑๙ ๒๔ ๒๙ 

๒.นายทองเพชร  คำดุลย์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น.  ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓.นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธุ์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๑ ๖ ๑๑ ๑๖ ๒๑ ๒๖ ๓๑ 

๔.นายทวีศักดิ์  รื่นเวช เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๒ ๗ ๑๒ ๑๗ ๒๒ ๒๗  

๖.นายธัญวุฒิ  ไวยเมฆ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๓ ๘ ๑๓ ๑๘ ๒๓ ๒๘  

 

 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน วันที่  

 ๑.นางสาวสุริยา  ดงภูยาว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๒ ๑๐ ๒๓ 

๒.นางสาวธิดารัตน์  ภาคไพรศร ี เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๔ ๑๕ ๒๖ 

๓.นางสาววราภรณ์  เอ่ียมสะอาด เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๘ ๑๖ ๒๙ 

๔.นางสังวาล  นนทวงษ์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑ ๙ ๒๒ ๓๐ 

 

***   นายบัณฑิต  ไกรสมดี    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวร - ยามรักษาสถานที่ราชการของ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

 

ยามรักษาการณ์ วันที่ ๑-๗ วันที่ ๘-๑๔ วันที่ ๑๕-๒๑ วันที่ ๒๒-๒๘ วันที่ ๒๙-๓๑ 

๑.นายวีนัส  เกิดแก่น เวลา ๐๖.๐๐ -

เวลา๑๘.๐๐ น. 

เวลา ๑๘.๐๐ -

เวลา๐๖.๐๐ น. 

เวลา ๐๖.๐๐ - 

เวลา๑๘.๐๐ น. 

เวลา ๑๘.๐๐ -

เวลา๐๖.๐๐ น. 

เวลา ๐๖.๐๐ -

เวลา๑๘.๐๐ น. 

๒.นายปรีชา  อยู่คง เวลา ๑๘.๐๐ -

เวลา๐๖.๐๐ น. 

เวลา ๐๖.๐๐ - 

เวลา๑๘.๐๐ น. 

เวลา ๑๘.๐๐ -

เวลา๐๖.๐๐ น. 

เวลา ๐๖.๐๐ - 

เวลา๑๘.๐๐ น. 

เวลา ๑๘.๐๐ -

เวลา๐๖.๐๐ น. 


