
 
 

คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่  ๒๑๑/ ๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
    โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๕  

...................................................................... 
 ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๑๗  หนังส ือกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด่วนมากที่  นร๑๐๑ / ๒๔๙๕  ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ เรื่อง การจัดเวรรักษา
ราชการประจำสถานที ่ราชการ หนังสือกระทรวงการคลังที ่ กค๐๕๐๘/ว๔๓๕๓๙ ลงวันที่               
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘  เรื ่อง การป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้เสียหายและสูญหาย 
ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วน ที่ นร ๐๒๐๑ / ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๒๘   
 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึงแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีรายชื่อตามเอกสารรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๕   โดยให้ผู้ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ตามระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช    ๒๕๖๕   เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๑  มิถุนายน พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

                              (นายประจวบโชค    สร้อยสม) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

วันที่ 
ครูเวรกลางคืน 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 
ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 

ครูเวรกลางวัน 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน   

๒ นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวภริตา โอชารส 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๓ นายปราณ์รณ  กาญจนากร นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางนปภา  ไต่เป็นสุข 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๔ นายพีระศิลป์   เอกฐิน 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๕ นายชยกร  อมรเวช 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๖ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 

  

๗ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 

  

๘ นายเสกสรรค์  สุขมา 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 

  

๙ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 
นางนงพงา  อิสสอาด 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๑๐ นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ นายประสพชัย  แน่ประโคน นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล 

ว่าที่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 

๑๑ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา นายประสพชัย  แน่ประโคน 
 

  

๑๒ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง นายประสพชัย  แน่ประโคน 
 

  

๑๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ นายประสพชัย  แน่ประโคน 
 

นางชุลีกร  เพชรทองบุญ 
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๑๔ นายวีระวัฒน์ ลงผิว นายประสพชัย  แน่ประโคน 
 

นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  
นางสาวเมธาวี จันทรประภา 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๑๕ นายธรรมนูญ  ระวังใน นายประสพชัย  แน่ประโคน 
 

นางสาวญดา  แก้วพานิชย์ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี 

นางจิดาภา   จูหว้า 

 



- ๓ – 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
วันที่ 

ครูเวรกลางคืน 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 

ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 
ครูเวรกลางวัน 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑๖ นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์ นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั 

นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๑๗ นายวันเฉลิม  อุลิต นายปลื้ม  ปรีชา นางสาววรางคณา พิณสามสาย 

นางสาวพัชรี  บัวอาจ 

ว่าที่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 

๑๘ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร นายปลื้ม  ปรีชา 
 

  

๑๙ นายนัฐวุฒิ สายันต ์ นายปลื้ม  ปรีชา 

 

  

๒๐ นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง นายปลื้ม  ปรีชา 

 

  

๒๑ นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ นายปลื้ม  ปรีชา   

๒๒ ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร นายปลื้ม  ปรีชา   

๒๓ นายพิทยา ขุนน้อย นายปลื้ม  ปรีชา นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๒๔ นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 

 

นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๕ นายอัศวิน  ศรีบัว ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 

 

  

๒๖ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 

 

  

๒๗ นายเกษม  เมาลิทอง ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 

  

๒๘ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 

นางสาวลักขณา   ภาคโภคี 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๒๙ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสุดาพร  ยิ้มสิน 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๓๐ นายศิวกร   กรึงไกร 
 

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 
นางสาวศิริวรรณ   โอริส 

ว่าที่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 

๓๑ นายภูวดล   สำล ี นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสุกัลยา   เสือจำศิลป์ 
นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

 



- ๔ – 

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน วันที่ 

๑.นายสมควร  เอี่ยมสะอาด เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 1 7 13 19 25 ๓๑  

๒.นายทองเพชร  คำดุลย์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 2 8 14 20 26   

๓.นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธุ์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 3 9 15 21 27   

๔.นายทวีศักดิ์  รื่นเวช เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 4 10 16 22 28   

๕.นายอัครพล พงษ์พืช เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 5 11 17 23 29   

๖.นายวิชวน  นัยสุภาพ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. 6 12 18 24 30   
  

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน วันที่  

 ๑.นางสาวสุริยา  ดงภูยาว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 2 13 17 29 

๒.นางสาวธิดารัตน์  ภาคไพรศรี เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 3 14 23 30 

๓.นางสาววราภรณ์  เอ่ียมสะอาด เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 9 15 24 31 

๔.นางสังวล  นนทวงษ์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 10 16 28  

 

***   นายธัญวุฒน์  ไวยเมฆ   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. 


