
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๔๕๗/ ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร 
    โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ประจ ำเดือน มกรำคม  ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

...................................................................... 
 ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๑๗  หนังสือกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด่วนมากที่  นร๑๐๑ / ๒๔๙๕  ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ เรื่อง การจัดเวรรักษา
ราชการประจ าสถานที่ราชการ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค๐๕๐๘/ว๔๓๕๓๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๘  เรื่อง การป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้เสียหายและสูญหาย ประกอบ
กับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วน ที่ นร ๐๒๐๑ / ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๒๘   
 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   จึงแต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีรายชื่อตามเอกสารรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร 
ประจ ำเดือน มกรำคม  ๒๕๖๔   โดยให้ผู้ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว โดยเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑   มกรำคม  พุทธศักรำช    ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕  ธันวำคม พุทธศักรำช  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

                              (นายประจวบโชค    สร้อยสม) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๔๕๗ / ๒๕๖๓ 
แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 

วันที่ 
ครูเวรกลางคืน 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 
ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 

ครูเวรกลางวัน 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  

นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๒ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 

๓ นายวีระวัฒน์ ลงผิว นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๔ นายธรรมนูญ  ระวังใน นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย 
นางสาวโสภิตา  สุจิตตกุล 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๕ นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์ นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง 
นางสาวยุวดี สุภาเรือง 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๖ นายปลื้ม  ปรีชา นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๗ นายวันเฉลิม  อุลิต นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวภริตา โอชารส 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 
 

๘ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางนปภา  ไต่เป็นสุข 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๙ นายนัฐวุฒิ สายันต ์ นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 
นางนงพงา  อิสสอาด 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๑๐ นายอัศวิน  ศรีบัว ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ 
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกลุ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๑๑ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย 
นางสาวพรนิภา   ศรีอรุณ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๑๒ นายเกษม  เมาลิทอง ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 
 

๑๓ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๑๔ นายชินวัทน์ คณัชธมวัจน์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางณัษฐพร  ฮีมวาต์ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๑๕ นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสุดาพร  ยิ้มสิน 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๔๕๗ / ๒๕๖๓ 
แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 

 
วันที่ 

ครูเวรกลางคืน 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 

ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 
ครูเวรกลางวัน 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑๖ นายศิวกร   กรึงไกร ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด

นางสาวศิริวรรณ   โอริส 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๑๗ นายภูวดล   ส าล ี นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสุกัลยา   เสือจ าศิลป์ 
นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 
 

๑๘ นายรณกร   ไข่นาค นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวพรทิพย์  อุดร 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๑๙ นายฉัตรดาว  ฉันทะ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางอารีวรรณ  แน่ประโคน 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๒๐ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวอาภรณ์   สายจันดี 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๒๑ นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๒๒ นายปราณ์รณ  กาญจนากร นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั 
นางสาวน้ าฝน   เลี้ยงชั่งทอง 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 
 

๒๓ นายพีระศิลป์   เอกฐิน นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
นางสาวสุรีย์   ทนคง 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๔ นายสมพร  อมรเวช นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๒๕ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ 
นางสาวพัชญาดา เกิดแก้ว 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๒๖ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน นายประสพชัย  แน่ประโคน นางพรรณี  เกตุถาวร 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

๒๗ นายเสกสรรค์  สุขมา นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวอริยา   กัณทะวงค์
นางสาวนาฏศลิป์  คชประเสริฐ 

นางสาววนิดา   กาบสุวรรณ 
 

๒๘ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา นายประสพชัย  แน่ประโคน นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๙ นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ นายประสพชัย  แน่ประโคน นางจุไรภรณ์    พงษ์ไชย
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล 

นางจิดาภา   จูหว้า 

๓๐ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข 

นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 

๓๑ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 

 



- ๔ – 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๔๕๗/ ๒๕๖๓ 
แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 

ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
ชือ่ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน วันที่ 

๑.นายสมควร  เอี่ยมสะอาด เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น.  ๕ ๑๑ ๑๗ ๒๓ ๒๙ 
๒.นายทองเพชร  ค าดุลย์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น.  ๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ 
๓.นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธุ์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๑ ๗ ๑๓ ๑๙ ๒๕ ๓๑ 
๔.นายทวีศักดิ์  รื่นเวช เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๒ ๘ ๑๔ ๒๐ ๒๖  
๕.นายก าพล   ฟักสกุล เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๓ ๙ ๑๕ ๒๑ ๒๗  
๖.นายธัญวุฒิ  ไวยเมฆ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๔ ๑๐ ๑๖ ๒๒ ๒๘  
 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน วันที่  
๑.นางสาวสุริยา  ดงภูยาว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๒ ๑๖ ๓๐   
๒.นางสาวธิดารัตน์  ภาคไพรศร ี เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๓ ๑๗ ๓๑   
๓.นางบุญสม  ฟักสกุล เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๙ ๒๓    

 ๔.นางสาวสุภัทรา  พงษ์บัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑ ๑๐ ๒๔   

 
 

***   นายบัณฑิต  ไกรสมดี    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวร - ยามรักษาสถานที่ราชการของ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 

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

๑.นายวีนัส  เกิดแก่น 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. 

๒.นายปรีชา  อยู่คง 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. 


