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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ที่  ๔๔๕/๒๕๖๒ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 

วันที่ 
ครูเวรกลางคืน 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 
ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 

ครูเวรกลางวัน 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑ นายปราณ์รณ  กาญจนากร นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๒ นายศิวกร   กรึงไกร นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๓ นายพีระศิลป์   เอกฐิน 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๔ นายณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๕ นายปลื้ม  ปรีชา 
 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง 

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 

๖ นายสมพร  อมรเวช 
 

นายประสพชัย  แน่ประโคน นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ 

นางนงพงา  อิสสอาด 
 

๗ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม นายประสพชัย  แน่ประโคน   

๘ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
 

นายประสพชัย  แน่ประโคน   

๙ นายเสกสรรค์  สุขมา 
 

นายประสพชัย  แน่ประโคน   

๑๐ นายสาธิต  แสงปิยะ 
 

นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสาวภริตา  โอชารส 
นางวรรณวรางค์   ทนงสุทธิ์ 

นางจิดาภา  จูหว้า 
 

๑๑ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา นายประสพชัย  แน่ประโคน นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย 

นางกษิรา   ลออ 
 

๑๒ นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ นายประสพชัย  แน่ประโคน นางธนิดา  สิลุจจยานนท์ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 
 

๑๓ นายเกียรติศักดิ์  กันนิภา นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี 

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 

๑๔ จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง นายวิทิต  บัวประเสริฐ นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์ 
นางสาวพรนิภา   ศรีอรุณ 

นางนงพงา  อิสสอาด 
 

๑๕ นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ นายวิทิต  บัวประเสริฐ   

๑๖ นายวีระวัฒน์   ลงผิว นายวิทิต  บัวประเสริฐ   
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่ ๔๔๕/๒๕๖๒ 

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 

วันที่ 
ครูเวรกลางคืน 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. 
ครูผู้ตรวจเวรกลางคืน 

ครูเวรกลางวัน 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
ครูผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
๑๗ นายธรรมนูญ   ระวังใน นายวิทิต  บัวประเสริฐ   

๑๘ นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ นายวิทิต  บัวประเสริฐ   

๑๙ นายอัศวิน  ศรีบัว นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
 

นางณัษฐพร  ฮีมวาต์ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 

นางจิดาภา  จูหว้า 
 

๒๐ นายสมัคร  น้อยสกุล นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
 

นางสุดาพร  ยิ้มสิน 
น.ส.กฤติญา  ทองประวัติ 

นางกษิรา   ลออ 
 

๒๑ นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
 

นายบัณฑิต  อรุณเสถียร   

๒๒ นายเกษม  เมาลิทอง นายบัณฑิต  อรุณเสถียร   

๒๓ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
 

นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 
นางสาวศิริวรรณ   โอริส 

นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

๒๔ นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ 
 

นายบัณฑิต  อรุณเสถียร   

๒๕ ว่าที่ร.ต.สมรักษ์   แทนลาน นายบัณฑิต  อรุณเสถียร   

๒๖ นายภูวดล   ส าล ี นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
 

นางสุกัลยา   เสือจ าศีลป์ 
นางสาวนุชาภา   ส่งสวัสดิ์ 

นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ 

๒๗ นายรณกร   ไข่นาค นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 

นางสาวพรทิพย์  อุดร 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 

นางนงพงา  อิสสอาด 
 

๒๘ นายฉัตรดาว  ฉันทะ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๒๙ นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๓๐ นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

๓๑ นายชณาสิน   นาคาวงค์ นายศุภมงคล  อินทร์สนอง   

 

 

 

 

 



 

- ๔ - 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ที่  ๔๔๕/๒๕๖๒  

แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน วันที่ 

๑.นายบัณฑิต  ไกรสมดี เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น.  ๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ 

๒.นายสมควร  เอี่ยมสะอาด เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๑ ๗ ๑๓ ๑๙ ๒๕ ๓๑ 

๓.นายทองเพชร  ค าดุลย์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๒ ๘ ๑๔ ๒๐ ๒๖  

๔.นายภูมิพิรัชย์  อ่วมพันธุ์ เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๓ ๙ ๑๕ ๒๑ ๒๗  

๕.นายทวีศักดิ์  รื่นเวช เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๔ ๑๐ ๑๖ ๒๒ ๒๘  

๖.นายก าพล   ฟักสกุล เวลา ๑๖.๓๐–๐๗.๓๐ น. ๕ ๑๑ ๑๗ ๒๓ ๒๙  
 

ชื่อ – นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน วันที่ 

๑.น.ส.สุริยา  ดงภูยาว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ๑๓ ๒๓   

๒.น.ส.ธิดารัตน์  ภาคไพรศรี เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๕ ๑๔ ๒๖   

๓.นางบุญสม  ฟักสกุล เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๖ ๑๙ ๒๗   

๔.นางสาวสุภัทรา   พงษ์บัว เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑๒ ๒๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***   นายธัญวุฒน์  ไวยเมฆ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวร- ยามรักษาสถานที่ราชการของ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

     

 

ยามรักษาการณ์ วันที่ ๑-๗ วันที่ ๘-๑๔ วันที่ ๑๕-๒๑ วันที ่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. 


