
 

 

 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๗๔  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร (แก้ไขเพิ่มเติม) 
........................................... 

    ตำมค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ท่ี ๖๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังเวร
รักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ได้แต่งต้ังครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ไปแล้วนั้น เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีมติให้เล่ือนกำรเปิดภำค
เรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จำกวันท่ี ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เป็นวันท่ี ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ นั้น 

    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร          
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงขอแก้ไข
เพิ่มเติมค ำส่ังเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ และ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ดังนี้    

 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย.๒๕๖๓ หมำยเหตุ 

๑. นำงสำวอมรรัตน์         กระดำษ 
นำงสำวสุภำวดี           พุทธรัตน์ 

๒,๒๙ ๒๕ 
 

๒. นำงสำวรัตนำ             วันทำแก้ว 
นำงสำวจันทร์ฉำย       ตุ่นหนิ้ว 

๓,๓๐ ๒๖ 
 

๓. นำงธนิดำ                 กุรุพินท์พำณิชย์ 
นำงสำวนภำเพ็ญ         ภูหำด 

๔,๓๑ ๒๗ 
 

๔. นำงสำวพิสมัย            ดวงพิมำย 
นำงสำวกรรณิกำ         ไทยใจอุ่น 

๕ ๑,๒๘ 
 

๕. นำงอุไรวรรณ             คงเกินทุน 
นำงสำวดวงพร           ปรำบคช 

๖ ๒,๒๙ 
 

๖. นำงสำวสมใจ             ภัทรพงศำนต์ิ 
นำงสำวสุกฤตำ           ชำวนำฮี 

๗ ๓,๓๐ 
 

๗. นำงสุพร                   ตรุษสำท 
นำงสำวจันทรัตน์         เนืองนิตย์ 

๘ ๔ 
 



- ๒ – 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย.๒๕๖๓ หมำยเหตุ 

๘. นำงนิลวรรณ             กองเงิน 
นำงสำวณัฐชยำ           จิตมำศ 

๙ ๕ 
 

๙. นำงสำวดวงดำว          คุ้มภัย 
นำงสำวเฉลิมสิริ          หนูดี 

๑๐ ๖ 
 

๑๐. นำงจิตติญำ                กล่อมเจ๊ก 
นำงสำวรวิพร              พรมไชย 

๑๑ ๗ 
 

๑๑. นำงสำวประภำภรณ์      ณ พัทลุง 
นำงสำวธิดำมำศ           สิงห์ธวัช 

๑๒ ๘ 
 

๑๒. นำงสำวขวัญเรือน         มุ่งผลกลำง 
นำงวิริสำ                   ปัญญะโส 

๑๓ ๙ 
 

๑๓. นำงวรญัญำ                ยอดกระโหม 
นำงสำวอรวรรณ          ชูดวงจันทร์ 

๑๔ ๑๐ 
 

๑๔. นำงสำวลวิตรำ             วรวำท 
นำงสำวพำนทอง           ชัยพิมพำ 

๑๕ ๑๑ 
 

๑๕. นำงสำวถิรญำ             มิตรมงคลยศ 
นำงสำวนูรีดำ              มะลี 

๑๖ ๑๒ 
 

๑๖. นำงสำวขวัญใจ            ภำสพันธุ์ 
นำงสำวนันทวัน           เชิงหอม 

๑๗ ๑๓ 
 

๑๗. นำงสำวศรัญญำ           โฮ่คุณ 
นำงสำวบุณฑริกำ         จุลวำทิน 

๑๘ ๑๔ 
 

๑๘. นำงฝนทิพ                 สุขสุนทรีย์ 
นำงสำวกำนต์ธีรำ         บำงเขียว 

๑๙ ๑๕ 
 

๑๙. นำงสำวเกศกนก          โพธิสวัสด์ิ 
นำงสำวกนกวรรณ        เช้ือวงษ์ 

๒๐ ๑๖ 
 

๒๐. นำงสำวสุภำพร           ชวนมงคลเจริญ 
นำงสำวอัจฉรำ           วงษ์แก้ว 

๒๑ ๑๗ 
 

๒๑. นำงวรรณธิวำ             ประดับลำย 
นำงวิภำพรรณ            เพ็ชรจรูญ 

๒๒ ๑๘ 
 

๒๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์       ทวีสินธิสุทธิ์ 
นำงสำวธัญจิรำ           จุนทวิเทศ 

๒๓ ๑๙ 
 

 
 



-๓- 
รำยช่ือครูปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนท่ี  ๗๔  / ๒๕๖๓ 

 
ล ำดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย.๒๕๖๓ หมำยเหตุ 

๒๓. นำงสำวนวลละออ       เอี่ยมละออ 
นำงภำวนำ                 จึงตระกูล 

๒๔ ๒๐ 
 

๒๔. นำงสำวภัทรสุดำ          หนองกก 
นำงสำววนำภรณ์          มีโถ 

๒๕ ๒๑ 
 

๒๕. นำงสังวำลย์                ยรรยงค์ 
นำงญำณิศำ                จันทะแจ่ม 

๒๖ ๒๒ 
 

๒๖. นำงสำวกนกวรรณ        ทองดี 
นำงสุกัญญำ               ปำติสัตย์ 

๒๗ ๒๓ 
 

๒๗. นำงจุติพร                  เมฆบุตร 
นำงสำวบุศรัตน์           รู้ยืนยง 
นำงสำววำสนำ           ศรีวิริยำนุภำพ 

 
๑,๒๘ ๒๔ 

 

 
รำยช่ือครูปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวรรักษำกำรณ์วันหยุดรำชกำร ตำมค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนท่ี  ๗๔  / ๒๕๖๓ 

 

  

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๖  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
( นำยชำย  จันทร์งำม ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ หมำยเหตุ 
๑. นำงขนิษฐำ       แปงมูล ๗,๑๖,๒๕ ๓,๑๒,๒๑,๓๐  
๒. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์ ๘,๑๗,๒๖ ๔,๑๓,๒๒  
๓. นำงมัณฑนำ       ฟักขำว ๙,๑๘,๒๗ ๕,๑๔,๒๓  
๔. นำงฐิติรัตน์        อร่ำมพงษ์ ๑,๑๐,๑๙,๒๘ ๖,๑๕,๒๔  
๕. นำงพนิดำ         สำระรักษ์ ๒,๑๑,๒๐,๒๙ ๗,๑๖,๒๕  
๖. นำงสุธำดำ        ศิริกุล ๓,๑๒,๒๑,๓๐ ๘,๑๗,๒๖  
๗. นำงรัถญำ         ค ำแพง ๔,๑๓,๒๒,๓๑ ๙,๑๘,๒๗  
๘. นำงนิตยำ         ปัญจำกุล ๕,๑๔,๒๓ ๑,๑๐,๑๙,๒๘  
๙. นำงเบญจมำศ    อินทรชิต ๖,๑๕,๒๔ ๒,๑๑,๒๐,๒๙  


