
 

 

 
    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่ 104   /  2653 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนล่วงเวลำท ำกำรในช่วงพักเที่ยง 
(เวลำ 12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น (เวลำ 16.30 น. – 17.30 น.) 

---------------------------------------------- 
 
  ด้วยส ำนักปลักดดด้ต่งต่กงตจ้้ำนนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัหนัางวต กัปจี่ใยตจวัำ(12.000(นั0(–(23000(
นั0)(ตัชางวตจย็นั(จวัำ(126000(นั0(–(27030(นั0)(จัืใอหน้ริกปำิลิชาำานัี่ใมำ่กด่งอิำาปำิ่ำมนัโยรำยขอต
นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม(ตัชลฏกรก่ก่ำมม่กคณชิกฐมนั่ิ่วงำปำิปิชีิวตมนำดดียจป่ใยวปกรปำิ
ขยำยจวัำปำิหน้ริกปำิลิชาำานั่ำมภำิปก้นนั้ำี่ใ(ควำมิกรผกดาอรขอตอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 
  อตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำ กันัสำม(ขอขยำยจวัำหน้ริกปำิลิชาำานัหนัางวต กัปจี่ใยตจวัำ(
12.000(นั0(–(23000(นั0)(ตัชางวตจย็นั(จวัำ(126000(นั0(–(27030(นั0)(ขอตวกนั้กนัีิ์(–(วกนัศุปิ์(ดกตนักงนั้ึตต่งต่กงต
จ้้ำนนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัังวตนนั้ำปงอนัจวัำี ำปำิหนัางวต กัปจี่ใยต(ประจ ำเดือน มีนำคม  พ.ศ. 2563(( 
ดกตม่ิำยาืใอ่งอดลนั่ง 
 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ผู้ตรวจ 

.(ม่นัำคม(.563 นัำตสำว้กนั่นัำ(รกวสชอำด นักปปำิภำิโิต นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์ ์

3(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวีกัธนัำ((ภูงีอต นักปริกนำิตำนัปำิจตกนัตัชรกญา่ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

4(ม่นัำคม(.563 นัำตสำว้ ำิกส((ศิ่อ ำัิิณ ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัธุิปำิ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

5(ม่นัำคม(.563 นัำต กัณีอต((้กรห้ นักป้กดปำิตำนัีกใวดล นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

6(ม่นัำคม(.563 นัำตสำววก้ก่ิัิ((ส้มจีศ นักป กัฒนัำาุมานั นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

9(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวอำิ่ิก่นั์((าชจอมนั้อย ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัักสดุ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

20(ม่นัำคม(.563 นัำตามภูนัุา((มชักัำ นกวนนั้ำส ำนักปลักด นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

22(ม่นัำคม(.563 นัำตอกดสิำ((จอ่ใยมสชอำด ผู้างวยจ้้ำันักปตำนั้กดจป็ริำยดด้ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

2.(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวากสำ((มตคัฉก่ิัิ จ้้ำันักปตำนัธุิปำิ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

23(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวลิกศนัำ((จคิือจนัำ นักปวกาำปำิศึป์ำ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

26(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวิ่กมำ((่ำัชักป์ณ์ ผู้อ ำนัวยปำิปอตปำิศึป์ำฯ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

27(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวนักดดำ((ยกงมนั้อย นักปีิกัยำปิรุคคั นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

28(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวธกดำิก่นั์((ีว่ศิ่ ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัธุิปำิ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

29(ม่นัำคม(.563 นัำตขนัก์ฐำ((จสนัศกัำ นักปวกาำปำิสำธำิณสุข นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

.0(ม่นัำคม(.563 นัำตลิ่ยำภำ((ปุัีอต นักปวกาำปำิ กัสดุ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

.3(ม่นัำคม(.563 นัำติก่นัำ((ีกมวกฒนั์ ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัักฒนัำาุมานั นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

.4(ม่นัำคม(.563 นัำตนักนัียำ((อกนัีิำัต์์ ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัลิชาำสกมักนัธ์ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

.5(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวลิ่ยำภิณ์(ีอตย้อย ผู้อ ำนัวยปำิปอตคักต นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 
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วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ผู้ตรวจ 

.6(ม่นัำคม(.563 นัำตสำว้กนั่นัำ(รกวสชอำด นักปปำิภำิโิต นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

.7(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวีกัธนัำ((ภูงีอต นักปริกนำิตำนัปำิจตกนัตัชรกญา่ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

30(ม่นัำคม(.563 นัำตสำว้ ำิกส((ศิ่อ ำัิิณ ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัธุิปำิ นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

32(ม่นัำคม(.563 นัำต กัณีอต((้กรห้ นักป้กดปำิตำนัีกใวดล นัำตสำวรุญสงต((คัง ำัต์์ 

 ((((((((((( 
 
  โดยหน้ผู้ี่ใดด้ิกรปำิต่งต่กงตดกตปังำวข้ำต่้นั(ม่นนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัหนัด้ำนั่งำตๆ(่ำมี่ใ
ลิชาำานัมำขอิกรริกปำิหนัางวต กัปจี่ใยตขอตีุป(วกนั้กนัีิ์(–(วกนัศุปิ์(ยปจว้นัวกนันยุดิำาปำิ่กงตต่งจวัำ(2.000(–(
23000(นั0(ตัชจวัำ(26030(–(27030(นั0(ตัชม่นนั้ำี่ใหนัปำิ(จลิด(–(ลิด(จคิืใอตหา้ดฟฟ้ำหนัางวต กัปจี่ใยตโดยอยูงหนั
ควำมควรคุมขอตลักดอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 

 
ผู้ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรประชำชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

2 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
ิอตลักด 

อร่0นัำักนัสำม 
2(ม่0ค0(–(32(ม่0ค0(63 ผู้่ิว้ 

 
  โดยมีหน้ำที่ 
  หน้ค ำตนัชนั ำตัชสอดสงอต่ิว้่ิำปวดขกนัปำิหน้ริกปำิลิชาำานั(โดยหน้ผู้ิกรผกดาอรลฏกรก่ก
นนั้ำี่ใโดยจคิงตคิกด(นำปัรวงำม่ลัญนำนิือข้อขกดข้อต่งำตๆ(หน้ิำยตำนันัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันิือผู้ลฏกรก่ก
ิำาปำิตีนัีิำรีกนัี่ 
 
  ีกงตนั่ง( ก่งตต่ง((วกนัี่ใ((.((จดือนั(ม่นัำคม((ั0ศ0(.563((จล็นั่้นัดล 
    

((((((((สกใต(ณ(วกนัี่ใ(00000.8000000ปุมภำ กันัธ์00000ั0ศ00000.563000000 
 
 
       
 (((((( 

((((((1นัำยลิชสกีธก์((ิวมสกนั) 
((((((นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 

 
 



 

 

    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่ 105   /  2563 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในวันหยุด วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
---------------------------------------------- 

 
  ด้วยส ำนักปลักดดด้ต่งต่กงตจ้้ำนนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัหนัวกนันยุด(วกนัจสำิ์(–(วกนัอำีก่ย์(ตัช
วกนันยุดนักปขก่ฤป์์((จัืใอหน้ริกปำิลิชาำานัี่ใมำ่กด่งอิำาปำิ่ำมนัโยรำยขอตนัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรั(
นัำ กันัสำม(ตัชลฏกรก่ก่ำมม่กคณชิกฐมนั่ิ่วงำปำิปิชีิวตมนำดดียจป่ใยวปกรปำิขยำยจวัำปำิหน้ริกปำิ
ลิชาำานั่ำมภำิปก้นนั้ำี่ใ(ควำมิกรผกดาอรขอตอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 
  อตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำ กันัสำม(้ึตขอต่งต่กงตจ้้ำนนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัหนัวกนันยุด((((((
วกนัจสำิ์(–(วกนัอำ กี่ย์(ตัชวกนันยุดนักปขก่ฤป์์((ประจ ำเดือน มีนำคม  พ.ศ. 2563((ดกตม่ิำยาืใอ่งอดลนั่ง 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
2 นัำตามภูนัุา(มชักัำ 

นัำตนักนัียำ(อกนัีิำัต์์ 
นกวนนั้ำส ำนักปลักด 
ผา0้ี0ลิชาำสกม กันัธ์ 

2(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

. 
นัำตลิ่ยำภำ(ปุัีอต 
นัำตลัีมำ(ัำขุนัีด 
นัำตสำวปนัปัิ((อกนัีิำัต์์ 

นักปวกาำปำิ กัสดุ 
ผู้ดูตัจด็ป กีใวดล 
ันักปตำนั้้ำต 

7(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

3 
นัำตสำวลิกศนัำ(จคิือจนัำ 
นัำตสำวากสำ(มตคัฉก่ิัิ 
นัำตสำวภกีิำ(คั้ำยักนัธ์( 

นักปวกาำปำิศึป์ำ 
จ้้ำันักปตำนัธุิปำิ 
ันักปตำนั้้ำต 

8(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

4 
นัำตสำวลิ่ยำภิณ์(ีอตย้อย 
นัำตสำว้ ำิกส((ศิ่อ ำัิิณ 

ผู้อ ำนัวยปำิปอตคักต 
ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัธุิปำิ 24(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

5 
นัำต กัณีอต((้กรห้ 
นัำตสำวธกดำิก่นั์((ีว่ศิ่ 

นักป้กดปำิตำนัีกใวดล 
ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัธุิปำิ 

25(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

6 
นัำตสำวนักดดำ((ยกงมนั้อย 
นัำตอกดสิำ((จอ่ใยมสชอำด 

นักปีิกัยำปิรุคคั 
ผู้างวยจ้้ำันักปตำนั้กดจป็ริำยดด้ 

.2(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

7 
นัำตสำวิ่กมำ((่ำัชักป์ณ์ 
นัำวสำว้กนั่นัำ(รกวสชอำด 

ผู้อ ำนัวยปำิปอตปำิศึป์ำฯ 
คนัตำนัีกใวดล 

..(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

8 
นัำตสำววก้ก่ิัิ((ส้มจีศ 
นัำตสำวอำิ่ิก่นั์(าชจอมนั้อย 

นักป กัฒนัำาุมานั 
ผู้างวยจ้้ำันักปตำนัักสดุ 

.8(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

9 
นัำตสำวีกัธนัำ((ภูงีอต 
นัำตขนัก์ฐำ(จสนัศกัำ 

นักปริกนำิตำนัปำิจตกนัตัชรกญา่ 
นักปวกาำปำิสำธำิณสุข 

.9(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
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((((โดยหน้ผู้ี่ใดด้ิกรปำิต่งต่กงตดกตปังำวข้ำต่้นั(ม่นนั้ำี่ใหน้ริกปำิลิชาำานัหนัด้ำนั่งำตๆ(่ำมี่ใลิชาำานัมำ
ขอิกรริกปำิหนัางวตวกนันยุด(วกนัจสำิ์(–(วกนัอำ กี่ย์(ตัชวกนันยุดนักปขก่ฤป์์(่กงตต่งจวัำ(08030(นั0(–(26030(นั0((
โดยอยูงหนัควำมควรคุมขอติอตลักดอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 

 
ผู้ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรประชำชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

2 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
ิอตลักด 

อร่0นัำักนัสำม 
2(ป0ั0(–(.9(ป0ั0(63 ผู้่ิว้ 

 
  โดยมีหน้ำที่ 
  หน้ค ำตนัชนั ำตัชสอดสงอต่ิว้่ิำปวดขกนัปำิหน้ริกปำิลิชาำานั(โดยหน้ผู้ิกรผกดาอรลฏกรก่ก
นนั้ำี่ใโดยจคิงตคิกด(นำปัรวงำม่ลัญนำนิือข้อขกดข้อต่งำตๆ(หน้ิำยตำนันัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันิือผู้ลฏกรก่ก
ิำาปำิตีนัีิำรีกนัี่ 
 
  ีกงตนั่ง(่กงตต่ง(วกนัี่ใ((2((จดือนั((ม่นัำคม((ั0ศ0(.563(((จล็นั่้นัดล 
    
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((สกใต(ณ(วกนัี่ใ(000.70000มปิำคม00000ั0ศ00000.653000000 

 
 
       (((((( 

1นัำยลิชสกีธก์((ิวมสกนั) 
นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่  106   /  2653 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ตรวจและอยู่เวรยำม รักษำกำรประจ ำที่ท ำกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 

  ด้วยอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำ กันัสำม(ดด้ต่งต่กงตจ้้ำนนั้ำี่ใ่ิว้ตัชอยูงจวิยำม(ิกป์ำปำิ
ลิช้ ำี่ใี ำปำิอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำ กันัสำม(หนัางวต จวัำปัำตคืนั่กงตต่งจวัำ(26030(-((08030(นั0(
ประจ ำเดือน มีนำคม  พ.ศ. 2563(จัืใอหน้จล็นัดล่ำมนัโยรำยขอตนัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำ กันัสำมตัช
ลฏกรก่ก่ำมม่กคณชิกฐมนั่ิ่(จป่ใยวปกรปำิิกป์ำสถำนัี่ใิำาปำิหน้ม่ควำมลัอดภกยตัชจล็นัดลด้วยควำมจิ่ยริ้อย(
้ึตต่งต่กงตหน้ันักปตำนัสงวนั่ ำรั(ตัชัูป้้ำตผู้ม่ิำยาืใอตนัรี้ำยค ำสกใตนั่ง(่ิว้จวิยำม(ตัชอยูงจวิยำม(ิกป์ำสถำนัี่ใ
ิำาปำิ(ณ(ี่ใี ำปำิอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 
  ผู้อยูงจวิยำมิกป์ำสถำนัี่ใิำาปำิ(จวัำ(26030(-((08030(นั0 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
2 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 2(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
. นัำยสมัิ((โ่ีิกัย์ คนัตำนัีกใวดล .(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
3 นัำยอกตปูั((ัชมกใตีอต ันักปตำนัขกริถยนั่์ 3(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
4 นัำยริิีมศกัล์(สุขลักใตสดหส ผู้อ ำนัวยปำิปอตางำต 4(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
5 นัำยณกฐวกฒนั์((รุญีกร ผู้างวยนัำยางำตโยธำ 5(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
6 นัำย้กิโิ้นั์((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 6(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
7 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 7(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
8 นัำยสมัิ((โ่ีิกัย์ คนัตำนัีกใวดล 8(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
9 นัำยอกตปูั((ัชมกใตีอต ันักปตำนัขกริถยนั่์ 9(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
20 นัำยริิีมศกัล์(สุขลักใตสดหส ผู้อ ำนัวยปำิปอตางำต 20(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
22 นัำยณกฐวกฒนั์((รุญีกร ผู้างวยนัำยางำตโยธำ 22(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
2. นัำย้กิโิ้นั์((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 2.(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
23 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 23(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
24 นัำยสมัิ((โ่ีิกัย์ คนัตำนัีกใวดล 24(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
25 นัำยอกตปูั((ัชมกใตีอต ันักปตำนัขกริถยนั่์ 25(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
26 นัำยริิีมศกัล์(สุขลักใตสดหส ผู้อ ำนัวยปำิปอตางำต 26(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
27 นัำยณกฐวกฒนั์((รุญีกร ผู้างวยนัำยางำตโยธำ 27(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
28 นัำย้กิโิ้นั์((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 28(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
29 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 29(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
.0 นัำยสมัิ((โ่ีิกัย์ คนัตำนัีกใวดล .0(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.2 นัำยอกตปูั((ัชมกใตีอต ันักปตำนัขกริถยนั่์ .2(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.. นัำยริิีมศกัล์(สุขลักใตสดหส ผู้อ ำนัวยปำิปอตางำต ..(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.3 นัำยณกฐวกฒนั์((รุญีกร ผู้างวยนัำยางำตโยธำ .3(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.4 นัำย้กิโิ้นั์((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล .4(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.5 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล .5(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.6 นัำยสมัิ((โ่ีิกัย์ คนัตำนัีกใวดล .6(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.7 นัำยอกตปูั((ัชมกใตีอต ันักปตำนัขกริถยนั่์ .7(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
.8 นัำยริิีมศกัล์(สุขลักใตสดหส ผู้อ ำนัวยปำิปอตางำต .8(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
29 นัำยณกฐวกฒนั์((รุญีกร ผู้างวยนัำยางำตโยธำ .9(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
30 นัำย้กิโิ้นั์((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 30(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
32 นัำยจัีำย((สุนัีิ คนัตำนัีกใวดล 32(ม่นัำคม(.563 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 

 
((( 

ผู้อยู่เวรยำมฯ ให้มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1. หน้ผู้อยูงจวิยำมฯ(หนัางวตจวัำปัำตคืนั(่กงตต่งจวัำ(26030(–(08030(นั0 
2. หน้ิชมกดิชวกตปำิจปกดอกคค่ภกยจล็นัปิณ่ กัจศ์ 
3. หน้ดูตัปำิจลิด(–(ลิด(ดฟฟ้ำตัชจคิืใอตหา้ส ำนักปตำนัีุปานักด(ภำยหนัี่ใี ำปำิ(อร่0นัำักนัสำม 
4. หน้ดูตัีิกัย์สกนัจอปสำิีำติำาปำิี่ใจป็ริกป์ำดว้ี่ใี ำปำิ(อร่0นัำักนัสำมหน้ลัอดภกย้ำปปำิโ้ิปิิม 
5. ควรคุมปำิจข้ำออปภำยหนัี่ใี ำปำิ(อร่0นัำ กันัสำม(ขอตข้ำิำาปำิตัชรุคคัภำยนัอป 
6. นำปม่ัรจนุ่ปำิณ์ี่ในังำสตสกยวงำ้ชจล็นัอกนั่ิำย(ี ำหน้จปกดควำมจส่ยนำยตปงีำติำาปำิหน้ิ่ริำยตำนั

นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำมนิือลักดอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 
7. นำปจปกดอกคค่ภกยขึงนัีกงตภำยหนัจข่(อร่. หนัปิณ่ม่ผู้ิ้อตขอหน้ิ่ริำยตำนัหน้นัำยป(อร่. นิือผู้ลฏกรก่ก

ิำาปำิตีนัีิำรีกนัี่ 
8. ปำิจลั่ใยนัจวิยำม้ช่้อตี ำจล็นันนักตสือขออนัุญำ่ลักดอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม(นำป

กั้ำิณำอนัุญำ่้ึต้ชจลั่ใยนัจวิยำมดด้ 
 

ผู้ตรวจเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

2 นัำตสำวรุญสงต(คัง ำัต์์ 
ิอตลักด 

อร่0นัำักนัสำม 
2(ม่0ค0(–(32(ม่0ค0(6(3 ผู้่ิว้ 
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 โดยมีหน้ำที่ 
 
  หน้ค ำตนัชนั ำตัชสอดสงอต่ิว้่ิำปวดขกนัปำิอยูงจวิยำมฯ(ขอตผู้ม่นนั้ำี่ใอยูงจวิยำมฯ(โดยหน้
ผู้ิกรผกดาอรลฏกรก่กนนั้ำี่ใโดยจคิงตคิกด(นำปัรวงำม่ลัญนำนิือข้อขกดข้อต่งำตๆ(นิือม่ปำิัชีกงตนนั้ำี่ใหน้ิ่ริำยตำนั
นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันิือผู้ลฏกรก่กิำาปำิตีนัีิำรีกนัี่ 
 
  ีกงตนั่ง(่กงตต่ง(วกนัี่ใ((2((จดือนั((ม่นัำคม(((ั0ศ0(.563(((จล็นั่้นัดล 
    
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((สกใต(ณ(วกนัี่ใ(00032000000000ม่นัำคม000000ั0ศ00000.653000000 
 
 
 
       (((((( 

1นัำยลิชสกีธก์((ิวมสกนั) 
นัำยปอตค์ปำิริกนำิสงวนั่ ำรันัำักนัสำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


