
 
 
 

 
ค ำส่ังวทิยำลยันำฏศิลปลพบุรี 

ที ่ 244 / 2557 
เร่ือง    แต่งตั้งข้ำรำชกำร ปฏิบัติหน้ำทีเ่วรกลำงคืน 

 
 เพื่อใหก้ารรักษาความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของทางราชการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   ภายในอาคาร  รวมทั้ง
รอบบริเวณสถานท่ีราชการ    และวา่ดว้ยการจดัเวรยามเฝ้าสถานท่ีราชการวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  จึงแต่งตั้งขา้ราชการ 
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเวรกลางคืน และผูต้รวจเวร  ดงัน้ี 
 

วนั  เดือน  ปี ผู้อยู่เวร ผู้ตรวจเวร 
1   ธนัวาคม  2557 นายราชวงศ ์           นวลอินทร์ นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
2   ธนัวาคม  2557 นายค ารณ               จ  านงคว์ยั  นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
3   ธนัวาคม  2557 นายกิตติชยั             อ  านวยผล นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
4   ธนัวาคม  2557 นายเศรษฐกรณ์      วรรณศิลป์ นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
5   ธนัวาคม  2557 นายสุระชยั             สีบุบผา   นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
6   ธนัวาคม  2557 นายพิทกัษ ์             ร่มโพธ์ิทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
7   ธนัวาคม  2557 นายธวชั                 ศรีทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
8   ธนัวาคม   2557 นายไชยวฒัน์         ธรรมวชิยั นางวริญา                   มะวญิธร 
9   ธนัวาคม  2557 นายดุลยวฒัน์         แสนดวงดี นางวริญา                   มะวญิธร 
10  ธนัวาคม  2557 นายนพ                   ประดบัค่าย นางวริญา                   มะวญิธร 
11  ธนัวาคม   2557 นายลิขิต                สุนทรสุข นางวริญา                   มะวญิธร 
12  ธนัวาคม  2557 นายณรงคฤ์ทธ์ิ       คงป่ิน นางวริญา                   มะวญิธร 
13 ธนัวาคม  2557 นายวษิณุ                 ศรีจ านงค ์ นางวริญา                   มะวญิธร 
14  ธนัวาคม  2557 นายดิเรก                 ทรงกลัยาณวตัร นางวริญา                   มะวญิธร 
15 ธนัวาคม  2557 นายเชาวนาท          เพง็สุข นางภาพร                   ตระกลูปาน 
16  ธนัวาคม  2557 นายพลณศกัด์ิ         ทรัพยบ์างยาง นางภาพร                   ตระกลูปาน 
17  ธนัวาคม  2557 นายประสงค ์         จนัทพนัธ์ุ นางภาพร                   ตระกลูปาน 
18  ธนัวาคม  2557 นายสมประสงค ์    สุขมา นางภาพร                   ตระกลูปาน 
19  ธนัวาคม  2557 นายชานนท ์            อนนัตส์ลุง นางภาพร                   ตระกลูปาน 
20  ธนัวาคม  2557 วา่ท่ีร.ต.พสักร         กลดัสะอาด นางภาพร                   ตระกลูปาน 

 



                                      -๒-  
วนั  เดือน  ปี ผู้อยู่เวร ผู้ตรวจเวร 

21  ธนัวาคม  2557 นายเกษมสันต ์       วเิศษดอนหวาย นางภาพร                   ตระกลูปาน 
22  ธนัวาคม  2557 นายวทิยา                จุย้วงษ ์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
23  ธนัวาคม  2557 นายสันติ                  เสง่ียมงาม น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
24  ธนัวาคม  2557 นายมานพ               ศรีสังข ์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
25 ธนัวาคม  2557 นายสุพศัชา             ผดุงสุทธ์ิ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
26  ธนัวาคม  2557 นายรักษิต               มีเหล็ก  น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
27  ธนัวาคม  2557 นายบุญชอบ          ภู่ประดิษฐ ์   น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
28  ธนัวาคม 2557 นายราชวงศ ์           นวลอินทร์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
29  ธนัวาคม  2557 นายค ารณ               จ  านงคว์ยั  นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
30  ธนัวาคม   2557 นายกิตติชยั             อ  านวยผล นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
31  ธนัวาคม  2557 นายเศรษฐกรณ์      วรรณศิลป์ นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
1  มกราคม   2558 นายสุระชยั              สีบุบผา   นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
2  มกราคม   2558 นายพิทกัษ ์              ร่มโพธ์ิทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
3   มกราคม   2558 นายธวชั              ศรีทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
4   มกราคม   2558 นายไชยวฒัน์         ธรรมวชิยั นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
5   มกราคม   2558 นายดุลยวฒัน์         แสนดวงดี นางวริญา                   มะวญิธร 
6   มกราคม   2558 นายนพ                   ประดบัค่าย นางวริญา                   มะวญิธร 
7   มกราคม   2558 นายลิขิต                สุนทรสุข นางวริญา                   มะวญิธร 
8  มกราคม   2558 นายณรงคฤ์ทธ์ิ       คงป่ิน นางวริญา                   มะวญิธร 
9   มกราคม   2558 นายวษิณุ                 ศรีจ านงค ์ นางวริญา                   มะวญิธร 
10  มกราคม   2558 นายดิเรก                  ทรงกลัยาณวตัร นางวริญา                   มะวญิธร 
11  มกราคม   2558 นายเชาวนาท           เพง็สุข นางวริญา                   มะวญิธร 
12  มกราคม   2558 นายพลณศกัด์ิ          ทรัพยบ์างยาง นางภาพร                   ตระกลูปาน 
13   มกราคม   2558 นายประสงค ์         จนัทพนัธ์ุ นางภาพร                   ตระกลูปาน 
14   มกราคม   2558 นายสมประสงค ์    สุขมา นางภาพร                   ตระกลูปาน 
15   มกราคม   2558 นายชานนท ์            อนนัตส์ลุง นางภาพร                   ตระกลูปาน 
16   มกราคม   2558 วา่ท่ีร.ต.พสักร         กลดัสะอาด นางภาพร                   ตระกลูปาน 
17   มกราคม   2558 นายเกษมสันต ์       วเิศษดอนหวาย นางภาพร                   ตระกลูปาน 
18   มกราคม   2558 นายวทิยา                จุย้วงษ ์ นางภาพร                   ตระกลูปาน 
19   มกราคม   2558 นายสันติ                  เสง่ียมงาม น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
20   มกราคม   2558 นายไตรรงค ์            ตีรณานนท ์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               

 



 
- ๓ - 

 

วนั  เดือน  ปี ผู้อยู่เวร ผู้ตรวจเวร 
21   มกราคม   2558 นายมานพ               ศรีสังข ์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
22   มกราคม   2558 นายสุพศัชา             ผดุงสุทธ์ิ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
23   มกราคม   2558 นายรักษิต               มีเหล็ก  น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
24  มกราคม   2558 นายบุญชอบ          ภู่ประดิษฐ ์   น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
25  มกราคม   2558 นายราชวงศ ์           นวลอินทร์ น.ส.กินรี                  คุณาวิวฒัน์               
26   มกราคม   2558 นายค ารณ               จ  านงคว์ยั  นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
27  มกราคม   2558 นายกิตติชยั             อ  านวยผล นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
28   มกราคม   2558 นายเศรษฐกรณ์      วรรณศิลป์ นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
29   มกราคม   2558 นายสุระชยั              สีบุบผา   นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
30   มกราคม   2558 นายพิทกัษ ์              ร่มโพธ์ิทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 
31  มกราคม   2558 นายธวชั              ศรีทอง นางธณัยพฒัน์            เยีย่มสถาน 

 
 

ทั้งน้ี    ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   ตามระเบียบวา่ดว้ยการรักษา 
ความปลอดภยั และบงัเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
    

             สั่ง  ณ  วนัท่ี   18    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2557 
 

 
                                                                                                              (นางธณัยพฒัน์   เยีย่มสถาน)  
                  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                        ผูอ้  านวยการวทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี        
 
 
 
 
 
 
 
 


