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-1- (ผนวก  ก)

วันที่ เวลา ผูอยูเวรรักษาการณและปฏิบัติงาน ผูตรวจเวร
นางกาญจนา   แลลอม
นายพีรพัฒน  พิทักษสกุลพงศ
นางสาวนิมาธร     ตรีธนานันท     

18.00-06.00 นายอนุพงษ  บุญพา นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
จ.ท.ราชัน  บุตรศรี
นางสาวสุกานดา  ปองขวาพล
นางสาวพิศไสว    ศรีชัยมูล

18.00-06.00 นายสมศักดิ์   อึงสะกาว นายขวัญชัย  ชาวนา
นางสาวสุพัตรา  ม่ังมูล
นางสาวสุภาภรณ  ศรีกุญจร
นางสาวชนนิกานต  พ่ึงภพ

18.00-06.00 นายภัทรชัย  สําราญบํารุง นายชัยสิทธิ์  อําเคน
นางสาวจิระวดี  สินทร
นางสาวปุณฑิกา  พุทธรักษ
นายวิศรุต  บุภักดี

18.00-06.00 นายคําไพ      โยดี นายสุริยา   ราชมนตรี
06.30 - 18.00 จ.ท.ราชัน  บุตรศรี นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายสําราญ    หลาบนอก นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
06.30 - 18.00 นางผกามาส  แสงจันทร จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายบรรพต    บุญพา นายขวัญชัย  ชาวนา
06.30 - 18.00 นางกาญจนา  แลลอม นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายไพรัส  คําเหมือง นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน
06.30 - 18.00 นางสาวสุพัตรา   ม่ังมูล จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายบุญชู        ไชยแกว นายสุริยา   ราชมนตรี
06.30 - 18.00 นางสาวนิมาธร     ตรีธนานันท     นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายพิทักษ     สุทธิจัน นายจักรกฤษ   ทวีโชติ

ปฏิทินการอยูเวรรักษาการและผูตรวจเวร  
ประจําเดือน  มกราคม  2558

อยูเวรรักษาการณและบริการประชาชนชวงพักเที่ยงและเวรรักษาการณชวงเวลากลางคืน

นายสมบุญ  บุญขาว

4
06.30 - 18.00

5

6

7

จ.ส.อ. สุนาจ  เอื้อมอุน

จ.ส.อ. สุนาจ  เอื้อมอุน

นายสมบุญ  บุญขาว

1

2

3

06.30 - 18.00

06.30 - 18.00

06.30 - 18.00

8

9



นายชัยสิทธิ์     อําเคน
นายขวัญชัย  ชาวนา
นางสาวกาญจนา  นามดี

18.00-06.00 นายเลอพงษ  บุญพา นายขวัญชัย  ชาวนา
นายอภิสิทธิ์  บัวทองสิงห
นางสาวสุภาภรณ  ทองสุโข
นางสาวมลทิญา  บูรณะสันติ์

18.00-06.00 นายบุญนํา  ลายทอง นายชัยสิทธิ์  อําเคน
06.30 - 18.00 จ.ส.อ.ชัชวาล  มัชฌิมะบุระ จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายกรวิท  บุญภา นายสุริยา   ราชมนตรี
06.30 - 18.00 นางสาวชนนิกานต  พ่ึงภพ นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายอนุพงษ  บุญพา นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
06.30 - 18.00 นายหัสณพงษ  แกวไธสง จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายสมศักดิ์   อึงสะกาว นายขวัญชัย  ชาวนา
06.30 - 18.00 นายอภิสิทธ์ิ  บัวทองสิงห นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายภัทรชัย  สําราญบํารุง นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน
06.30 - 18.00 นางสาวสุพรรณี  ภาเพา จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายคําไพ      โยดี นายสุริยา   ราชมนตรี

นายสุริยา  ราชมนตรี
นางสาวรัชดาภรณ  แกวลอดหลา
นางประพัฒษร  สิงหมี

18.00-06.00 นายสําราญ    หลาบนอก นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
นายจักรกฤษ  ทวีโชติ
นางสาวปวีณา  ยาวะโนภาส
นางสาวสุพรรณี  พาเภา

18.00-06.00 นายบรรพต    บุญพา นายขวัญชัย  ชาวนา
06.30 - 18.00 นางสาวจิระวดี  สินทร นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายไพรัส  คําเหมือง นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน
06.30 - 18.00 นางสาวปุณฑิกา  พุทธรักษ จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายบุญชู        ไชยแกว นายสุริยา   ราชมนตรี

จ.ส.อ. สุนาจ  เอื้อมอุน

นายสมบุญ  บุญขาว

นายสมบุญ  บุญขาว

จ.ส.อ. สุนาจ  เอื้อมอุน

20

16

17
06.30 - 18.00

18
06.30 - 18.00

19

11
06.30 - 18.00

12

13

14

15

10
06.30 - 18.00



06.30 - 18.00 นางสาวปวีณา  ยาวะโนภาส นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายพิทักษ     สุทธิจัน นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
06.30 - 18.00 นายคณิศร  ยานสุวรรณ จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายเลอพงษ  บุญพา นายขวัญชัย  ชาวนา
06.30 - 18.00 นายขวัญชัย  ชาวนา นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายบุญนํา  ลายทอง นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน

นางผกามาส   แสงจันทร
นายหัสณพงษ  แกวไธสง
นายคณิศร  ยานสุวรรณ

18.00-06.00 นายกรวิท  บุญภา นายสุริยา   ราชมนตรี
นางกาญจนา   แลลอม
นายพีรพัฒน  พิทักษสกุลพงศ
นางสาวนิมาธร     ตรีธนานันท     

18.00-06.00 นายอนุพงษ  บุญพา นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
06.30 - 18.00 นายพีรพัฒน   พิทักษสกุลพงศ จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายสมศักดิ์   อึงสะกาว นายขวัญชัย  ชาวนา
06.30 - 18.00 นางสาวสุภาภรณ  ศรีกุญจร นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายภัทรชัย  สําราญบํารุง นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน
06.30 - 18.00 นายวิศรุต  บุภักดี จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายคําไพ      โยดี นายสุริยา   ราชมนตรี
06.30 - 18.00 นางสาวสุภาภรณ  ทองสุโข นายสมบุญ  บุญขาว
18.00-06.00 นายสําราญ    หลาบนอก นายจักรกฤษ   ทวีโชติ
06.30 - 18.00 นางรัชดาภรณ  แกวลอดหลา จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน
18.00-06.00 นายบรรพต    บุญพา นายขวัญชัย  ชาวนา

จ.ท.ราชัน  บุตรศรี
นางสาวสุกานดา  ปองขวาพล
นางสาวพิศไสว    ศรีชัยมูล

18.00-06.00 นายไพรัส  คําเหมือง นายชัยสิทธิ์  อําเคน

นายสมบุญ  บุญขาว

นายสมบุญ  บุญขาว06.30 - 18.00

จ.ส.อ. สุนาจ  เอื้อมอุน

26

27

28

29

30

31

21

22

23

24
06.30 - 18.00

25
06.30 - 18.00



(ผนวก    ข)

วันที่ วัน
1 จ.ท.ราชัน  บุตรศรี
2 นางสาวสุกานดา  ปองขวาพล
3 นางสาวพิศไสว    ศรีชัยมูล
1 นางสาวสุพัตรา  ม่ังมูล
2 นางสาวสุภาภรณ  ศรีกุญจร
3 นางสาวชนนิกานต  พ่ึงภพ
1 นางสาวจิระวดี  สินทร
2 นางสาวปุณฑิกา  พุทธรักษ
3 นายวิศรุต  บุภักดี
1 นายชัยสิทธ์ิ     อําเคน
2 นายขวัญชัย  ชาวนา
3 นางสาวกาญจนา  นามดี
1 นายอภิสิทธ์ิ  บัวทองสิงห
2 นางสาวสุภาภรณ  ทองสุโข
3 นางสาวมลทิญา  บูรณะสันติ์
1 นายสุริยา  ราชมนตรี
2 นางสาวรัชดาภรณ  แกวลอดหลา
3 นางประพัฒษร  สิงหมี
1 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ
2 นางสาวปวีณา  ยาวะโนภาส
3 นางสาวสุพรรณี  พาเภา
1 นางผกามาส   แสงจันทร
2 นายหัสณพงษ  แกวไธสง
3 นายคณิศร  ยานสุวรรณ
1 นางกาญจนา   แลลอม
2 นายพีรพัฒน  พิทักษสกุลพงศ
3 นางสาวนิมาธร     ตรีธนานันท     

 - 1 -

2

10 เสาร 06.30-18.00 จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน

17 เสาร 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว9

24 เสาร 06.30-18.00 จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน

3 เสาร 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว

1 18 อาทิตย 06.30-18.00 จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน

7

1 วันปใหม 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว

8 11 อาทิตย 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว

5

ปฏิทินอยูเวรในวันหยุดราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานแดง
ประจําเดือนมกราคม   2558

ชุดที่ ลําดับที่

6 4 อาทิตย 06.30-18.00 จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน

ชื่อ – สกุล อยูเวรวันหยุด เวลา ผูตรวจ

4 2 วันหยุดพิเศษปใหม 06.30-18.00 จ.ส.อ. สุนาจ  เอ้ือมอุน

3



วันที่ วัน
ชุดที่ ลําดับที่ ชื่อ – สกุล อยูเวรวันหยุด เวลา ผูตรวจ

1 จ.ท.ราชัน  บุตรศรี
2 นางสาวสุกานดา  ปองขวาพล
3 นางสาวพิศไสว    ศรีชัยมูล
1 นายชัยสิทธ์ิ     อําเคน
2 นายขวัญชัย  ชาวนา
3 นางสาวกาญจนา  นามดี

4 31 เสาร 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว

3 25 อาทิตย 06.30-18.00 นายสมบุญ  บุญขาว


