
 
 
 

 
 

 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่ 185/2564 
  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวร และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  

ประจำเดือนมิถุนายน  2564 
 
 

    

  ตามที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   จังหวัดสุพรรณบุรี   ได้มีคำสั่งที่   174/2564   ลงวันที่  
11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรตรวจเวรและอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  
ซึ่งจะสิ้นสุดการตรวจเวรและอยู่เวรรักษาการณ์  ในวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เพ่ือให้การตรวจเวร
และอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ   จึงมี
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเวรและอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือนมิถุนายน ตามรายละเอียดของ
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลแก่ทางราชการต่อไป    
    

สั่ง  ณ  วันที่   25   พฤษภาคม   พ.ศ.   2564 
 
     
 

 (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
    
 
 
       
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางผู้ตรวจเวรกลางคืน 
 

รายช่ือผู้ตรวจเวร ตรวจเวร 
นายประเสริฐ                     กิติชัยชาญ  วันจันทร์ 
นายพินัย                          โพธิ์ศรี วันอังคาร 
นายจารุพงษ์                     กล่อมจิตต์     วันพุธ 
นายกฤษดา                       นิยมทอง วันพฤหัสบดี 
นายสุรศักดิ์                       เนาวรัตน์     วันศุกร์ 
นายไพโรจน์                      บุญช่วย วันเสาร์ 
นายธานี                           ปริปุรณะ วันอาทิตย์ 

 
 
 

  
 
 

ตารางผู้ตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน 
 
 

 

ชื่อ - สกลุ ว/ด/ป 

นางวรรณพัทร         ซื่อตรง 
19 - 20  มิ.ย. 

 

นางสาวอภันตรี        วังสงค์ 
26 – 27  มิ.ย. 

 
 

นางอาภรณ์             กุลพรเพ็ญ 
                   3    มิ.ย. 

 

นางสายพาน            ทองจันทร์ 
                   5 – 6  ม.ิย. 

 

นางสาวศุภวรรณ       ช่อผกา 
12 – 13  มิ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางอยู่เวรสถานที่ราชการอาจารย์หญิง 
(ปฏิบัติหน้าที่  เวลา  06.00 – 18.00 น.) 

 
ชื่อ – สกุล    ผู้อยู่เวรหญิง ว/ด/ป ว/ด/ป 

นางสาวพัชราวรรณ   เจริญพันธุ์ นางจุรีย์                  พัฒผล 3 มิ.ย. 64    
นางสาวชันม์วรนัน   ศิริพันธุ์ นางสมบูรณ์           ทองงาม 5 มิ.ย. 64    
นางสุวรรณี          เข็มเพ็ชร นางสาวธาญทิพน์    ทองเชื้อ 6 มิ.ย. 64    
นางสาวทิพมาศ      ดนตรีพงษ์ นางนิตยา              ปริปุรณะ 12 มิ.ย. 64    
นางสาวรุ่งนภา        เทียนสว่าง นางวรวดี               อินทร์กอง 13 มิ.ย. 64    
นางอุษา               อนันตวิไลเลขา นางสาวภัทราภรณ์  ศรีชมภู 19 มิ.ย. 64    
นางสาวอัจฉราพร    กลิ่นเกษร นางสาวรัชฎาภรณ์    ฉายสีออ่น 20 มิ.ย. 64    
นางสาวปรีดา        เปรมชัยศรี นางสาวอมฤตรส      ทับทิมเล็ก 26 มิ.ย. 64    
นางสาววรรณฤดี    ปานดำ นางสาวมาลี             เชียงวริาฑา 27 มิ.ย. 64    
นางบังอร              ลิ้มทองคำ นางนันท์ณภัส         กันพงษ์       
นางทัศนีย์            ม่วงน้อย นางสาวพรพรรณ   นาคสุวรรณ       
นางสาวปัณณพร    จันชัยภูมิ นางนงเยาว์            วระกุล       
นางเนตรนภา          เกียรติสมกิจ นางสาวสุมาลี         พยอมพันธุ์       
นางสาวพรสุดา       แสงธรรมนาถ นางพจมาลย์          สังข์สุวรรณ       
นางสาวธนพร        มากระจัน นางกัญญา             แก้วแกมเสือ       
นางสาวพรกมล     ช้างเผือก นางสาวธัญญรัตน์      แก้วศรีงาม       
นางชุติมา            ลิ้มลมัย นางสาวศรีอมรา       พลายระหาญ       
นางสาวพิริยา       สุนทรเนตร นางสาวกรรธิมา      บุญยาชยั       
นางธดากรณ์          กลิ่นหอม นางสาวสุมนทรา       ใจด ี       
นางสาวพิรญาณ์     ตั้งแสงสุวรรณ นางสาวฤทัยพร       กิจเบญจะ       
นางเพยาว์            ตนดี นางสุวภีร์               อินทร์ใจเอื้อ       
นางอรุณี              สะอาดดี นางสาวมะลิ           เกตุรักษ์       
นางพนิสา            ทรงเพียรธรรม นางสาวกาลัญญา     ใจชื่น       
นางสาวอภิญญา    ปานชา นางสาวนุจรี           สาธุรัมย์       
นางสาววาสนา       เพชรรัตน์ นางสาวชนิกานต์      ศรีทองสุข       
นางบุษกร             กานต์กำพล นางสาวปรียานุช      บวัผัน       
นางสาวปรียาภรณ์  น้ำค้าง นางสาวปรัชญาวลี    มาลัยนาค       
นางสมจินตนา        เหมือนเอี่ยม นางสาวกัญญาภัค     แก้วตาสาม       
นางสาวรุ่งนภา        ชุ่มชื่น นางสาววรรณา        วรรธนะบูรณ์       
นางสาวมยุเรศ        เป็นมูล นางสาวนุชสรา        กิจพิทักษ์       
นางสาวปัณฐิสา      ช่อมะม่วง นางสุมณฑา           ลาภวสิทุธิสาโรจน์       
นางดวงใจ            ผาสุข นางสาวโสรญา        ธีรพิพัฒนปัญญา       
นางชมภูนุช         คงทัด นางสาวศกุนี           ศรีเหรา       
นางสาวอรุโณทัย    ขันทอง นางสาวอรพรรณ       ดวงแข       
นางลักษณาภรณ์   จันทร์วัชรพล นางสาวปัญจพร        มาพลาย       
นางสาวสุนิสา      เวชกุล นางสาวมาลัย          เชียงวิราฑา       
นางเครือวัลย์         ประสานชีพ นางปิยนันท์            ตั้งกองทรัพย์       

 
 
 
  

 



ตารางอยู่เวรสถานที่ราชการอาจารย์หญิง 
(ปฏิบัติหน้าที่  เวลา  06.00 – 18.00 น.) 

 
ชื่อ – สกุล    ผู้อยู่เวรหญิง ว/ด/ป ว/ด/ป 

นางสาวสุมาพร       ดอนอินผล นางสาวพรพิมล       นามวงศา       
นางสาวณัฏฐลภัส    จันทร์เดชาสุข นางนภัสนันท์          แผนสมบูรณ์       
นางสาวรวินท์นิภา  โชติประภารัตม์ นางวิไลวรรณ          พูลพานิชอุปถัมป์       
นางสาวจิราภรณ์    น้อยแก้ว นางสาวศิริลักษณ์    แย้มเขนง       
นางสาวชุติมา         มณีเรืองเดช นางสาวมนิษา        ยอดเกตุ       
นางสาวณัฐชา         พิกุลทอง นางสาวรุ่งนภา        วีระพงษ์       
นางสาววิจิตรพร      สระทองแหม็น นางสาวชนิดาภา     กิตติกมลเมศ       
นางสาวสุนันทา      อ่อนเปี่ยม นางธันยมัย           วงศ์ทับแก้ว       
นางสาวกัณณ์อลิน     จันทะปภาวงษ์ นางสาวธมณ          สำราญสุข       
นางสาวผุสชา          ทิพเนตร นางสาวเจนจิรา       หนูทอง       
นางสาวสุวารีย์        ยี่ภู ่ นางสาวเฉลิมศรี       โป่งรักษ์       
นางสาวอุบลวดี     อดิเรกตระการ นางสาวพิจักษณานี    ตุนา       
        
        
        

 
 
 
 

หมายเหตุ  สถานทีก่ารอยู่เวรกลางวัน  ให้ปฏิบัตหิน้าที่  ห้องประชาสัมพันธ์ด้านหน้า  
              (ห้องที่ประกาศประชาสัมพันธ์)  โดยรบักุญแจทีไ่ด้ ป้อมยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางอยู่เวรสถานที่ราชการอาจารย์ชาย  (ปฏิบัติหน้าที่  เวลา  18.00 – 06.00 น.) 

ชื่อ – สกุล ว/ด/ป ว/ด/ป 
นายเอกรัตน์           ตรีบุญนธิ ิ 1 มิ.ย. 64    
นายอนนัต์             ศรีมรกตกาญจน ์ 2 มิ.ย. 64    
นายพิทยา             จ้อยศรีเกตุ 3 มิ.ย. 64    
นายชัยวัฒน์            ทองสุกใส 4 มิ.ย. 64    
นายสมชาย             โรจนป์ระเสริฐสุด   5 มิ.ย. 64    
นายไพฑูรย์             พูลเกิด 6 มิ.ย. 64    
นายปกรณ์วิท          กล้าหาญ 7 มิ.ย. 64    
นายนที                 หนูทวน 8 มิ.ย. 64    
นายเบญจรงค์          ศรีโพดก 9 มิ.ย. 64    
นายพิเชษฐ             ผาสุข 10 มิ.ย. 64    
นายกรณ์ภูพงษ์       ศิลปเตชองักูร 11 มิ.ย. 64    
นายขวัญชัย          นุ่มอ่อน 12 มิ.ย. 64    
นายปัญญา           บุญเติมเต็ม 13 มิ.ย. 64    
นายไพโรจน์          อนิทร์ใจเอ้ือ 14 มิ.ย. 64    
นายจักรพงษ์          แซ่หลี ่ 15 มิ.ย. 64    
นายภัทรดนัย         มณ ี 16 มิ.ย. 64    
ว่าที่ ร.ต.ธนวัชร์     แก้วแกมเสอื 17 มิ.ย. 64    
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  หนูสาย 18 มิ.ย. 64    
นายธีรดล            อนิทร์ลำพนัธุ์ 19 มิ.ย. 64    
นายกฤษณ์          การะเกต ุ 20 มิ.ย. 64    
นายณัฐวฒุิ        ทัพหนนุ 21 มิ.ย. 64    
นายอนุกูล         ปิโย 22 มิ.ย. 64    
นายเดชา          เดชะคำภ ู 23 มิ.ย. 64    
นายสนุทร         แตงโต 24 มิ.ย. 64    
ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต  อัครปัญญาวทิย์ 25 มิ.ย. 64    
นายยศพงค์       ทรงเพียรธรรม 26 มิ.ย. 64    
นายพฒันา       โชติกันตะ 27 มิ.ย. 64    
นายรณกฤต          เอ่ียมเจริญ 28 มิ.ย. 64    
นายอำนาจ           ปุ้งโพธิ ์ 29 มิ.ย. 64    
นายวิพฒัน์            ปมิตต์ธศิล 30 มิ.ย. 64    
นายรัฐปรชัญ์         โรจนศักดิ์โภคิน 

   
   

นายสิรวชัร           นุกูลธรรม       
นายธเนศ             บริสุทธิ ์       
นายสมชาย            เทียนไชย        
นายปิติภูมิ             นำ้แก้ว       
นายอธิศสิษฐ์          เอ็งนธิิธารา       
นายมารุต              คนหลัก          
นายธนเวท             ธูสรานนท์       
นายอรรถพล           มีชะนะ       
นายปัถย์สรัล           กระธน 

 
     

ว่าที่ ร.ต. โยธิน        อิ่มหิรัญ       
นายครรชิต            น้ำใจด ี       
นายธนพงศ์            ตั้งธรรมนยิม       

หมายเหตุ  สถานทีก่ารนอนเวรกลางคืน  ณ อาคารสมาคมฯ  
              โดยรับกุญแจที่ได้ ป้อมยาม 
 



 
 

เดือนมิถุนายน  2564  
 

ตารางอยู่เวรสถานที่ราชการนักการหญิง 
(ปฏิบัติหน้าที่  เวลา  06.00 – 18.00 น.) 

 
 

ชื่อ – สกุล    ผู้อยู่เวรหญิง 
ว/ด/ป ว/ด/ป 

นางสมจิตร   ปั้นโอ้  3 มิ.ย. 64    
นางสาววารุณี   ชะเอม 5 มิ.ย. 64    
นางสมพิศ   เผือกนาค 6 มิ.ย. 64    
นางอัจฉรา   เสนาะพิณ 12 มิ.ย. 64    
นางลลิตา            พูลสุวรรณ 13 มิ.ย. 64    
นางสาวนิทรา   สุริยวงษ ์ 19 มิ.ย. 64    
นางนิตยา   รอดสุภาสิทธิ์ 20 มิ.ย. 64    
นางณฐาพร สุนทรวิภาต 26 มิ.ย. 64    
นางวิน   สว่างวงษ์ 27 มิ.ย. 64    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 
     
    
 
 
 
 
 
 



 
เดือนมิถุนายน  2564 

ตารางอยู่เวรสถานที่ราชการนักการชาย 
 

(ปฏิบัติหน้าที่  เวลา  18.00 – 06.00 น.) 
 

ชื่อ – สกุล  ผู้อยู่เวรชาย ว/ด/ป 
นายอนุรักษ์   สุนทรวิภาต 1 มิ.ย. 64 
นายเฉลิมศักดิ์   ชะเอม 2 มิ.ย. 64 
นายมงคล   พาพร 3 มิ.ย. 64 
นายสุธน   เกิดพงษ์ 4 มิ.ย. 64 
นายสุนทร   บางใจดี 5 มิ.ย. 64 
นายสถิตย์   ศรีทองคำ 6 มิ.ย. 64 
นายสลิชัย   นาคบุญมา 7 มิ.ย. 64 
นายอำนาจ   หลักสุวรรณ 8 มิ.ย. 64 
นายจิรธนา   ธาราศรีสุทธิ 9 มิ.ย. 64 
นายอนุรักษ์   สุนทรวิภาต 10 มิ.ย. 64 
นายเฉลิมศักดิ์   ชะเอม 11 มิ.ย. 64 
นายมงคล   พาพร 12 มิ.ย. 64 
นายสุธน   เกิดพงษ์ 13 มิ.ย. 64 
นายสุนทร   บางใจดี 14 มิ.ย. 64 
นายสถิตย์   ศรีทองคำ 15 มิ.ย. 64 
นายสลิชัย   นาคบุญมา 16 มิ.ย. 64 
นายอำนาจ   หลักสุวรรณ 17 มิ.ย. 64 
นายจิรธนา   ธาราศรีสุทธิ 18 มิ.ย. 64 
นายอนุรักษ์   สุนทรวิภาต 19 มิ.ย. 64 
นายเฉลิมศักดิ์   ชะเอม 20 มิ.ย. 64 
นายมงคล   พาพร 21 มิ.ย. 64 
นายสุธน   เกิดพงษ์ 22 มิ.ย. 64 
นายสุนทร   บางใจดี 23 มิ.ย. 64 
นายสถิตย์   ศรีทองคำ 24 มิ.ย. 64 
นายสลิชัย   นาคบุญมา 25 มิ.ย. 64 
นายอำนาจ   หลักสุวรรณ 26 มิ.ย. 64 
นายจิรธนา   ธาราศรีสุทธิ 27 มิ.ย. 64 
นายอนุรักษ์   สุนทรวิภาต 28 มิ.ย. 64 
นายเฉลิมศักดิ์   ชะเอม 29 มิ.ย. 64 
นายมงคล   พาพร 30 มิ.ย. 64 
นายสุธน   เกิดพงษ์ 

   

นายสุนทร   บางใจดี    
นายสถิตย์   ศรีทองคำ    
นายสลิชัย   นาคบุญมา    
นายอำนาจ   หลักสุวรรณ    
นายจิรธนา   ธาราศรีสุทธิ    
          

 


