
 

 

 สมุดรายงานเหตุการณประจําวนั 

 

 

 

การเขาเวรยาม 

ในชวงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ                              

(วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

ประจําเดือนเมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานธุรการ สํานักงานปลัด  

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 



 

 
 
 

-๒- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รับทราบคําส่ัง 

 

๑. นายณัฐพร  หนวงกระโทก..................................... 

๒.น.ส.ผกายมาส  จันทบุตร....................................... 

๓.นางนันทนภัส  ตระกูลเสถยีร..................................   

๔.นายสทิธชัิย  เทียมสุจรติชน.................................... 

๕. นางอนงคนาฏ    บุญผุด....................................... 

๖.นายจตุรวธิ   ตอชพี................................................ 

๗.น.ส.ศรมีนัส    สบืมา............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายชือ่ผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจาํและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

                                             เวลากลางวัน 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 
 สํานักงานปลัด   
1 นางจิราภรณ       จันทรดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 09-5609-3945 
2 นางชนิสรา          ไกรกลาง นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 08-7249-2080 
3 น.ส.ปรัศนีญา       ยอดปองเทศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 08-7247-8407 
4 น.ส.ชลธิชา          แหมไธสง นิติกรชํานาญการ 09-4941-6653 
5 น.ส. ณิภา         คิดการ คนงานท่ัวไป  08-3792-2784 
 กองคลัง   
6 น.ส. วริศรา       นาคํา เจาพนักงานพัสดุปฏบิัติงาน 08-4474-3973 
7 นางรุจี             รัตนะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  08-1955-8135 
8 นางปทุมวัล        ทองนอก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  06-2561-4498 
9 น.ส.วิไลพร         เติบโต ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  09-5620-9975 
 กองชาง   

10 นางสุมิตรา       ไพราม เจาพนักงานธุรการ ปฏิบตัิงาน 08-1065-4714 
 กองการศึกษา   

11 นางสาวปทุมพร   ไชยรัตน นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ 09-0275-8889 
 กองสวสัดิการสังคม   

12 นางสีไพร        แปนนอก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 08-4298-9794 
 หนวยตรวจสอบภายใน   

13 น.ส.ศรีมนัส         สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการ 

08-4789-3095 

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางวัน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 นางนันทนภัส      ตระกูลเสถียร ผูอํานวยการกองคลงั  (ตน) 09-4896-3549 

2 นายสิทธชิัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

3 นางอนงคนาฏ    บุญผุด ผูอํานวยการกองการศึกษา (ตน) 09-0286-7035 

4 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7269 

    

 
 



 
 
 

รายช่ือผูอยูเวรยาม ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา 

                                             เวลากลางคืน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

 สํานักปลัด อบต.   
1 นายดํารงค          ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายฯ 09-3334-0872 

2 นายอุเทน         เบิกขุนทด พนักงานขับรถยนต  08-2874-8635 

3 นายทองดี         ดาทอง นักการภารโรง   06-3780-0154 

 กองคลัง   
4 นายรัชชานนท   พิมไธสงค นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09-1331-9069 

 กองชาง   
5 นายสิทธชิัย      เทียมสุจริตชน นายชางโยธาอาวุโส 08-5469-5654 

6 นายสอาด        เนตรแกว ผูชวยนายชางโยธา  08-6264-0022 

 กองการศึกษา   
7 นายอมรินทร     แปนนอก เจาพนักงานธุรการ 08-8475-5783 

 กองสวัสดิการสังคม   
8 นายจตุรวิธ       ตอชีพ ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม  (ตน) 08-1877-7269 

 

รายช่ือผูตรวจเวรยาม เวลากลางคืน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท 

1 พันจาเอกธญัพสิิษฐ   เพ็งที ปลัด อบต.  (กลาง) 09-5617-2154 

2 นายณัฐพร         หนวงกระโทก รองปลัด อบต. (ตน) 09-1434-9696 

3 นายเพช็ร  จัตุรสั รองนายก อบต. 08-1062-7041 

4 นายสัม  ทิพพูสังข 
 

รองนายก อบต. 08-7963-3279 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันชวงเวลาพักเที่ยง นอกวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ  ประจําเดอืนเมษายน พ.ศ. 256๒ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

1 เม.ย.6๒ 

 

๑.นางจริาภรณ  จันทรดา

..................................... 
............................... 

- 
- 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
.................................  

2 เม.ย.6๒ 

 

2.นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 
.............................. 

- 
- 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 
.................................  

3 เม.ย.6๒ 

 

3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดปองเทศ

.................................. .............................. 
- 

- 
4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
................................  

4 เม.ย.6๒ 

 
4.น.ส.ชลธชิา   แหมไธสง

..................................... 

 

............................... 
- - 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

......................................... .................................  

5 เม.ย..6๒ 

 

5.น.ส.ณิภา คดิการ

..................................... 

 

............................... 
- - 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
.................................  

6 เม.ย.6๒ 

 
- 

- 
น.ส. วไิลพร  เตบิโต

.................................... 

นางสุมติรา ไพราม 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

 

.......................................... 

.................................  

7 เม.ย.6๒ 

 

- 
- 

น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

.................................... 

นางสไีพร  แปนนอก 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

 

.......................................... 

................................  

8 เม.ย.6๒ 

 

- 

- 

น.ส.ศรมีนัส  สบืมา 

.................................... 

นางจริาภรณ    จันทรดา

..................................... 

1............................. 

2............................. 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

......................................... 

.................................  



 

-๒- 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

9 เม.ย.6๒ 

 
6.น.ส. วรศิรา      นาคํา

..................................... 
............................... - - 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
.................................  

10 เม.ย.6๒ 

 

7.นางรุจ ี  รัตนะ

..................................... 
............................... - - 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 
................................  

11 เม.ย.6๒ 

 
8.นางปทุมวัล  ทองนอก 

..................................... 

 

............................... 
- - 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
.................................  

12 เม.ย.6๒ 

 

- - นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 

น.ส.ปรัศนญีา   ยอดปองเทศ 

..................................... 

1............................. 

2............................. 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

......................................... 

.................................  

13 เม.ย.6๒ 

 
 - น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง 

..................................... 

น.ส.ณิภา คดิการ 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
.................................  

14 เม.ย.6๒ 

 

- 
- 

น.ส. วรศิรา       นาคํา 

....................................     

นางรุจ ี  รัตนะ 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

 

.......................................... 

.................................  

15 เม.ย.6๒ 

 

- 

 

นางปทุมวลั ทองนอก  

....................................

น.ส. วไิลพร  เตบิโต

.................................... 

1............................. 

2............................. 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

 

.......................................... 

.................................  



-๓- 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมาย

เหตุ 

16 เม.ย.6๒ 

 

- 

- 

นางสุมติรา ไพราม 

.................................... 

 น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

......................................... 

................................ 
 

17 เม.ย.6๒ 

 

9.น.ส.วไิลพร     เตบิโต 

..................................... 
................................ 

       - 

 - 
2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
................................  

18 เม.ย.6๒ 

 
10.นางสุมติรา   ไพราม

.................................... 

 

................................ 
- - 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 
.................................  

19 เม.ย.6๒ 

 

๑๑.น.ส.ปทุมพร ไชยรัตน 

..................................... 

 

................................ 
- - 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
.................................  

20 เม.ย.6๒ 

 
- 

- 
นางสไีพร  แปนนอก 

.................................. 

น.ส.ศรมีนัส  สบืมา 

.................................... 

1............................. 

2............................. 

 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

......................................... 

.................................  

21 เม.ย.6๒ 

 

- 
- 

นางจริาภรณ    จันทรดา

..................................... 

นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 

1............................. 

2............................. 

 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

 

......................................... 

.................................  

22 เม.ย.6๒ 

 

๑๒.นางสไีพร  แปนนอก 

..................................... 

 

............................... 
- - 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 
.................................  

23 เม.ย.6๒ 

 

๑๓.น.ส.ศรมีนัส  สบืมา 

..................................... 
 

............................... 

- 
- 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

.......................................... 
.................................  



                                                                                                                                                                                                                                                                           -๔- 

วัน/เดอืน/ป 

ลงชื่อผูอยูเวรยาม 
พักเที่ยงเวลา12.00-13.00น. 

นอกเวลาราชการ 

เวลา16.30-17.30น.  

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

พักเท่ียง/นอกเวลา

ราชการ 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

เวลา08.30-16.30 น. 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

วันหยุดเสาร อาทิตย 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

 

 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจาํวัน 

 

หมายเหต ุ

24 เม.ย.6๒ ๑.นางจริาภรณ  จันทรดา

..................................... 
............................... 

- 
- 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

......................................... .................................  

25 เม.ย.6๒ 

 
2.นางชนสิรา    ไกรกลาง

..................................... 

 

................................ 
- - 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 
.................................  

26 เม.ย.6๒ 

 

3.น.ส.ปรัศนญีา ยอดปองเทศ

.................................. 
 

................................ 
- - 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 
.................................  

27 เม.ย.6๒ 

 
- 

- 
น.ส.ปรัศนญีา   ยอดปองเทศ 

..................................... 

น.ส.ชลธชิา    แหมไธสง 

..................................... 

1............................. 

2............................. 

 

4.นายจตุรวธิ    ตอชพี 

 

.......................................... 

.................................  

28 เม.ย.6๒ - 
- 

น.ส.ณิภา คดิการ 

.................................... 

น.ส. วรศิรา       นาคํา 

....................................      

1............................. 

2............................. 

 

1.นางนันทนภัส ตระกูลเสถยีร 

 

......................................... 

.................................  

2๙ เม.ย.6๒ 4.น.ส.ชลธชิา   แหมไธสง

..................................... 
............................... - - 

2.นายสทิธชัิย เทียมสจุรติชน 

......................................... 

................................ 
 

๓๐ เม.ย.6๒ 5.น.ส.ณิภา คดิการ

..................................... 
............................... - - 

3.นางอนงคนาฎ   บุญผุด 

.......................................... 

 

................................  

                     

(นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก 

 



 

บันทกึรายงานเหตุการณประจําวันเวลากลางคืน 

ประจําเดอืนเมษายน พ.ศ. 256๒ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ    

ประจําวัน 

หมายเหตุ 

1 เม.ย.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ........................................... 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

2 เม.ย.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

3 เม.ย.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

4 เม.ย.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

5 ม.ีค.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ..........................................  

6 เม.ย.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ........................................... 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

7 เม.ย.๖๒ 
7.นายอมรนิทร     แปนนอก ............................................ 

 

.......................................... 

3. นายเพ็ชร  จัตุรัส

........................................... 
...........................................  

8 เม.ย.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ............................................ 

 

........................................... 
4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

9 เม.ย.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

10 เม.ย.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

........................................... 
2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
..........................................  

 



 

วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณ

ประจําวัน 

หมายเหตุ 

11 เม.ย.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ........................................... 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

12 เม.ย.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

13 เม.ย.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

14 เม.ย.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
..........................................  

15 เม.ย.๖๒ 7.นายอมรนิทร     แปนนอก 

 
............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
..........................................  

16 เม.ย.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ........................................... 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

17 เม.ย.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

18 เม.ย.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

19 เม.ย.๖๒ 
3.นายทองด ี     ดาทอง ............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

20 เม.ย.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
..........................................  

 

 

 



วัน/เดอืน/ป ผูอยูเวรยาม (กลางคนื) 

เวลา 16.30-08.30 น. 

ผูอยูเวรยาม  

บันทึกเหตุการณประจําวนั 

ลงชื่อ 

ผูอยูเวรยาม 

ลงชื่อ 

ผูตรวจเวรยาม 

ผูตรวจเวร 

บันทึกเหตุการณประจําวัน 

หมายเหตุ 

21 เม.ย.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ........................................... 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ...........................................  

22 เม.ย.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

23 เม.ย.๖๒ 
7.นายอมรนิทร     แปนนอก ............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

24 เม.ย.๖๒ 
8.นายสทิธิชัย    เทียมสุจรติชน ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

25 เม.ย.๖๒ 
1.นายดํารงค   ประจติร ............................................ 

 

........................................... 
1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

.......................................... ..........................................  

26 เม.ย.๖๒ 
2.นายอุเทน      เบิกขุนทด ........................................... 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
...........................................  

27 เม.ย.๖๒ 
3.นายทองด ี        ดาทอง ............................................ 

 

........................................... 
3. นายเพ็ชร  จัตุรัส 

.......................................... 
...........................................  

28 เม.ย.๖๒ 
4.นายรัชชานนท  พมิพไธสงค ............................................ 

 

.......................................... 

4. นายสัม  ทิพพูสงัข 

.......................................... 
...........................................  

2๙ เม.ย.๖๒ 
5.นายจตุรวธิ   ตอชพี ............................................ 

 

.......................................... 

1.พันจาเอกธัญพสิษิฐ  เพ็งที 

..........................................   

๓๐ เม.ย.๖๒ 
6.นายสอาด      เนตรแกว ............................................ 

 

.......................................... 

2.นายณัฐพร  หนวงกระโทก 

........................................... 
  

 
  

  
  

                                                                        
 

      

นายสมศักด์ิ   เสาทองหลาง) 

                         นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก   

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

   

  

 


