
เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

จันทร์ที่  1 นายชิตพงษ์  ชูแสง นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

อังคาร 2 นายไกรสร    เอ่ียมสุวรรณ นายศิริวัชร    แป้นชุม

พุธ 3 นายกิตติพงษ์   รุ่งสุรีย์ นายไพบูลย์    เลิศล้ำวาณิช

พฤหัสบดีที่  4 นายจารึก    จอมคีรี นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

ศุกร์ที่  5 นายรัฐพงษ์   ชูติกัณฑ์ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

เสาร์ที่  6 นางสาวทัชชกร  เพชรหวา นางสาวธนัดดา   ขีดเขียน นายศิริโชค    บังกระโทก นายพิษณุ ศรสงคราม

นางสาวพรชนก   พันธุรา

อาทิตย์ที่ 7 นางสาวรวินทร์นิภา    กล่ินด้วง นางสุพร    กุลธรลมัย นายปิยบุตร   ทรัพย์สุคนธ์ นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

นางสาวณัฐกฤตา    เลิศธนะธาดา

จันทร์ที่  8 นายธภัทร  โรจนะเสน นายอนันต์  นวลใหม่

อังคาร 9 นายธนพิสิษฐ์  จงสุขศรี นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

พุธ 10 นายบัณฑิต  จารุบุญย์ นายศิริวัชร    แป้นชุม

พฤหัสบดีที่  11 นายชยปกรณ์  ศรีแสงเวช นายไพบูลย์    เลิศล้ำวาณิช

ศุกร์ที่  12 นายประพจน์  หม่นพันธ์ นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

เสาร์ที่  13 นางสาวสุพรรษา   โกษะ นางสาวบุญธรรม    อรรถาวร นายวิทวัส  ทองแท้ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางสาวขัญธิญา    คําศรี

อาทิตย์ที่ 14 นางสาวจิรัตน์ชฎาพร    สีทาสังข์ นางชนากานต์    ศิลปรัศมี นายชาญชัย   นาเพีย นายพิษณุ ศรสงคราม

นางสาวสุพรรษา    พยุห์

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างช่ัวคราวที่อยู่เวรประจำสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๐๑ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๑  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔



เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างช่ัวคราวที่อยู่เวรประจำสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๐๑ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๑  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

จันทร์ที่  15 นายศุภชัย    ทองแสงสุขเจริญ นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

อังคาร 16 นายยศธร   พลรงค์ นายอนันต์  นวลใหม่

พุธ 17 นายอิศรา   มลัยทิพย์ นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

พฤหัสบดีที่  18 นายปุญชรัศม์ิ    นิธิพรพูลศรี นายศิริวัชร    แป้นชุม

ศุกร์ที่  19 นายพุฒตาล  จินาวงค์ นายไพบูลย์    เลิศล้ำวาณิช

เสาร์ที่  20 นางสาวจุฬาลักษณ์  ล้ำเลิศ นางชยานันต์    คงทรัพย์ นายเจริญพร    งอนจําปา นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

นางสาวธนาภรณ์  เครือเล็ก

อาทิตย์ที่ 21 นางกัลยาณี   พันโบ นางวทันยา   ยางกลาง นายชวิวัฒน์    งามสวัสด์ิ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางสาวพัทจารี  บุนนาค

จันทร์ที่  22 นายทศพล    พลชํานิ นายพิษณุ ศรสงคราม

อังคาร 23 นายสมชาย    สุขะภาพ นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

พุธ 24 นายภูริทัต    สุตตะ นายอนันต์  นวลใหม่

พฤหัสบดีที่  25 นายอภิรักษ์    ส่ือสวัสด์ิวณิชย์ นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

ศุกร์ที่  26 นายธีรชาติ    แป้นหม่ืนไวย์ นายศิริวัชร    แป้นชุม

เสาร์ที่  27 นางสาววราภรณ์    ลือสุวรรณ์ นางสาววรวีร์    แสนสุข นายอนุชิต    รุ่งภาษา นายไพบูลย์    เลิศล้ำวาณิช

นางสาวพันทิพา  หงษ์ใหญ่

อาทิตย์ที่ 28 นางชเอม  ชักชวน นางอโนมา    ขันพันธ์ นายเทียนชัย  พัฒนา นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

นางสาวเมขลา  เพชรอินทร์



เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างช่ัวคราวที่อยู่เวรประจำสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๐๑ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๑  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

จันทร์ที่  29 นายชวลิต  ถ่ินน้อยวงศ์ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

อังคาร 30 นายชิตพงษ์  ชูแสง นายพิษณุ ศรสงคราม

พุธ 31 นายไกรสร    เอ่ียมสุวรรณ นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์


