
เวรกลางวัน ผู�ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู�ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

เสาร�ที่  1 นางมาลิสา  ศรีทอง นางสุพร    กุลธรลมัย นายธนะชัย  เหล็งจันทรา นายพิษณุ ศรสงคราม

นางรัชดาพร  ยูสานนท�

อาทิตย�ที่ 2 นางสาววรรณา    มลิวัลย� นางสาวบุญธรรม    อรรถาวร นายกิตติพงษ�   รุ(งสุรีย� นายณัฐพงศ�   ปาละนันท�

นางสาวสุธาธินี  ศรีชาญชัย

จันทร�ที่  3 นางสาวนวภรณ�  คุณเวียน นางชนากานต�    ศิลปรัศมี นายจารึก    จอมคีรี นายอนันต�  นวลใหม(

นางสาวดวงใจ  มีจันทร�

อังคาร 4 นางสาวปวีณวัสสา  บํารุงอุดมรัชต� นางชยานันต�    คงทรัพย� นายรัฐพงษ�   ชูติกัณฑ� นายธวัชชัย   แสร�ผักแว(น

นางสาวกานจนา    พลารชุน

พุธ 5 นางชนาภา    ทวีทรัพย� นางวทันยา   ยางกลาง นายศิริโชค    บังกระโทก นายศิริวัชร    แป6นชุม

นางสาวธรัตน�พร พูนทองตรีวัชร

พฤหัสบดีที่  6 นางสาวปาวีณา    ปล(องทอง นางสาววรวีร�    แสนสุข นายป:ยบุตร   ทรัพย�สุคนธ� นายไพบูลย�    เลิศล้ําวาณิช

นางสาวจุฬาลักษณ�    สมภักดี

ศุกร�ที่  7 นางสาวพิมพ�นารา  สุขประจํา นางอโนมา    ขันพันธ� นายธภัทร  โรจนะเสน นายพีรนันท�   ยอดบ(อพลับ

นางสาวอัญชลี   มาลัยทอง

เสาร�ที่  8 นางสาวอารีรมภ�  กิจานุกูล นางสาวธนัดดา   ขีดเขียน นายธนพิสิษฐ�  จงสุขศรี นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางมยุรา  โลหะพิริยะกุล

วันฉัตรมงคล

รายชื่อ ครู ลูกจ�างประจํา  และลูกจ�างชั่วคราวที่อยู%เวรประจําสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําสั่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๒๒ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔



เวรกลางวัน ผู�ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู�ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

รายชื่อ ครู ลูกจ�างประจํา  และลูกจ�างชั่วคราวที่อยู%เวรประจําสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําสั่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๒๒ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาทิตย�ที่ 9 นางสาวสิริพรรณ  โสฬส นางสุพร    กุลธรลมัย นายบัณฑิต  จารุบุญย� นายพิษณุ ศรสงคราม

นางลัคณา    ลิ้มระหงษ�

จันทร�ที่  10 นายชยปกรณ�  ศรีแสงเวช นายณัฐพงศ�   ปาละนันท�

อังคาร 11 นายประพจน�  หม(นพันธ� นายอนันต�  นวลใหม(

พุธ 12 นายวิทวัส  ทองแทB นายธวัชชัย   แสร�ผักแว(น

พฤหัสบดีที่  13 นายชาญชัย   นาเพีย นายศิริวัชร    แป6นชุม

ศุกร�ที่  14 นายศุภชัย    ทองแสงสุขเจริญ นายไพบูลย�    เลิศล้ําวาณิช

เสาร�ที่  15 นางสาวนBอมจิต    นวลจันทร� นางสาวบุญธรรม    อรรถาวร นายยศธร   พลรงค� นายพีรนันท�   ยอดบ(อพลับ

นางสาวปCฐนันท�    เม(งช(วย

อาทิตย�ที่ 16 นางสาวปฐวี   บุญพิทักษ� นางชนากานต�    ศิลปรัศมี นายอิศรา   มลัยทิพย� นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางสาวพรรณทิพย� เกษณา    



เวรกลางวัน ผู�ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู�ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

รายชื่อ ครู ลูกจ�างประจํา  และลูกจ�างชั่วคราวที่อยู%เวรประจําสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําสั่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๒๒ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

จันทร�ที่  17 นายปุญชรัศมิ์    นิธิพรพูลศรี นายพิษณุ ศรสงคราม

อังคาร 18 นายพุฒตาล  จินาวงค� นายณัฐพงศ�   ปาละนันท�

พุธ 19 นายเจริญพร    งอนจําปา นายอนันต�  นวลใหม(

พฤหัสบดีที่  20 นายชวิวัฒน�    งามสวัสดิ์ นายธวัชชัย   แสร�ผักแว(น

ศุกร�ที่  21 นายทศพล    พลชํานิ นายศิริวัชร    แป6นชุม

เสาร�ที่  22 นางสาวจันทรรัตน�  ไกรศักดิ์ศรี นางชยานันต�    คงทรัพย� นายสมชาย    สุขะภาพ นายไพบูลย�    เลิศล้ําวาณิช

นางสาวโศจิรัตน�  ศิริอินทร�

อาทิตย�ที่ 23 นางสาววันทนีย�    ศรีทองมาศ นางวทันยา   ยางกลาง นายภูริทัต    สุตตะ นายพีรนันท�   ยอดบ(อพลับ

นางสาวกีรติ   กิจทะ

จันทร�ที่  24 นายอภิรักษ�    สื่อสวัสดิ์วณิชย� นายณฐวรรษ    เสนียาภา



เวรกลางวัน ผู�ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู�ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

รายชื่อ ครู ลูกจ�างประจํา  และลูกจ�างชั่วคราวที่อยู%เวรประจําสถานที่ราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจําเดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามคําสั่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่     ๐๒๒ / ๒๕๖๔   ลงวันที่    ๑๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

อังคาร 25 นายธีรชาติ    แป6นหมื่นไวย� นายพิษณุ ศรสงคราม

พุธ 26 นางสาวศรีไพร    พูลหลํา นางสาววรวีร�    แสนสุข นายอนุชิต    รุ(งภาษา นายณัฐพงศ�   ปาละนันท�

นางสาวจุฑาทิพย�  สิทธิศาสตร�

พฤหัสบดีที่  27 นายเทียนชัย  พัฒนา นายอนันต�  นวลใหม(

ศุกร�ที่  28 นายชวลิต  ถิ่นนBอยวงศ� นายธวัชชัย   แสร�ผักแว(น

เสาร�ที่  29 นางสาวจิรภาภรณ� แป6นสุวรรณ นางอโนมา    ขันพันธ� นายชิตพงษ�  ชูแสง นายศิริวัชร    แป6นชุม

นางสาวพุทธิพร   อุดมสิน

อาทิตย�ที่ 30 นางสาวชินตา    เซียสกุล นางสาวธนัดดา   ขีดเขียน นายไกรสร    เอี่ยมสุวรรณ นายไพบูลย�    เลิศล้ําวาณิช

นางสาววิลาสินี    สังข�ปHา

จันทร�ที่  31 นายธนะชัย  เหล็งจันทรา นายพีรนันท�   ยอดบ(อพลับ

วันวิสาขบูชา


