
เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

อังคาร ๑ นางสาวชลธิชา   นินเทศ นางสาวจันทิมา   เทพประสิทธ์ิ นายธนบูรณ์   ศรียานุเคราะห์  นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางสาวสาวิตรี    ปล้ืมเนตร

พุธ ๒ นางกัลยาณี   พันโบ นางสาววรวีร์    แสนสุข นายกิตติพงษ์   รุ่งสุรีย์ นายพิษณุ ศรสงคราม

นางสาวพัทจารี  บุนนาค

พฤหัสบดีท่ี  ๓ นางสาววราภรณ์    ลือสุวรรณ์ นางอโนมา    ขันพันธ์ นายจารึก    จอมคีรี นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

นางสาวพันทิพา  หงษ์ใหญ่

ศุกร์ท่ี  ๔ นางชเอม  ชักชวน นางสาวสนธยา    ป้อมปักษา นายรัฐพงษ์   ชูติกัณฑ์ นายอนันต์  นวลใหม่

นางสาวเมขลา  เพชรอินทร์

เสาร์ท่ี  ๕ นางสาวศรันย์พร   หอมร่ืน นางสุพร   กุลธรลมัย นายศิริโชค    บังกระโทก นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

นางสาวธนพร  การนอก

อาทิตย์ท่ี ๖ นางอรพรรณ   คงคาหลวง นางสาวบุญธรรม    อรรถาวร นายปิยบุตร   ทรัพย์สุคนธ์ นายศิริวัชร    แป้นชุม

นางสาวอุสา  สุตัง

จันทร์ท่ี  ๗ นางนิตยา    วิลเล่ียม นางชนากานต์    ศิลปรัศมี นายธภัทร  โรจนะเสน นายไพบูลย์    เลิศล้้าวาณิช

นางสาวภัตชรินทร์  พุฒภูงา

อังคาร ๘ นางนิญมาส    เมฆฉาย นางชยานันต์    คงทรัพย์ นายธนพิสิษฐ์  จงสุขศรี นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

นางสาวประภาพักตร์  เชยนาค

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีอยู่เวรประจ าสถานท่ีราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามค าส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีท่ี  ๐๕๕   / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี         พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี



เวรกลางวัน ผู้ตรวจเวร เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร

๐๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.

พุธ ๙ นางสาวเกสรา    ทศภูชัย นางสาวจันทิมา   เทพประสิทธ์ิ นายบัณฑิต  จารุบุญย์ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

นางสาวสุทธิกานต์    ยอดจิตร์

พฤหัสบดีท่ี  ๑๐ นางสาวสุนิตา  ยะฝ้ัน นางสาววรวีร์    แสนสุข นายชยปกรณ์  ศรีแสงเวช นายพิษณุ ศรสงคราม

นางสาวงศ์เดือน  สวาทพร

ศุกร์ท่ี  ๑๑ นางสุภัทรา   วีระธนาพานิช นางอโนมา    ขันพันธ์ นายประพจน์  หม่นพันธ์ นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์

เสาร์ท่ี  ๑๒ นางสาวเบ็ญจวรรณ   ดีลา นางสาวสนธยา    ป้อมปักษา นายวิทวัส  ทองแท้ นายอนันต์  นวลใหม่

นางสาวณฐนันทน์  คงทรัพย์

อาทิตย์ท่ี ๑๓ นางสาวชุติยา   ร่มโพธ์ิ นางสุพร   กุลธรลมัย นายชาญชัย   นาเพีย นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

นางสาวทิพวรรณ  มีพรรณ

จันทร์ท่ี  ๑๔ นายศุภชัย    ทองแสงสุขเจริญ นายศิริวัชร    แป้นชุม

อังคาร ๑๕ นายยศธร   พลรงค์ นายไพบูลย์    เลิศล้้าวาณิช

พุธ ๑๖ นายอิศรา   มลัยทิพย์ นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีอยู่เวรประจ าสถานท่ีราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามค าส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีท่ี ๐๕๕   / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี         พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๔
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พฤหัสบดีท่ี  ๑๗ นายปุญชรัศม์ิ    นิธิพรพูลศรี นายณฐวรรษ    เสนียาภา

ศุกร์ท่ี  ๑๘ นายพุฒตาล  จินาวงค์ นายพิษณุ ศรสงคราม

เสาร์ท่ี  ๑๙ นางสาววสุมนัส  ประสมทรัพย์ นางสาวบุญธรรม    อรรถาวร นายเจริญพร    งอนจ้าปา นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

นางสาวมัลลิกา    พิทักษ์

อาทิตย์ท่ี ๒๐ นางสาววิไลรัตน์  ระลึกมูล นางชนากานต์    ศิลปรัศมี นายชวิวัฒน์    งามสวัสด์ิ นายอนันต์  นวลใหม่

นางสาวสุภาพรรณ    ศรุตวิมลพงศ์

จันทร์ท่ี  ๒๑ นายทศพล    พลช้านิ นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

อังคาร ๒๒ นายสมชาย    สุขะภาพ นายศิริวัชร    แป้นชุม

พุธ ๒๓ นายภูริทัต    สุตตะ นายไพบูลย์    เลิศล้้าวาณิช

พฤหัสบดีท่ี  ๒๔ นายอภิรักษ์    ส่ือสวัสด์ิวณิชย์ นายพีรนันท์   ยอดบ่อพลับ

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีอยู่เวรประจ าสถานท่ีราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามค าส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีท่ี  ๐๕๕  / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี         พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๔
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ศุกร์ท่ี  ๒๕ นายธีรชาติ    แป้นหม่ืนไวย์ นายณฐวรรษ    เสนียาภา

เสาร์ท่ี  ๒๖ นางสาวศศิชา  แสงดอกไม้ นางชยานันต์    คงทรัพย์ นายอนุชิต    รุ่งภาษา นายพิษณุ ศรสงคราม

นางสาวกันยา   ปาณะบรรจง

อาทิตย์ท่ี ๒๗ นางสาวฐิติรัตน์   เนตระคเวสนะ นางสาวจันทิมา   เทพประสิทธ์ิ นายเทียนชัย  พัฒนา นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์

นางสาวจุฑามาศ  ล้อมวงศ์

จันทร์ท่ี  ๒๘ นายชวลิต  ถ่ินน้อยวงศ์ นายอนันต์  นวลใหม่

อังคาร ๒๙ นายชิตพงษ์  ชูแสง นายธวัชชัย   แสร์ผักแว่น

พุธ ๓๐ นายไกรสร    เอ่ียมสุวรรณ นายศิริวัชร    แป้นชุม

รายช่ือ ครู ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีอยู่เวรประจ าสถานท่ีราชการในโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔   ตามค าส่ังโรงเรียนสตรีนนทบุรีท่ี  ๐๕๕  / ๒๕๖๔   ลงวันท่ี         พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๔


