
2 3 4 5 6
นางสาวชนกพร  ทองปาน
นายวรัญญู ทองถึง G
นายชวลิต กรัดภิรมย์ D1
นายณฐัภทัร อินทรเสนีย์ D2
นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร E
นางสาวพชัริณี สมผล F1
นางสาวกนัตห์ทยั ใจกวา้ง F2
นางสาวปาลินี  เพชรทอง G2
นางอรวรรณ วชัรถาวรศกัด์ิ A1
นางสาวนฤมล บุญรอด A2
นางยพุาพร เกิดขุมทอง B1
นางวานีดา ทองปัสโนว์ B2
นางสาวภมร สุขศรีแกว้ C1
นางสาวกุลธิดา ฉิมคลา้ย C2
สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน D1
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ D2

องัคาร นายเจนณรงค์ พนัทวี
นายวรรณศกัด์ิ บุญชู G
นางสาวฑิฆมัพร ออมสิน E
นางสาวพรประภา นิรัตน์ F1
นางสาวนวียา ปักษิณ F2
นางสาวราวีญา ซอมดั G2
นางสาวกรกมล  กุลทอง A1
นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ A2
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ B1
นางสาวสุวยัดา  งะ๊สมนั B2
นางสาวอญัชรีย ์มีแสง C1
นางสาวจตุพร เฝือชยั C2
นางสาวณฐัธิดา ทองปัสโนว์ D1
นายสญัชยั  พิกุลงาม D2
นางสาวณฐัชยา พรหมสุภา E
นางสาวดวงกมล ทองหวาน F1
นายศรีสุวรรณ บรมสุข
นายธีรรัตน์ โคตรพนัธ์ G
นายเดชศรี สุวิรัตน์ D2
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ E
นางสาวพรพิลาส วิจิต F1
นางสาวนนัทรัตน์ อนุกูล F2
นางสาวพิมพพ์ร ทิมข า G2
นางสาวนิตยาพร  จนัทร์ประสิทธ์ิ A1
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว A2
วา่ท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จนัทร์คง B1
นายณฐักิตต์ิ สารสุข B2
นางสาววนัวิสาข ์สืบ C1
นางสาวมสัรีน่า สะนิ C2
นางสาวจิราพร บุญเหลือ D1
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง D2
นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
นายธิรพงษ ์คงดว้ง G
นายวีรภทัร อินทร์เน่ือง D2
นายจตุรงค ์ขุนปักษี E
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง F1
นางสาวอภิชญา ฤทธ์ิพนัธ์ F2
นางสาวปัทมา  ใจช่ืน G2
นางสายฝน ราษีงาม A1
นางสาวพิมพใ์จ ทองเรือง A2
นางสาวพชัรีวรรณ อินทสุรัช B1
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ B2
นางอญัวีณ์ หนูอุไร C1
นางสาวณฐันรี พนัธ์พงศ์ C2
นางสาววิภาวรรณ วิชยัดิษฐ์ D1
นางลกัขณา นาคสมวงษก์ุล D2
นายธิติสรรค ์สงพราหณ์ E
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน G
นายณฐนน  ก๊งหวัน่ D1
นายจตุพล  บุญนาค D2
นางองัคณา  จงรักวิทย์ E
นางสาวนฤมล สาริขา F1
นางอารมย ์เทพเก้ือ F2
นางสาวธญัญารัตน์ จิตราภิรมย์ G2
นางนฤมล  ทิพยพิ์นิจ A1
นางอารีรัตน์  คลา้ยอุดม A2
นางกวินนาฎ อินทจนัทร B1
นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ B2
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ C1
นางสาวอมรทิพย ์ จิตรอารีย์ C2
วา่ท่ีร.ต.วิราวรรณ ทิพยรั์กษา D1
นายภราดร ไชยเขียว D2

                นางสาวชกาภฏั  ทิศคงทอง E                    
                                       
                                             หมายเหตุ   A1, A2 : คดักรองนกัเรียนและรับ-ส่งนกัเรียน(เชา้-เยน็) /B1,B2 : ตรวจกระเป๋า(เชา้)และส่งนกัเรียน(เยน็) / C1,C2: สแกนบตัรป้อมยาม(เชา้)-เยน็)
                         /D1,D2 : รับ-ส่งมอเตอร์ไซค(์เชา้-เยน็) E :เวรโรงอาหาร(เชา้)-ส่งมอเตอร์ไซค(์เยน็) / F1,F2 : ตรวจอาคาร ฝ, 1,2,3 และห้องสุขาอาคาร ฝ, 1,2,3 (เชา้-
                                      และสแกนบตัรอาคาร 2(เยน็) /G : ดูแลความเรียบร้อยประตู1(เชา้)-ดูแลความเรียบร้อยรถรับส่ง(เยน็) / G2: ตดัคะแนนความประพฤติ(เชา้)-สแกนบตัรอาคาร2(เยน็) 

ตารางเวรประจ าวนั    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วนั รายช่ือ-ครูอาจารย์ วนัที่

นางสาวชนกพร  ทองปาน หัวหน้าเวร  / นายชวลติ กรัดภิรมย์ รองหัวหน้าเวร

นางสาวสาลรัีตน์  ทองขาว หัวหน้าเวร  / นางสาวจิราภรณ์  ทลกิรรณ์ รองหัวหน้าเวร

ศุกร์

พฤหัสบดี

จันทร์

นายเจนณรงค์ พนัทว ี หัวหน้าเวร / นางสาวอญัชรีย์  มีแสง รองหัวหน้าเวร

นายศรีสุวรรณ บรมสุข หัวหน้าเวร /  นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว รองหัวหน้าเวร

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ หัวหน้าเวร / นางสาวพมิพ์ใจ ทองเรือง รองหัวหน้าเวร

พุธ






