
ตารางเวรครูพ่ีเลี้ยงประจ าหอพัก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ท่ี วัน เดือน ปี หมู่บ้านปฏิรูปชาย หอพักหญิงแม่ปิง หอพักหญิงริมน้ า* หอพกัหญิงเทพวรุณ หอพักเศรษฐกิจพอเพียง และ
หมูบ่้าน อกท. 

0 11-13 พ.ค. 61 
คณะครู 

หมู่บ้านปฏิรูปชาย 
คณะครูหอพักหญิงแม่ปิง คณะครูหอพักหญิงริมน ้า คณะครูหอพักหญิงเทพวรุณ 

คณะครูหอพัก  
ศก.พอเพียงและ อกท. 

1 14-20 พ.ค. 61 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

นางละมุล  ร่ืนรวย นางชมพู่  ชัยวร น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

2 21-27 พ.ค. 61 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
นายเอกชัย  กองทอง 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

น.ส. หฤทัย  ศิระวงษ์นาง น.ส.จันทกานต์  เอี่ยมส้าอางค์ น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

3 28 พ.ค.-3 มิ.ย.61 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ น.ส. ชลธิชา  วณิชศิริ น.ส. จันทร์จิรา  แซ่ย่าง น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

4 4-10 มิ.ย. 61 
นายชยันต์  วราโภค 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม น.ส. วาสนา  อ่อนลา น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

5 11-17 มิ.ย. 61 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

นางสุณี แจ่มใส น.ส. นิศาชล  ตาลิน น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

6 18-24 มิ.ย. 61 
นายเอกชัย  กองทอง 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

นางละมุล  ร่ืนรวย นางชมพู่  ชัยวร น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

7 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
นายชยันต์  วราโภค 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

น.ส. หฤทัย  ศิระวงษ์ น.ส.จันทกานต์  เอี่ยมส้าอางค์ น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

8 2-8 ก.ค. 61 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

น.ส. ชลธิชา  วณิชศิริ น.ส. จันทร์จิรา  แซ่ย่าง น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
 

หมายเหตุ  1. ผู้ตรวจเวรและพนักงานขับรถยนต์เป็นไปตามค้าสั่งมอบหมายหน้าที่เวรยามของวิทยาลัย  
2. ผู้ก้ากับดูแลการท้าเวรโรงอาหารปฏิรูป : นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์  



ตารางเวรครูพ่ีเลี้ยง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นท่ี 2) 
 

ท่ี วัน เดือน ปี หมู่บ้านปฏิรูปชาย หอพักหญิงแม่ปิง หอพักหญิงริมน้ า* หอพกัหญิงเทพวรุณ 
หอพักเศรษฐกิจพอเพียง และ

หมูบ่้าน อกท. 

9 9-15 ก.ค. 61 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
นายเอกชัย  กองทอง 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม น.ส. วาสนา  อ่อนลา น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

10 16-22 ก.ค. 61 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

นางสุณี แจ่มใส น.ส. นิศาชล  ตาลิน น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

11 23-29 ก.ค. 61 
นายชยันต์  วราโภค 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

นางละมุล  ร่ืนรวย นางชมพู่  ชัยวร น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

12 30 ก.ค.-5 ส.ค.61 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

น.ส. หฤทัย  ศิระวงษ์ น.ส.จันทกานต์  เอี่ยมส้าอางค์ น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

13 6-12 ส.ค. 61 
นายเอกชัย  กองทอง 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

น.ส. ชลธิชา  วณิชศิริ น.ส. จันทร์จิรา  แซ่ย่าง น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

14 13-19 ส.ค. 61 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
นายชยันต์  วราโภค 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม น.ส. วาสนา  อ่อนลา น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

15 20-26 ส.ค. 61 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

นางสุณี แจ่มใส น.ส. นิศาชล  ตาลิน น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

16 27 ส.ค.-2 ก.ย. 61 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 
นายเอกชัย  กองทอง 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

นางละมุล  ร่ืนรวย นางชมพู่  ชัยวร น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

17 3-9 ก.ย. 61 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

น.ส. หฤทัย  ศิระวงษ์ น.ส.จันทกานต์  เอี่ยมส้าอางค์ น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 
 

หมายเหตุ  1. ผู้ตรวจเวรและพนักงานขับรถยนต์เป็นไปตามค้าสั่งมอบหมายหน้าที่เวรยามของวิทยาลัย 
2. ผู้ก้ากับดูแลการท้าเวรโรงอาหารปฏิรูป : นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ 



ตารางเวรครูพ่ีเลี้ยง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (แผ่นท่ี 3) 

ท่ี วัน เดือน ปี หมู่บ้านปฏิรูปชาย หอพักหญิงแม่ปิง หอพักหญิงริมน้ า* หอพกัหญิงเทพวรุณ หอพักเศรษฐกิจพอเพียง และ
หมูบ่้าน อกท. 

18 10-16 ก.ย. 61 
นายชยันต์  วราโภค 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

น.ส. ชลธิชา  วณิชศิริ น.ส. จันทร์จิรา  แซ่ย่าง น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

19 17-23 ก.ย. 61 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 
นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

นางสุดารัตน์  วัฒนธัญญกรรม น.ส. วาสนา  อ่อนลา น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

20 24-30 ก.ย. 61* 
นายเอกชัย  กองทอง 
นายมนตรี  ร่ืนรวย 

นางนงลักษณ์  ทาสี 
น.ส. สุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ 

นางสุณี แจ่มใส น.ส. นิศาชล  ตาลิน น.ส. ศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย 

21 1-7 ต.ค. 61 
นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ 
นายชยันต์  วราโภค 

นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์ 
น.ส. จารุวรรณ  อุปการะ 

นางละมุล  ร่ืนรวย นางชมพู่  ชัยวร น.ส. อรทัย  ลังกากาศ 

22 8-14 ต.ค. 61 
นายอดิธร  สังฆจันทร์ 
นายโชติกร  ทาหะพรหม 

น.ส. พาฝัน  อ่อนเฉวียง 
น.ส. จิตรนภา  ศิริบุญทวี 

น.ส. หฤทัย  ศิระวงษ์ น.ส.จันทกานต์  เอี่ยมส้าอางค์ น.ส. ศศิกานต์  แซ่กือ 

 

หมายเหตุ  1. ผู้ตรวจเวรและพนักงานขับรถยนต์เป็นไปตามค้าสั่งมอบหมายหน้าที่เวรยามของวิทยาลัย 
2. ผู้ก้ากับดูแลการท้าเวรโรงอาหารปฏิรูป : นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน์ 
3. * สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 19 ของกิจกรรมการเรียนการสอน) 


