
บรเิวณที่ 1 บรเิวณที่ 2 บรเิวณที่ 3 บรเิวณที่ 4 บรเิวณที่ 5
อาคารมารดาพทิกัษ์ อาคารเบนิลด์ อาคารลาซาล อาคารมีเกล อาคารโซโลมอน
 -  ศาลาแปดเหล่ียม  -  บริเวณเชิงเขา  -  ศูนย์บริการ น.ยอหน์  -  สนามบาส  -  อาคารอเนกประสงค์

ช่วง  -  สระวา่ยน ้า  -  ลานตัวหนอน  -  ลานพระตรีเอกกานุภาพฯ  -  โรงอาหารสุธาโภชน์  -  โรงน ้า โรงช่าง
เวลา  -  หอ้งอาหารเบนิลด์  -  หอ้งสมุด เบนิลด์  -  ลานลีลาวดี  -  ทกุสนามกีฬาบนเขา  -  บา้นลาซาล

 -  ที่จอดรถครู
 -  ด้านหลังโรงอาหารลาซาล
 -  หอ้งสุขานักเรียน
 -  หอ้งบริการแนะแนว

พฤ. 13 เมษายน เช้า จันทร์นิภา ศรีสุภวรรณ์ ชมพู ศรีวรรณ บรรเจตน์ สายจิต
2560 บา่ย ธนัชพร ชนชน Mrs.NANCY จารุนันท์ อุบลรัตน์ สุดสอาด

ศ. 14 เมษายน เช้า วีริน เกษรา มณทิพย์ Miss.JINNEFER TUNAY วรากร ล าพวน
2560 บา่ย Miss.LIU YANG กรวิกา Miss.SHIELA MAE ค้อย นุชจรี(รัต) รัชนันท์

ส. 15 เมษายน เช้า ปวันรัตน์ ศุภกิต(ครูเข้าใหม)่ ลินดา ณรรฐวรรณ Miss Fennelyne อโรชา
2560 บา่ย ณัฐณิชา กัญญาพัชร(ชญา) Mr.REY LESIGUES COLLANT รจนา(เพียร) อารีย์ เลิศศักดิ์

อา. 16 เมษายน เช้า เกษมศรี กัญญาณัฏฐ์ นุกูล อัญชลี Mr.JULIUS BA-ON รุ่งขวัญ
2560 บา่ย กัญญานันท์ กฤษณพงษ์ ศิริวรรณ กฤติกาญจน Mrs.SOCORRO วีระชยั

ส. 22 เมษายน เช้า สุวิทย(์ว)ิ กัญญารัตร์ ณัฐวลัย นิภาพร นิพาภร สิงหา
2560 บา่ย ธิดารัตน์ กนกลักษณ์ วุฒิวัฒน์ เจริญศรี นิตยา(นวล) มานิต

อา. 23 เมษายน เช้า ชุตินันท์ กมลวรรณ ประนอม ดวงเดือน บังอร วิไลวรรณ
2560 บา่ย บัวทิพย์ สุรพงษ์ นิภาวรรณ ศิริเพ็ญ บรรเจิด ณัชชา

พ. 26 เมษายน เช้า กัญวรรณ จิตตานันท์ ภณัฐศิญา ชุติวรรณ ปัทมา แอนนา
2560 บา่ย ปิยะนาถ จุฑารัฐ นุจรี(เสือ) ธิดา เบญจวรรณ มาลี

พฤ. 27 เมษายน เช้า นราพร ชูศรี อรวรรณ นงลักษณ์(โอ) ปิยะนาถ วัชระ
2560 บ่าย พจนีย์ โชติภณ ผาณิต กิตติยา ไพโรจน์ ลัดดา(กล่ า)

           โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ตารางปฏบิัติหน้าที่ครูเวร วันเสาร์ ,อาทิตย ์และวันนักขัตฤกษ์ ( 13 เมษายน - 1 ตุลาคม ) เทอม 1/2560

วนั เดือน ปี ผู้บรหิารตรวจเวร



ศ. 28 เมษายน เช้า ปราณี(พุม่) ฐิตาภา เมสสิยาห์ วินัย มณี ปิยนันท์
2560 บ่าย รักชนก ณัฐวรรณ ภานุวัฒน์ นรมน รัศกร ดวงตา

ส. 29 เมษายน เช้า พรรทณี นิญาชล รุ่งทิวา ประวัติ สุนทรี(รุ่ง) อลิษา
2560 บ่าย ศิราณี น้าพร รัตติยา ปวีณา วิภา ทัศนีย์

อา. 30 เมษายน เช้า รจนา(ประ) เบญจมาศ วารุณี ขัตติยา วารี ณีรมล
2560 บ่าย สายฝน(เกตุ) ปรวีณ์ ลดาวัลย์ พรภัทร์ สุวรรณี วิไลรัตน์

จ. 1 พฤษภาคม เช้า วันชัย ประภา เสนีย์ ไพรินทร์ ภัทราวดี สุจิตรา
2560 บ่าย วัชรัตน์ ประภาศรี ศุภิตา ยุพารดา กอบกูล สิริกร

อ. 2 พฤษภาคม เช้า ศุภกิต ปาริฉัตร ลัดดาวัลย์ สุพรรณี วัตรา สายจิต
2560 บ่าย จันทร์รัตน์ พรทิพย์ แสงมณี วนาลี วรกมล สุดสอาด

พ. 3 พฤษภาคม เช้า สุขสวัสด์ิ พรประภา จันทร์จิรา ล้าพูน นันทกา ล าพวน
2560 บ่าย วิภาณี วันทนา เมตตา ธีรนุช สถาพร รัชนันท์

พฤ. 4 พฤษภาคม เช้า ล้าจวน วลีพร สายฝน(รัต) พเนตร สุธิดา อโรชา
2560 บ่าย สายชล วิราภรณ์(จัน) อมรรัตน์ สุมนทิพย์ พิเชษฐ์ เลิศศักดิ์

ศ. 5 พฤษภาคม เช้า วิเชียร นริสา เบญจา ปิยพัชร สุชาติ รุ่งขวัญ
2560 บ่าย ภูมิศรี วิจิตร สุดารัตน์ มันทนา ไปรยา วีระชยั

ส. 6 พฤษภาคม เช้า ปราณี(ขวัญ) สุวรรณา พิทยา ธนัชญา  ทิตาณัฏฐ์ สิงหา
2560 บ่าย รฐา สมพงษ์ อ่อนจันทร์ อรัญญา สุดา มานิต

อา. 7 พฤษภาคม เช้า อ่อนนุช สุจิรา ยุพิณ พัทธนันท์ คันธนา วิไลวรรณ
2560 บ่าย เบญญาภา สัญญา สุนทรี(แก้ว) สายทอง จันทร์นิภา ณัชชา

จ. 8 พฤษภาคม เช้า มาวิน สุพรรษา สุภาพร อุมาพร วารี แอนนา
2560 บ่าย บรรเจตน์ เสาวลักษณ์ ออมสิน วิภาดา นุกูล มาลี

อ. 9 พฤษภาคม เช้า อุบลรัตน์ สุรีรัตน์ กิติมา กัญญาพัชร(ชญา) เจริญศรี วัชระ
2560 บ่าย บังอร อารีย์ รุ่งทิพย์ สุเรณฑ์พล ออมสิน ลัดดา(กล่ า)

พ. 10 พฤษภาคม เช้า เบญจวรรณ ธนัชพร อรวรรณ ฐิตานันท์ จักริน ปิยนันท์
2560 บ่าย ปัทมา ค้อย กมลวรรณ วริษฐา จิตตานันท์ ดวงตา



ส. 20 พฤษภาคม เช้า ไพโรจน์ ครูเข้าใหม่ กิตติยา ธีรศักด์ิ Miss Fennelyne อลิษา
2560 บ่าย ชมพู ณรรฐวรรณ บุศรินทร์ ภณัฐศิญา อัญชลี ทัศนีย์

อา. 21 พฤษภาคม เช้า กนกลักษณ์ กัญญานันท์ นุจรี(เสือ) ครูเข้าใหม่ ฐิติพร ณีรมล
2560 บ่าย ครูเข้าใหม่ ชุตินันท์ ประนอม กัญญารัตร์ ดวงเดือน วิไลรัตน์

ส. 27 พฤษภาคม เช้า กมล นิภาวรรณ ศิริเพ็ญ กัญญาพัชร(พุม่) วุฒิวัฒน์ สุจิตรา
2560 บ่าย มณี นราพร ชูศรี เมสสิยาห์ เสนีย์ สิริกร

อา. 28 พฤษภาคม เช้า ชลิดา รัศกร ธิดารัตน์ กัญวรรณ ผาณิต สายจิต
2560 บา่ย วินัย ปราณี(พุม่) ฐิตาภา รุ่งทิวา ศุภกิต(ครูเข้าใหม)่ สุดสอาด

ส. 3 มิถุนายน เช้า ชนชน บัวทิพย์ โชติภณ จุฑารัฐ ธีรศักด์ิ ล าพวน
2560 บา่ย นิญาชล วารุณี Miss.JINNEFER TUNAY สุนทรี(รุ่ง) นงลักษณ์(โอ) รัชนันท์

อา. 4 มิถุนายน เช้า วิภา สุวรรณี พจนีย์ ภานุวัฒน์ นรมน อโรชา
2560 บา่ย ประวัติ นิภาพร สุวิทย(์ว)ิ Mr.REY LESIGUES COLLANT พรรทณี เลิศศักดิ์

ส. 10 มิถุนายน เช้า ณัฐวรรณ Mr.JULIUS BA-ON จารุนันท์ ศรีวรรณ รัตติยา รุ่งขวัญ
2560 บา่ย พเนตร Miss.SHIELA MAE รจนา(ประ) เบญจมาศ ชุติวรรณ วีระชยั

อา. 11 มิถุนายน เช้า ปวีณา ศรีสุภวรรณ์ รักชนก น้าพร ลดาวัลย์ สิงหา
2560 บา่ย ปาริฉัตร เกษรา วันชัย ประภา ไพรินทร์ มานิต

ส. 17 มิถุนายน เช้า ยุพารดา วีริน ศิราณี ปรวีณ์ ศุภิตา วิไลวรรณ
2560 บา่ย สุพรรณี ศุภกิต ขัตติยา ลัดดาวัลย์ จันทร์จิรา ณัชชา

อา. 18 มิถุนายน เช้า พรภัทร์ ประภาศรี สายฝน(เกตุ) กรวิกา แสงมณี แอนนา
2560 บา่ย ล้าพูน ภัทราวดี สุขสวัสด์ิ พรประภา สายฝน(รัต) มาลี

ส. 24 มิถุนายน เช้า ธีรนุช กอบกูล เมตตา พรทิพย์ วรกมล วัชระ
2560 บา่ย สุพรรษา วัตรา ล้าจวน วลีพร สมพงษ์ ลัดดา(กล่ า)

อา. 25 มิถุนายน เช้า จันทร์รัตน์ สุรพงษ์ วิจิตร วนาลี สถาพร ปิยนันท์
2560 บา่ย สุธิดา นันทกา วิเชียร วรากร นริสา ดวงตา

ส. 1 กรกฎาคม เช้า วิภาณี วันทนา สายชล สัญญา พิเชษฐ์ อลิษา
2560 บา่ย สุชาติ ปราณี(ขวัญ) สุวรรณา สุจิรา พิทยา ทัศนีย์



อา. 2 กรกฎาคม เช้า สุนทรี(แก้ว) วิราภรณ์(จัน) สุดารัตน์ สุมนทิพย์ ภูมิศรี ณีรมล
2560 บา่ย อ่อนจันทร์ ธนัชญา  อ่อนนุช ยุพิณ รุ่งทิพย์ วิไลรัตน์

ส. 8 กรกฎาคม เช้า บุศรินทร์ มาวิน นุชจรี(รัต) มันทนา ธิดา สุจิตรา
2560 บา่ย ณัฐณิชา ครูเข้าใหม่ เสาวลักษณ์ ลินดา อุมาพร สิริกร

อา. 9 กรกฎาคม เช้า สุดา รฐา ครูเข้าใหม่ กฤษณพงษ์ บรรเจิด สายจิต
2560 บา่ย สุภาพร วารี วัชรัตน์ ครูเข้าใหม่ อรัญญา สุดสอาด

จ. 10 กรกฎาคม เช้า ปิยะนาถ กฤติกาญจน ไปรยา สุรีรัตน์ กิติมา ล าพวน
2560 บา่ย กัญญานันท์ คันธนา สุเรณฑ์พล ปวันรัตน์ กมล รัชนันท์

อ. 11 กรกฎาคม เช้า ทิตาณัฏฐ์ วริษฐา เบญญาภา นิตยา(นวล) ออมสิน อโรชา
2560 บา่ย อรวรรณ กัญญาพัชร(ชญา) ฐิตานันท์ จักริน วุฒิวัฒน์ เลิศศักดิ์

ส. 15 กรกฎาคม เช้า กนกวรรณ กัญญาณัฏฐ์ ค้อย สายทอง อารีย์ รุ่งขวัญ
2560 บา่ย จุฑารัฐ กัญญาพัชร(พุม่) ปิยพัชร กนกลักษณ์ นิภาวรรณ วีระชยั

อา. 16 กรกฎาคม เช้า พัทธนันท์ ณรรฐวรรณ เกษมศรี นิพาภร มณทิพย์ สิงหา
2560 บา่ย ธนัชพร เจริญศรี ชลิดา นุจรี(เสือ) เบญจวรรณ มานิต

ส. 22 กรกฎาคม เช้า อมรรัตน์ อัญชลี เบญจา ศิริวรรณ ชมพู วิไลวรรณ
2560 บา่ย ธิดารัตน์ ศรีสุภวรรณ์ กิตติยา ฐิติพร ไพโรจน์ ณัชชา

อา. 23 กรกฎาคม เช้า บรรเจตน์ กัญวรรณ รจนา(เพียร) บังอร กัญญารัตร์ แอนนา
2560 บา่ย โชติภณ บัวทิพย์ ผาณิต พจนีย์ ณัฐวรรณ มาลี

ส. 29 กรกฎาคม เช้า ชุตินันท์ ณัฐวลัย นุกูล จันทร์นิภา เมสสิยาห์ วัชระ
2560 บา่ย ลดาวัลย์ ภานุวัฒน์ สุวิทย(์ว)ิ อุบลรัตน์ ศุภิตา ลัดดา(กล่ า)

อา. 30 กรกฎาคม เช้า กมลวรรณ ประนอม ปัทมา จิตตานันท์ ภณัฐศิญา ปิยนันท์
2560 บา่ย ปรวีณ์ รัตติยา ศรีวรรณ วิภา น้าพร ดวงตา

ส. 5 สิงหาคม เช้า ฐิตาภา ชุติวรรณ มณี นราพร ชูศรี อลิษา
2560 บา่ย นิญาชล สุวรรณี นรมน วีริน รักชนก ทัศนีย์

อา. 6 สิงหาคม เช้า นงลักษณ์(โอ) เบญจมาศ ดวงเดือน วินัย ปราณี(พุม่) ณีรมล
2560 บา่ย สายฝน(เกตุ) ศุภกิต(ครูเข้าใหม)่ ปวีณา แสงมณี พเนตร วิไลรัตน์



ส. 12 สิงหาคม เช้า รุ่งทิวา พรรทณี ชนชน วลีพร เสนีย์ สุจิตรา
2560 บา่ย พรทิพย์ ศิราณี รัศกร เกษรา พรภัทร์ สิริกร

อา. 13 สิงหาคม เช้า ปาริฉัตร วารุณี สุนทรี(รุ่ง) นิภาพร รจนา(ประ) สายจิต
2560 บา่ย เมตตา วนาลี ประภาศรี กอบกูล ไพรินทร์ สุดสอาด

จ. 14 สิงหาคม เช้า สุขสวัสด์ิ ศุภกิต ประวัติ วันชัย ประภา ล าพวน
2560 บา่ย อมรรัตน์ วิจิตร วรกมล ฐิตานันท์ วันทนา รัชนันท์

ส. 19 สิงหาคม เช้า วริษฐา ภัทราวดี พรประภา ลัดดาวัลย์ สายฝน(รัต) อโรชา
2560 บา่ย สุรพงษ์ กิติมา สุมนทิพย์ จันทร์รัตน์ วิภาณี เลิศศักดิ์

อา. 20 สิงหาคม เช้า ศิริเพ็ญ จันทร์จิรา สุพรรณี วัตรา ล้าจวน รุ่งขวัญ
2560 บา่ย พิเชษฐ์ ธีรนุช Mr.JULIUS BA-ON สถาพร สุนทรี(แก้ว) วีระชยั

ส. 26 สิงหาคม เช้า ปิยพัชร ล้าพูน นันทกา วิเชียร นริสา สิงหา
2560 บา่ย ครูเข้าใหม่ Mrs.NANCY วิราภรณ์(จัน) มันทนา สัญญา มานิต

อา. 27 สิงหาคม เช้า สุธิดา ธนัชญา  สุชาติ ปราณี(ขวัญ) Miss.SHIELA MAE วิไลวรรณ
2560 บา่ย Mrs.SOCORRO เบญจา พัทธนันท์ เสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์ ณัชชา

ส. 2 กันยายน เช้า Mr.REY LESIGUES COLLANT พิทยา จารุนันท์ รุ่งทิพย์ สุวรรณา แอนนา
2560 บา่ย ขัตติยา ภูมิศรี ครูเข้าใหม่ สายชล Miss.JINNEFER TUNAY มาลี

อา. 3 กันยายน เช้า อรัญญา ยุพิณ มาวิน สุพรรษา สมพงษ์ วัชระ
2560 บา่ย มณทิพย์ ครูเข้าใหม่ สุดารัตน์ ครูเข้าใหม่ วัชรัตน์ ลัดดา(กล่ า)

ส. 9 กันยายน เช้า สุจิรา สุรีรัตน์ คันธนา สุดา อ่อนนุช ปิยนันท์
2560 บา่ย นิตยา(นวล) ไปรยา เกษมศรี ทิตาณัฏฐ์ นิพาภร ดวงตา

อา. 10 กันยายน เช้า เบญญาภา สุภาพร ณัฐณิชา ปวันรัตน์ อุมาพร อลิษา
2560 บา่ย อัญชลี ฐิติพร บรรเจิด นุชจรี(รัต) กฤษณพงษ์ ทัศนีย์

ส. 16 กันยายน เช้า สายทอง ศิริวรรณ รฐา ธิดา กนกวรรณ ณีรมล
2560 บา่ย กัญญาณัฏฐ์ รจนา(เพียร) กรวิกา ณัฐวลัย กฤติกาญจน วิไลรัตน์

อา. 17 กันยายน เช้า กัญญาพัชร(พุม่) กมล ครูเข้าใหม่ จักริน วรากร สุจิตรา
2560 บา่ย Miss Fennelyne วิภาดา ศุภกิต(ครูเข้าใหม)่ ธีรศักด์ิ บุศรินทร์ สิริกร



ส. 23 กันยายน เช้า
2560 บา่ย

อา. 24 กันยายน เช้า
2560 บา่ย

ส. 30 กันยายน เช้า
2560 บา่ย

อา. 1 ตุลาคม เช้า
2560 บา่ย

ประกาศใช ้ณ วันที ่7 เมษายน 2560

( ภราดาประภาส    ศรีเจริญ )

อธิการโรงเรียนลาซาลโชตริวีนครสวรรค์


