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ตารางแนบท้ายค าสั่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ที่  007  /2563 

เรื่อง เวรปฏิบัติการหน้าที่ ณ ส านักงานระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 
 

วัน วันที่ ชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
มีนาคม 2563 

ศุกร ์ 20 1. นางสาวมารยาท วงษ์พวง 
2. นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ 
3. นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
4. นางสาวสุภาพร ค าปลิว 
5. นางสาวสุภาพร วงษ์พวง 
6. นางสาววาสนา ค าสงค์ 
7. นายอรินทร์ศักดิ ์รัตนะวงษ์ 
8. นายติณณ์ วิไลข า 

9. นางสาวทองเล็ก สมสมัย 
10. นางอนันต์ หวังดี 
11. นางสุรี แสนนาไต้ 

จันทร์ 23 1. นายติณณ์ วิไลข า 
2. นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ 
3. นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม 
4. นางสาวมารยาท วงษ์พวง 
5. นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง 

6. นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ 
7. นางสุรี แสนนาไต้ 

อังคาร 24 1. นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 2. นายอมรเทพ อยู่เจริญ 

พุธ 25 1. นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ 2. นายสันติ น้อยแสง 
พฤหัสบดี 26 1. นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม 2. นายไพร สุพรรณ์ 

ศุกร์ 27 1. นางสาวสุภาพร วงษ์พวง 2. นางสาวทองเล็ก สมสมัย 

จันทร์ 30 1. นางสาววาสนา ค าสงค์ 2. นางอนันต์ หวังดี 
อังคาร 31 ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ร่วมงานมุทิตาจิต ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ร่วมงานมุทิตาจิต 

เมษายน 2563 

พุธ 1 1. นางสาวสุภาพร ค าปลิว 2. นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ 
พฤหัสบดี 2 1. นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง 2. นายอมรเทพ อยู่เจริญ 

ศุกร์ 3 1. นางสาวสุภาพร วงษ์พวง 2. นายสันติ น้อยแสง 

อังคาร 7 1. นางสาวสุภาพร ค าปลิว 2. นายไพร สุพรรณ์ 
พุธ 8 1. นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์ 2. นางสาวทองเล็ก สมสมัย 

พฤหัสบดี 9 1. นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ 2. นางสุรี แสนนาไต้ 
ศุกร์ 10 2. นางสาวมารยาท วงษ์พวง 2. นางอนันต์ หวังดี 


