
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

1 นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม นางสาวศิริพร   คนซ่ือ นางสาวกานดา  ฉัตรแก้วไพศาล นางสาวทัชชญา  เกยมณี นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์

2 นางสาววรรษมล  ตังอ่วม นางสาวสุนทราทิพย์  ชอบธรรม นายนิติกร  เบญมาตย์ นายดิลกชัย  ไพรศรี นางสาวปาตีฮะ  ยะโกะ

1 นายณัฐพล  เพ็งโสภา นางสาวโชติกา  พูลทรัพย์ นางสาวภัทราวดี  มากแสง นางสาวเดือน  บุญจวง นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร

2 นายนวพล  เสนีย์วศ์ ณ อยุธยา นางสาวชนันญา  อุ่นใจ นางสาวประภัสสร  รักษาภักดี นางสาวศศิวิมล  แสงกรด นางสาวกันตรัตน์  พงษ์พานิช

ครูคนท่ี 2 และดูแลนักเรียนมาสาย ตามมาตรการท่ีโรงเรียนก าหนดไว้

08.30 - 09.20 น. คาบ 1

นางสาวสุวิภา  มาลากาญจน์ นางบูรณา  สนร้ิว นางเถาวัลย์  โกเม นางสาวน้้าฝน  ทะกลกิจ นางสาวนวลอนงค์  ยศสาย

นางสาวพิชามลญ์  คงก้าเนิด นางสาวศิริรัตน์  ป้องปิด นางนิกข์นิฌา  ศรีบุตรตา นางสาวนพวรรณ  บัวจูม นางสาวเมลดา  รุ่งเรือง

กลุ่มการบริหารวิชาการ กลุ่มการบริหารงบประมาณ กลุ่มการบริหารท่ัวไป กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และบุคคล   เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักเรียนทราบ

(ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมพล  แหวนทอง) (นายอาภากร  โพธ์ิสุข) (นายพสิษฐ์ เช้ือฉิม) (นางสาวสุดารัตน์  ฤทธ์ินุช) (นายวสันต์  ศักดาศักด์ิ) * ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

4.  - ประตูด้านห้องกิจการนักเรียน นายนพวัฒน์  ศิขรินทร์ นางสาวสุนีย์  คะงุ่ย นางสาวจันทร์จรัส  ศิริวาลย์ นางสาวสุธาสินี  ภักดีนารถ นางอาทิตยา  เวียงวีระเกียรติ

    - แนวร้ัวก าแพงธนาคารออมสิน นายเมธี  ชราศรี นางสาววันวิสาข์  ดวงประทีป นางพัชรี  อินทาปัจ นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์ นายชาคริต  กิมสร้าง

    - ตลอดจนถึงห้องประชาสัมพันธ์

    - ด้านหลังห้องสมุด

6. แปลงเกษตร 11.00-11.50 น. พัก ม.ต้น นางสาวขนิษฐา  มีสิงห์ นางสาวปิยะนุช  บุตรมาตย์ นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี นายประกาศิต  ปราบพาล นายน าโชค  สุขวิชา

11.50-12.40 น. พัก ม.ปลาย นายรชฎ  ธูปะเตมีย์ นางสาวพิตตนันท์  กิตติพัฒนาวุฒิ นางสาวปรลางแก้ว  บริสุทธ์ิ นายดลเหลาะ  สาม่าน นางสาวสมิตา  เมืองเกษม * ควบคุมดูแลให้นักเรียนรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีหลังอาคาร 4 และหน้าอาคาร 6 โรงป้ัน

7. Health Land 11.00-11.50 น. พัก ม.ต้น นาสมศักด์ิ  จันทร์ใบเล็ก นางชาลิสา  รักษาศรี นางกชณิภา  กันตะกนิษฐ์ นางภาวนา พ่วงหลาย นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ

11.50-12.40 น. พัก ม.ปลาย นางลักษณา  ดลเสถียร นายพงษ์พันธ์  แย้มเผือก นางสาววัชรีภรณ์  เขตสกุล นางสาวน้ าอ้อย   มีแสน นายวุฒินันท์  พรมนัส * ควบคุมดูแลให้นักเรียนรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนท่ีหลังอาคาร 4 และหน้าอาคาร 6 โรงป้ัน

จุดรักษาการณ์ เวลา
วัน

หน้าท่ีรับผิดชอบ

1.     ประตูทางเข้าด้านธนาคารทหารไทย (รับนักเรียนตอนเช้า)

06.40 - 7.40 น. 
ครูคนท่ี 1 และ 2  ควบคุมดูแล และรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า สแกนบัตรนักเรียน  ไหว้พระ

เคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบริเวณหน้าโรงเรียน แสดงความเคารพครูและดูแลความเรียบร้อยด้านการแต่งกายของนักเรียน

07.40 - 08.30 น.

ครูคนท่ี 1   ควบคุมดูแล และรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า สแกนบัตรนักเรียน  ไหว้พระ

เคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบริเวณหน้าโรงเรียน แสดงความเคารพครูและดูแลความเรียบร้อยด้านการแต่งกายของนักเรียน

2.  ห้องประชาสัมพันธ์

หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 - 6, นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์, นายปิยะ  บริสุทธ์ิเพ็ชร์ และ นางอุทัยวรรณ  โพธ์ิศรี * ตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน

* ควบคุมดูแลนักเรียนให้ท าความเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของโรงเรียน

* ดูแลนักเรียนให้ท าความเคารพคุณครู / มารยาทไทย

09.20 - 11.00 น. * อบรม / ช้ีแนะนักเรียนท่ีเข้าโรงเรียนสาย

คาบ 2 - 3 * ควบคุมให้นักเรียนสแกนบัตรทุกคนท่ีเข้าโรงเรียนสาย

* ให้นักเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนต์แผ่เมตตา ร้องเพลงโรงเรียน แล้วให้บ าเพ็ญประโยชน์

3. พิธีกรหน้าเสาธง 07.40 - 08.30 น.

* จัดหาบุคลากรเพ่ือประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

  และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนบริเวณหน้าเสาธง

* ควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนปีนร้ัวโรงเรียน

* ควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนซ้ืออาหารจากร้านค้าด้านนอกโรงเรียน

11.00 - 12.40 น. * ก ากับดูแลไม่ให้นักเรียนน าอาหารออกนอกโรงอาหารเพ่ือมาน่ัง

(พัก ม. ต้น - ปลาย)   รับประทานบริเวณแนวประตูด้านห้องกิจการนักเรียน,

  ก าแพงฝ่ังธนาคารออมสิน ตลอดจนถึงห้องประชาสัมพันธ์ 

5.  โรงอาหาร

11.00 - 11.50 น. (พัก ม.ต้น)
* ดูแลนักเรียนให้เข้าแถวซ้ืออาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

* ดูแลให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงอาหาร

11.50 - 12.40 น. (พัก ม.ปลาย)
* ควบคุมดูแลให้นักเรียนน่ังรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

* ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินภายในโรงอาหาร

นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์ นางสาวสุภาพร  เรียมรัตนวาณิชย์ นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล  นายสาวนภาลัย  สายตรง นางสาวอัมพร  พละโพธ์ิ

นางสาวปานตะวัน  นามแสน นางสาวอัญชลี  พสกบุตร นางสาวนิธิกา  พลายแก้ว นางสาววาสนา  โสภารักษ์ นายสอนไกร  กาพาด

* ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย ไม่ซ้ืออาหารจากภายนอกโรงเรียน

* ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย ไม่ซ้ืออาหารจากภายนอกโรงเรียน



วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

11.00-11.50 น. พัก ม.ต้น นายนิพล  โตพูล นางสาวอนุสรา  สินธุสุข นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์ นางสาววรางคณา  เต้พันธ์ นางสุพิศ  รนขาว

11.50-12.40 น. พัก ม.ปลาย นางสาวขวัญจิรา  ทวีเลิศ นายสิริวัฒน์  ปราณี นางสาวสมพร  พรมรักษา นายสราวุฒิ  มุสิกะ นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์ * คอยสอดส่องดูแลนักเรียนไม่ม่ัวสุมสูบบุหร่ี หรือเสพสิงเสพติดชนิดอ่ืน ๆ

นายสุชากรณ์  พวงทอง นางสาวเตือนตา  สุพรรณทอง นางสาวกันยกานต์  สาริการินทร์ นางสาวพัชราภรณ์  บุณยทรรศนีย์ นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์

นางสาวปัทมา  อินทร์บริสุทธ์ิ นางจุฑารัตน์  เสนางคนิกร นางสาวกัญจนา  คชศิริ นางสาวอาทิตยา  เฟ่ืองส ารวจ

10. หัวหน้า อาคาร 7 นางกานต์นารี  ธรรมครบุรี นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย นางเฉลิมศรี  จักษุพา นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์ นายสมมาต  แก่นจันทร์ * ดูแลไม่ให้นักเรียนจับกลุ่ม ก่อกวน รวมถึงการทะเลาะวิวาท

นางสาวชนกพร  ฟักสังข์ นางสาวนิธิกานต์  เกล้าเกษร นางสาวสุนันทา  จิตต์ม่ัน นางสาวทิพย์สุดา  กิจโอสถ นายปิยวัฒน์  ฤทธ์ิมาก

นางสาวมัญจา  สุวรรณฉิม นางสาวสุนิษา  ปาโน นาสาวกรกนก  ดัดแวว ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา  นุชประเสริฐ นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์

นางเนตรนภา  บุญศิริ นางสาวลัญจกร  ศรีทองมาศ นางสาววรรณา  เจริญสุข นางสาวชญาภา  นิลมณี นางพรทิพย์  ฤทธ์ิจ ารัส

นายธัญประภ  ดาวังปา นางสาวเด่นนภา  สิมาฉายา นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต นางสุมิตรา  สุขสุวรรณ นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ * เป็นท่ีปรึกษา แก้ไขปัญหา ให้กับคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าจุดในแต่ละวัน

12. หัวหน้า อาคาร 1 - 3 นางช่ืนจิต  โฉมอุดม นายสุชิน  สุขเกษม นางสายพิณ  ศรีเพ็ง นางสายพิน  งามสง่า นางสาวศศิธร  สิงหธรรม

นายดิฐธิเดช  แจ้งคต นายสายชล  ชังอินทร์ นายเสรี  อุส่าห์ดี นายกริชชุกรณ์  ศิริพันธ์ นางสาวสุดารัตน์  ฤทธ์ินุช

นายธนวัตร  ดีหลาย นายสุวิชา  ทะลือ นางอุทัยวรรณ  โพธ์ิศรี นายวชิระ  ประสานพันธ์ นายธวัช  สร้างตนเอง

นายนเรศ  ศิริเหม เช่น ชุมชนปากเกร็ด, ตลาดปากเกร็ด, ท่าเรือวัดเตย, ท่าเรือลพชัย, โลตัส,

นายศิระณัฐพล  โล่ห์นารายณ์ นางสาวปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์ นายวสันต์  ศักดาศักด์ิ นายศิวกร  พรประภาเกษตร นายธานี  เวียงวีระเกียรติ

นายอนันต์  วิกล ว่าท่ีร้อยตรีปิยะนันท์  จันทาบัว นายภูริณัฐ  มังครักษ์ นายพสิษฐ์  เช้ือฉิม นายเอนกนันท์  บังลังก์โพธ์ิ

ว่าท่ีร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง

14. ปล่อยแถวนักเรียนกลับบ้าน นายประสาน  ป่ินนิล นางกัลยา  ท าบุญ นายไกรวัชร  บัวเทศ นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์ นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว * ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนหลังเลิกเรียน -ก่อนกลับบ้าน

นายณพวุฒิ  เชาวน์เชฎฐ์ นายมงคล  สีนวล นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ นางญาณุสิทธ์ิ  ภูหนองโอง นางสาววรรณิภา  ศรีนาค * จัดระเบียบนักเรียนในการเดินแถวก่อนออกจากบริเวณโรงเรียน

นายอภิวัฒน์  จันทร์ทองค า นางสาวพิมชนก  วิริยจารี นางสาวชนกมณฑ์  แสงสี นางสาวสมร  โกวิทชัย นางสาวพัชรินทร์  จันทะดวง * ตรวจเคร่ืองแบบการแต่งกายของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

นายอนุชิต  เนตรจุ้ย นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข นายพิริยะ  นึกม่ัน นางชาลินี มุสตัง ติงกี นางสาวญานิน  สารพงษ์

13. สารวัตรนักเรียน

07.30 - 08.30 น.

15.30 - 16.30 น.

- ๒ -

จุดรักษาการณ์ เวลา
วัน

หน้าท่ีรับผิดชอบ

8. ประตูด้านหลังอาคาร 6
* ดูแลไม่ให้นักเรียนจับกลุ่ม ก่อกวน รวมถึงการทะเลาะวิวาท

9. อาคาร 7  

08.30 - 11.50 น.

(คาบ 1 - 4) * ควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนใช้เป็นสถานท่ีในการหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน

11.50 - 15.10 น. * ควบคุมดูแลนักเรียนเก่ียวกับความสะอาดบนอาคารเรียน และห้องเรียน

(คาบ 5 - 8) * ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ

08.00 - 16.30 น.

นางนุชจรี  คงโพธ์ิน้อย นางประทิน  พ่วงแพ นายนวพรรษ  ศุภวรางคกูล นางสาวธิตินันท์  นาจาน นางสาววชิราพร  กองสุข

11. อาคาร 1, 2, 3  (ช้ัน 2 - 4)

08.30 - 11.50 น. * เม่ือมีเหตุไม่ปกติ ให้บันทึกรายงานเหตุการณ์เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร

(คาบ 1 - 4) * คอยสอดส่องดูแลนักเรียนไม่ม่ัวสุมสูบบุหร่ี หรือเสพสิงเสพติดชนิดอ่ืน ๆ

11.50 - 15.10 น. หัวหน้าอาคาร

08.00 - 16.30 น.

(คาบ 5 - 8)

* ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน 

(นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธ์ิเพชร)

15. ครูผู้ประสานเวรประจ าวัน 07.00 - 16.00 น. ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมพล  แหวนทอง นายอาภากร  โพธ์ิสุข นายพสิษฐ์  เช้ือฉิม นายวสันต์  ศักดาศักด์ิ นางสาวสุดารัตน์  ฤทธ์ินุช
* ควบคุมดูแลการอยู่เวรของคุณครูเวรประจ าจุดทุกจุด

  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใต้สะพานพระราม 4, ศาลเจ้าแม่ทับทิม, ศาลเจ้าหลังตลาดเช้า ฯลฯ

14.20 - 15.10 น. (คาบ ๘)

15.10 - 16.00 น. (คาบ ๙)

............................................................................


