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ค ำส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
 ที่ 11/2559    

เร่ือง  มอบหมำยกำรปฏิบัตหิน้ำที่เวรของครูและเจ้ำหน้ำที่  ปีกำรศึกษำ 2559  
 

 เพ่ือเป็นการป้องกนัและดูแลความปลอดภยัใหก้บันกัเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนผูป้กครองท่ีเขา้มาติดต่อบริเวณโรงเรียน จึงขอ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนั ใหก้บัคุณครูและบุคลากร โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 
 

เวรประจ ำห้อง สแกนนิว้เข้ำงำนก่อนเวลำ 06.50 น. เร่ิมปฏบิัตหิน้ำที่ เวลำ 07.00 น. สแกนนิว้กลบั เวลำ 17.10 น. 
ประจ ำห้อง จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

1.หอ้งส ำนกังำน EP. มิสขนิษฐำ (น)     
2.หอ้งประชำสัมพนัธ์   มิสสุภทัรำ  มิสปุณยนุช 

3.หอ้งธุรกำร มิสฐำนิตำ มิสวิไล มิสณัฏฐ์มนตธ์ร มิสเนตร์ มิสวชัรีย ์

4.หอ้งกำรเงิน มิสปรียนนัท ์
มิสสองขวญั 

มิสนภสันนัท ์ มิสธญัณภทัร์ มิสพชัมณฑ์ 
มิสนิตยำ (ส) 

5.หอ้งอำคำรสถำนที ่ ม.บณัดิษ มิสนนัธิดำ มิสณัชชำนนัท ์ มิสสมพิศ (พ) ม.บุญสร้ำง 

6.หอ้งเลขำนุกำรผูอ้  ำนวยกำร    มิสสุนิสำ มิสพิชญสิ์นี 

7.หอ้งงำนบุคคล มิสปิยธิดำ  มิสณภชัชำ มิสจำรุรัศม ์ มิสศิรินทิพย ์

8.หอ้งส ำนกัผูอ้  ำนวยกำร มิสรัตนำ     

9.หอ้งจดัซ้ือ มิสศิวภคั มิสปริษำ มิสพณัณ์ชิตำ มิสอำทิตยำ มิสนิศำมณี 

10.หอ้งฝ่ำยวิชำกำร มิสอจัฉรำ  มิสชุดำกร  มิสประภสัสร (ล) 

11.หอ้งบริหำรทัว่ไป มิสขนิษฐำ (ศ)     

12.หอ้งวดัผล มิสศศิธร  มิสวิไลพร มิสนิตยำ (โส) มิสสุมณี 

13.ศูนยว์ิทยบริกำร มิสอญัชลี มิสกฤตพร มิสสุภสั มิสอรนุช  

14.หอ้งปกครอง  ม.ชนะชยั มิสกุนทินี มิสชญำภำ ม.นิรันดร์ 

15.หอ้งธนำคำรโรงเรียน (ใตตึ้กอสัสัมชญั)  มิสเยำวลกัษณ์ (ก)    

16.หอ้งคอมฯ 5 (ใตอ้ำคำรอสัสัมชญั)   มิสน ้ำผึ้ง  มิสสรำวดี 

17.หอ้งศูนย ์Bell มิสกญัญำรัตน์  มิสสิริพร  มิสทศันีย ์

18.หอ้งรถรับ-ส่งนกัเรียน  ม.อรรถพร มิสพิชชำญำมญช์   

19.หอ้งเลขำนุกำรอธิกำร (ใตตึ้กรำฟำแอล)   มิสพิรญำณ์   

20.หอ้งกีฬำสแตค็ (ใตอ้ำคำรรำฟำแอล)     ม.วลัลภ 

21.หอ้งศูนยด์นตรี (หอประชุมหลุยส์ฯ) มิสศรุดำ มิสณัฐกำนต ์ มิสสุชณัษำ มิสชมยัภร ม.ศิริ 
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22.หอ้งกิจกรรม (หอประชุมหลุยส์ฯ) มิสโสมพร มิสภวินตรำ ม.กรกช (โช)  ม.นท ี

23.หอ้งงำนอภิบำล มิสรุ่งนภำ (จ)     

24.หอ้ง Stationery (ใตส้ระว่ำยน ้ำ) มิสณัฐยำ     

25.หอ้งพยำบำล มิสกรรณิกำ  ม.มนตรี  มิสลดัดำวลัย ์

26.หอ้งโภชนำกำร (Golden Jubilee) มิสณัฏฐกนัย ์  มิสนภสันนัท ์  มิสจินดำวรรณ 

27.หอ้งฟิตเนสและดูแลบนอำคำร                    
Golden Jubilee และลำนจอดรถใตดิ้น 

มิสศรัญญำ 
ม.ศุภเลิศ 

มิสณัฐกฤตำ ม.ศำลสิทธ์ิ ม.ณัฐวุฒิ(ด) 
ม.ชวินทร์ 

หน้าที่ของครูเวรประจ าส านักงาน 
1. เตรียมความพร้อมของส านักงานเพื่อเตรียมให้บริการผู้ที่มาติดต่อ 
2. ประจ าส านักงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
3. ดแูลบริเวณรอบ ๆ ส านักงาน ไม่ให้นักเรียนหลบหนีการเข้าแถวหรือหลบหนีวิชาเรียน 

 

เวรเขตที่ 1 สแกนนิว้เข้างาน ก่อนเวลา 06.50 น. เร่ิมปฏิบัตหิน้าที่ เวลา 07.00 น. แสกนนิว้กลบั เวลา 17.10 น. 
 

จุดท่ี/ เขตที/่ สถำนที ่ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
1.ประตู 1 ทำงมำ้ลำยถนนดำ้นนอกโรงเรียน ม.ศุภกร (ผ) ม.ธรรมนูญ ม.ณัฐวฒัน์ ม.นิวติั ม.นำวิน 
ดูแลนกัเรียนขำ้มถนน (เชำ้, เยน็) ม.ก ำธร ม.เขมพำสน์ ม.ปริญญำ ม.ปฐมชยั ม.กฤษดำ 
2.ประตู 1 ดำ้นในโรงเรียน ดูแลนกัเรียน 

ม.สันชยั ม.จรัญ ม.ณชพล มิสแสงธิรำ มิสอนงนำฏ 
กำรแต่งกำยกำรท ำควำมเคำรพ (เชำ้, เยน็) 

3.ทำงมำ้ลำยวงัมจัฉำ (เชำ้,เยน็) ม.กิตติคุณ ม.องักูล ม.เวชไชยยนัต์ มิสเรือนทรัพย ์ ม.เอกรำช 
4.เคร่ืองเล่นวงัมจัฉำ (เชำ้,เที่ยง,เยน็) มิสสมศรี มิสเสมอใจ มิสศรีนำรถ มิสสุพดัชำ มิสอมรรัตน์ (ก) 

5.ประตู 2 ทำงมำ้ลำยถนนดำ้นนอกโรงเรียน ม.ปิยะชำติ ม.สัจจะ ม.วสุรัตน์ ม.ปรมินทร์ ม.วนัชำติ 
ดูแลนกัเรียนขำ้มถนน (เชำ้, เยน็) ม.ฐิติวชัร์ (ช) ม.ธนกฤต ม.วิฑูรย ์ ม.พงษก์ิจ ม.กอ้งพิภพ 
6.ประตู 2 ดำ้นในโรงเรียน ดูแลนกัเรียน   
กำรแต่งกำย กำรท ำควำมเคำรพ (เชำ้, เยน็) 

มิสชมพูนุช ม.บุญเทิด มิสจนัทร์เพญ็ ม.ธีระพล มิสนิตติยำ (ถ) 

7.ประตู 3 ทำงมำ้ลำยถนนดำ้นนอกโรงเรียน ม.นพพร ม.กรกช (ร) ม.ณรงคช์ยั ม.ฐิติวชัร์ (ภ) ม.จกัรพงศ ์
ใกลเ้ซเว่นอเีลฟเว่น (เชำ้, เยน็) ม.คมกริช ม.นครินทร์ ม.อนุพงษ ์ ม.อลงกรณ์  
8.ประตู 3 ดำ้นในโรงเรียน ดูแลนกัเรียน 

มิสมยรีุ (บ) ม.กิตติ มิสกตญัญู มิสสำยสุนีย ์ มิสพรพรรณ 
  กำรแต่งกำย กำรท ำควำมเคำรพ (เชำ้, เยน็) 

9.ทำงมำ้ลำย หอ้งอำหำรตน้สน 
อำคำรอิลเดอฟองโซ (เชำ้, เยน็) 

มิสศรีภทัรำ มิสฮำนำน มิสพิชชำพร มิสณัฐชลยัย ์ มิสเบญจวรรณ 
มิสธนวรรณ มิสปรียำภรณ์   มิสสำยฝน 

10.โรงอำหำรตน้สนและแนวร้ัว (เชำ้,เที่ยง) 
 

มิสกชกร 
(พัก ป.5-ม.3) 

มิสพชัรินทร์  
(พัก ป.5-ม.3) 

มิสธญัญพทัธ์ (ว) 
(พัก ป.5-ม.3) 

มิสบุปผำ 
(พัก ป.5-ม.3) 

มิสกนกวรรณ  
(พัก ป.5-ม.3) 

มิสอภิญญำ 
(พัก ม.4-ม.6) 

มิสกุณฑลี 
(พัก ม.4-ม.6) 

มิสอำรยำ 
(พัก ม.4-ม.6) 

มิสเพญ็พิชชำ 
(พัก ม.4-ม.6) 

มิสเกียรติสุดำ 
(พัก ม.4-ม.6) 
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11.ทำงมำ้ลำยทำงเขำ้ Big A เก่ำ (เชำ้, เยน็) ม.สันติ (ว) มิสสิริกำนต ์ ม.ศกัดิ์ สิริ มิสประกำย ม.ณัฏฐวุฒิ 
 มิสธนวรรณ มิสกวีวรรณ มิสชีวำ ม.สรำวุธ (อ) มิสป่ินรักษ ์

12.ประตู 4 ดำ้นในโรงเรียน ฝ่ังซำ้ย-ขวำ (เชำ้, เยน็) มิสชลธิชำ มิสอมรรัตน์ (ว) มิสอำรญำ มิสฤดีมำส มิสเกื้อกูล 
13.ประตู 4 ทำงมำ้ลำยดำ้นนอกโรงเรียน (เชำ้, เยน็) ม.บุดดี ม.ไพบูลย ์ ม.สถำพร ม.นพดล ม.เอกชยั 
 ม.สมชำย ม.ธนิต ม.คชภคั ม.เจริญ ม.ภทัร 
หน้าที่ของครูเวรประจ าจุดที่ 1-13 
1. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการข้ามถนน    
2. ดูแลให้นักเรียนรักษาความสะอาด                                
3. ดูแลให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกระเบียบ        
4. ดูแลไม่ให้นักเรียนหลบหนีการเข้าแถว     
5. ห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
6. ห้ามนักเรียนซ้ืออาหารจากร้านค้าภายนอกช่วงพักกลางวัน  
 

 
เวรเขตที่ 2 สแกนนิว้เข้างาน ก่อนเวลา 06.50 น. เร่ิมปฏิบัตหิน้าที่ เวลา 07.00 น. สแกนนิว้กลบั เวลา 17.10 น. 

จุดท่ี/สถำนที ่ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 

14.ใตอ้ำคำรเซนตปี์เตอร์ (เชำ้, เยน็) 
มิสเกษณี 
มิสศิริรัตน์ 

มิสกรรณิกำร์ ม.ศุภกร (ศ) มิสมยรีุ (ป) มิสอุดมลกัษณ์ 

15.ทำงมำ้ลำย หนำ้หอ้งน ้ำชำย ขำ้งโรงอำหำรเก่ำ ม.วนัชยั ม.รณชยั ม.ธีรภทัร ม.อคัเดศ ม.เทิดพล 
(เชำ้,เยน็) มิสปัญณ์ณัท มิสภทัรำวรรณ มิสภณัฑิลำ ม.นิยม ม.คมสันต์ 
16.ทำงมำ้ลำยทำงข้ึนโรงอำหำรเก่ำ (เชำ้,เยน็) ม.เฉลิมพล ม.แหลมทอง ม.สุทธิกิตต์ิ ม.ณิพฒัน์ ม.ธวฒัน์ชยั 
    มิสดวงพร  
17.ใตอ้ำคำรอสัสัมชญั (เชำ้,เยน็) มิสธนพร มิสหิรัญยำ มิสนลินรัตน์ มิสพรนิภำ มิสชุติมำ 
18.ทำงมำ้ลำย หนำ้อำคำรรำฟำแอล (เชำ้,เยน็) ม.เอก ม.จงดี ม.มำโนช ม.กศมพงศ์ ม.บรรจง 
 ม.ศุภโชติ ม.ปลวชัร ม.นิมิตร ม.ปรำกำร ม.ไตรวุฒิ 
19.บริเวณใตอ้ำคำรรำฟำแอลทั้งหมด (เชำ้,เท่ียง,เยน็)    มิสอรชร มิสวีรวรรณ มิสกำญจนำ มิสสุขทิพย ์ มิสจำรุวรรณ 
20.บริเวณเคร่ืองเล่นอำคำรรำฟำแอล (เชำ้,เท่ียง,เยน็)    มิสธีรดำ มิสขวญัตำ (ท) มิสสุวิมล มิสอรพรรณ มิสพรพิสุทธ์ิ 
21. ประตู 5 ดำ้นในโรงเรียน (เชำ้,เที่ยง) ม.สำยณัย ์ มิสวิยะดำ มิสจุฑำมำศ มิสวิลำวรรณ มิสดวงฤดี 
หน้าที่ของครูเวรประจ าจุดที่ 14-21 

1. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการข้ามถนน 
2. ดูแลให้นักเรียนรักษาความสะอาด 
3. ดูแลให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกระเบียบ 
4. ดูแลความปลอดภัยในการเล่นของนักเรียน 

        5.     ห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
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เวรเขตที่ 3 สแกนนิว้เข้างาน ก่อนเวลา 06.50 น. เร่ิมปฏิบัตหิน้าที่ เวลา 07.00 น. แสกนนิว้กลบั เวลา 17.10 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี/สถำนที ่ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ 
22.บริเวณแนวร้ัวโบสถแ์ละบริเวณอำคำร 
อเลก็ซิส มิวสิคเซ็นเตอร์ (เชำ้,เที่ยง) 

ม.ภาคิน ม.ณชัพล ม.ธนาณติั ม.บุญฤทธ์ิ ม.ชรัตน ์

23.บริเวณหนำ้หอ้ง Stationery (เชำ้,ที่ยง) มิสอติวณัย ์ มิสจุฑารัตน ์ มิสปรัศนี มิสวรัชยา มิสณฏัฐารัชต ์

24.บริเวณโรงอำหำร Golden Jubilee ดำ้น 
ทิศเหนือ ฝ่ังหอ้งอำหำรครู  (เชำ้,เที่ยง)  

มิสสุทธิรำ 
(พักป.5-ม.3) 

มิสปรียนุช 
(พักป.5-ม.3) 

มิสเยำวลกัษณ์ (ส) 
 (พักป.5-ม.3) 

มิสลกัขณา 
 (พักป.5-ม.3) 

มิสธญัญภทัร 
 (พักป.5-ม.3) 

 
 มิสขวญัตำ (จ) 
(พักม.4-6) 

มิสศิรินทิพย ์(ง) 
(พักม.4-6) 

มิสนรีลกัษณ์  
 (พักม.4-6) 

  
(พักม.4-6) 

  
(พักม.4-6) 

25.บริเวณโรงอำหำร Golden Jubilee ดำ้น 
ทิศใต ้ฝ่ังสระว่ำยน ้ำ  (เชำ้,เที่ยง) 

มิสวิไลรัตน์ 
(พักป.5-ม.3) 

มิสนงนุช  
(พักป.5-ม.3) 

 มิสสุภำพร 
(พักป.5-ม.3) 

มิสศิริวิมล  
(พักป.5-ม.3) 

มิสสุทธิกำนต ์
(พักป.5-ม.3) 

 
 

(พักม.4-6) 
 

(พักม.4-6) 
  

(พักม.4-6) 
   

(พักม.4-6) 
มิสมำลยัภรณ์ 
 (พักม.4-6) 

26.บริเวณบนัไดทำงออกโรงอำหำร ฝ่ังจุด
บริกำรเติมเงินบตัรอำหำร (เชำ้,เที่ยง) 

มิสมณฑำ 
(พักป.5-ม.3) 

มิสพรรณพชัร 
(พักป.5-ม.3) 

 มิสจุฬำรัตน์ 
(พักป.5-ม.3) 

มิสมรกต 
(พักป.5-ม.3) 

มิสณัฐสรัญ  
(พักป.5-ม.3) 

 
มิสจิตรลดำ 
(พักม.4-6) 

 
(พักม.4-6) 

 
(พักม.4-6) 

 มิสขนิษฐำ (ส) 
(พักม.4-6) 

มิสทวิภทัร์ 
(พักม.4-6) 

27.บริเวณอฒัจนัทร์ใหม่สนำมหญำ้เทียม (เท่ียง,เยน็) มิสระพีพร มิสรัตติญำ มิสชุติญำ มิสณชชญำ มิสสุปรียชำติ 
28.บริเวณสวนกำญจนำภิเษก (เชำ้,เที่ยง)           ม.รังสรรค ์ มิสวลีพร  มิสมะลิวรรณ ม.ทวีศกัดิ์  
หน้าที่ของครูเวรประจ าจุดที่ 22-28 

1. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
2. ดูแลให้นักเรียนเก็บภาชนะและรักษาความสะอาด 
3. ดูแลนักเรียนไม่ให้น าอาหารออกนอกโรงอาหาร 
4. ดูแลให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกระเบียบ 
5. ดูแลความปลอดภัยในการเล่นของนักเรียน 
6. ห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
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เวลาปฏบิัตหิน้าที ่ -      เวลาเช้า        เวลา  07.00 – 08.10 น. 
- เวลาพกัเที่ยง ประถม 1-4    เวลา  10.50 – 11.40 น. 
- เวลาพกัเที่ยง ประถม 5 ถึงมธัยม 3                                  เวลา  11.40 – 12.30 น. 
- เวลาพกัเที่ยง มธัยม 4-6    เวลา  12.30 – 13.20 น. 
- เวลาเลกิเรียนเยน็ (วนัจนัทร์ – วนัศุกร์)  เวลา  16.10 – 16.40 น. 

 

คณะกรรมการตรวจเวรประจ าจุด 

วันตรวจเวร 
เขตที่ 1 เขตที ่2 เขตที่ 3 

รับผิดชอบจุดท่ี 1 - 13 รับผิดชอบจุดท่ี 14 - 21 รับผิดชอบจุดท่ี 22 - 28 
จันทร์ ม.ฐำนพฒัน์     ธีระเชำวพฒัน ์ มิสรัชนี  นนัทะวรกำร ม.ชยนัต ์   ศรีอยูย่งค ์

อังคาร           มิสสกุลณำ      จูฑะพุทธิ มิสวนัเพญ็  หอมจะบก   ม.จิรพนัธ์ุ         เหลืองประสิทธ์ิ 

พุธ ม.สรำวุธ         เกื้อกูล มิสมณีรัตน์        ธรำรักษส์มบติั ม.วำทิตย ์         ศรีวิชยัรัตน์ 

พฤหัสบด ี มิสพรพิมล      ปวงนิยม มิสนำรถลดำ     ชมภูศรี มิสสมพิศ         จีนสุข 

ศุกร์ ม.ประเทือง     โปร่งมะณี          มำสเตอร์ธนพตั  สุล  ำนำจ          มิสประภสัสร   วิเวก 

 
คณะกรรมการตรวจเวรประจ าห้อง 

เขตที่ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

1 
2 

มิสประณีต  วงษเ์กษกรณ์ 
มิสจิรำพร    คุณำบุตร 

  มิสเดือนรัศม ์ นิติวฒันำนนท ์
  มิสนฤมล    นอ้ยอิ่ม 

  ม.ผดุงศกัดิ์        แสงสวงค ์
มิสนิภำพรรณ  ระดมกิจ   

ม.จุลพงษ ์  กลิ่นหอม 
มิสปิยะฉตัร์ จนัทร์สุวรรณ 

มิสศมำนนัท ์ รัฐธนะรัชต ์
มำสเตอร์พสิษฐ์  สุมำ 

หน้าที่รับผิดชอบผู้ตรวจเวรประจ าห้อง 
ผูต้รวจเวรหอ้ง เขต 1 รับผิดชอบ จุดที่ 1 - 14 , ผูต้รวจเวรหอ้ง เขต 2 รับผิดชอบ จุดที่ 15 - 27 

 
หน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการตรวจเวร 

1. ออกตรวจกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรตำมจุดท่ีไดรั้บมอบหมำยใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
2. ลงเวลำตำมควำมเป็นจริงและใหผู้ป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเวรลงช่ือในเอกสำรตรวจเวร 
3. ใหค้  ำแนะน ำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
4. เขียนรำยงำนในเอกสำรตรวจเวร 
5. รับและส่งเอกสำรตรวจเวรตำมเวลำท่ีก  ำหนด 
6. จุดใดบกพร่องในเร่ืองใดใหร้ำยงำนใหท้รำบโดยด่วนเพื่อแกไ้ขปรับปรุง 
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หมายเหตุ 1.  ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเวรทุกท่ำนตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีก่อนรับประทำนอำหำรกลำงวนั (เฉพำะโรงอำหำร) 
2. ครูประจ ำชั้น (ระดบั ป.1-ป.3) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตกัอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่นกัเรียน  

 (หวัหนำ้ระดบัสรุปผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีส่งฝ่ำยปกครอง) 
3.  ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีเวร ตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อฝ่ำยปกครอง 
4.  ในกรณีลำกิจหรือไปรำชกำร ขอใหแ้ลกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวร ลงในเอกสำรและน ำส่งหอ้งปกครอง 
      ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั 

        5.  ในส่วนของส ำนกังำน/หน่วยงำนต่ำง ๆ ใหห้วัหนำ้ฝ่ำย/ หวัหนำ้งำน ท่ีสงักดั พจิำรณำสรุปประเมินผล            
              กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรส่งท่ีฝ่ำยปกครอง 

6.   ส ำหรับคุณครูท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรทุกท่ำน ขอควำมกรุณำปฏิบติัหนำ้ท่ีเวรตำมเวลำท่ีก  ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 
       เพื่อควำมปลอดภยัของนกัเรียน 
7.  โรงเรียนถือว่ำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเวร เป็นหนำ้ท่ีส ำคญั และตอ้งกำรควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีอยำ่งสูง        
       กำรละเลยหรือบกพร่องในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีนั้น จะไดรั้บกำรพิจำรณำจำกทำงโรงเรียน 

 
ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป         
    ม.สมบติั           บุญสำพิพฒัน ์  
    ม.เศกศกัด์ิ   นิติวฒันำนนท ์  

  ม.วิศิษฐ ์  ใจมัน่ 
  มิสวรนุช       รัตนจรัสโรจน ์   
  มิสร่ืนจิต ใจมัน่ 
                           ม.ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์
                           ม.สนัติ                 ศรีเครือแกว้ 
 

 ทั้งน้ี  ใหเ้ร่ิมปฏิบติัหนำ้ท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

           สัง่  ณ  วนัท่ี  14  พฤษภำคม  2559 
 
 
 
 

                 (ภรำดำ ดร.วีรยทุธ   บุญพรำหมณ์) 
                                                                         ผูอ้  ำนวยกำร 


