
  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ท่ี 81 / 2563 

เร่ือง  กำรแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบและแต่งต้ังผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 

……………………………………………………………. 
 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ได้จัดแบ่งเขตพื้นท่ีในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้ร่วมกนัดูแลรักษำควำมสะอำด
ของอำคำรสถำนท่ี อีกท้ังยังเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของนักเรียนในกำรอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนด้วย เพื่อให้กำร
แบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและแต่งต้ังผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2553 และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553 ในกำรแบ่งเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบและแต่งต้ังผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 ดังต่อไปนี ้

ระดับชั้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลควบคุม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1 
ระเบียงหน้ำห้องสมุดตลอดแนว นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม 

MS.Varsha Tryambak Borse 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 หลังห้องพักครู MEP นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3 
ลำนธรรมฝ่ังห้องพยำบำลถึงแนวกลำงถนน นำงวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์ 

นำงสำวกุสุมำ จันทร์แก้ว 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4 
ลำนธรรมถึงแนวกลำงถนน นำงสำวลำวัลย์ เอี่ยมจ ำรัส 

นำงกำนต์สิรี มำตย์วิเศษ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5 บริเวณน้ ำตก สระน้ ำ และบ่อพักน้ ำ นำงสำวนันท์ชรีย์ ล้ีไพโรจน์กุล 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6 
อัฒจันทร์ฝ่ังสนำมบำสเกตบอลถึงแนวลู่ นำงชนิดำ รื่นรมย ์

นำงจุฑำรัตน์ เกิดทอง 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7 อัฒจันทร์ฝ่ังอำคำรวิทยำศำสตร์ถึงแนวลู่ นำงสำวอภันตรี ฉลอง 
นำงสำวสุธำรทิพย์ พู่โต๊ะยำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8 
ด้ำนข้ำงห้องพยำบำล ถังน้ ำถึงแนวกลำงถนน นำงฉัตรกมล ศิริคช 

นำยสุรเดช สอนภักดิ์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9 
หน้ำห้องพยำบำล นำงชบำ เมืองค ำ 

นำงสำวสุปรียำ อินองกำร 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/10 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำอำคำรวิทยำศำสตร์ฝ่ังอัฒจรรย์ นำงศศธร ทองจันทร์ 

นำยธีรพร เอื้อเฟื้อ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1 
 

บริเวณข้ำงอัศจรรย์ฝ่ังสนำมบำสเกตบอลถึงร่องน้ ำ  นำยนิกร คงอินทร ์
Miss.Nolyn Grace E.Luciano 
 



ระดับชั้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลควบคุม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2 
บริเวณสนำมบำสเกตบอล นำยนัฐพล บุญสละ 

นำงสำวสรำลี งำมดี 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3 บริเวณด้ำนหน้ำโรงยิม และสวนหย่อม นำงสำยชล ต่ำยนิล 
นำยสรำยุทธ อินทะศรี 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/4 
สนำมเปตองและข้ำงในโรงยิม 
 

นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน 
Miss.Aloha Veibs M.Febian 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/5 
บริเวณท่ีจอดรถจักรยำนยนต์ครูข้ำงอำคำร 424 ล  
( พิเศษ ) และโรงยิม ต้ังแต่ทิศใต้จรดทิศเหนือ 

นำงสุขรดำ กิติกรเศรษฐ์ 
นำงกุลธิดำ ถินกล่ัน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/6 
บริเวณหน้ำโรงรถและโรงรถ หลังอำคำรอำคำร 424 ล   
( พิเศษ ) 

นำงสำวอุมำพร เช่ียวณรงค์กร 
นำยชลิต เสนำะสันต์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/7 บริเวณด้ำนหลังห้องวิชำกำร นำยกฤษฎำ นำหมื่น 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/8 บริเวณหลังห้องบริหำรงำนบุคลลถึงโรงรถติดรั้วก ำแพง นำงสำวอรวรรณ นธีนำม 
นำงสำววิลำวัลย์ เกียรติถนอมกิจ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/9 
บริเวณสวนหย่อมข้ำงลำนธรรมด้ำนล่ำง (ป้ำยลำนมหำ
มงคล) ถึงแนวกลำงถนน 

นำงสำวจิรนันท์ ช้ันชำติ 
นำยวรุฒ บุญประเสริฐ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2/10 
บริเวณอ่ำงล้ำงมือและท่ีวำงถังขยะ นำงบุญญำรัศมิ์ จันทคำม 

นำงสำวอัจฉรำ ค ำเลิศ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำห้องบริหำรท่ัวไป ถึงแนวกลำง
ถนน 

นำงสำวอรพินท์ มีกุญชร 
Miss.Loure May Cruz 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำห้องบริหำรวิชำกำร ถึงแนวกลำง
ถนน 

นำยภำณุวิชญ์ สว่ำงไสว 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/3 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำอำคำร 4 ( ฝ่ังกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ ) ถึงแนวกลำงถนน 

นำยอุเทน บ ำรุงนำ 
นำงสำวรัตติยำ จันทคำม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/4 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำอำคำร 4 ( ฝ่ังห้องพักครู MEP) 
ถึงแนวกลำงถนน 

นำยวรพจน์ กรณวงศ์ 
นำงจุฑำ ประกอบกิจ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/5 
บริเวณระหว่ำงศูนย์เทคโนโลยีฯ กับอำคำร 4  
(ภำษำต่ำงประเทศ) และทิศเหนือตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของถนน
มำจนถึงสระน้ ำทำงทิศใต้ (รวมสระน้ ำด้วย) 

นำยรัชพล เท่ียงดี 
นำงสำวรัชฎำพร ศรีวิชัย 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/6 
บริเวณร่องน้ ำระหว่ำงอำคำร 4 กับอำคำร 72 พรรษำ 
ตลอดแนว 

นำงสำวจงจินต์ บัวเผ่ือน 
นำงสำวสุวรรณำ ปั้นแตง 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/7 
บริเวณสวนหย่อมข้ำงอำคำร 4 ฝ่ังห้องพักครู MEP  นำยชัยพัฒน์ รำญรอน 

นำงสำวสุภัทร์ธิดำ ปักษำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/8 
บริเวณหลังเสำธงถึงร่องน้ ำ นำงสำวกิ่งกำญจนำ สุวรรณโชติ 

นำยสมนึก โสมล 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/9 
บริเวณอำคำร 72 พรรษำ และร่องน้ ำข้ำงห้องสมุด นำงดวงกมล พรพลำนำมัย 

นำยจักรพงษ์ ท้ิงมิตรช่ัว 
 



ระดับชั้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลควบคุม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3/10 
บริเวณสวนวรรณคดี ถึงแนวกลำงถนน นำยเอนก จิณำรักษ์ 

นำงสำวศิริขวัญ กรกฎ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 
บริเวณห้องน้ ำข้ำงโรงอำหำร นำงสำวแสงรวี บุญพิทักษ์ 

นำงสำวกัญญ์วรำ อักษรเสือ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 
บริเวณโรงอำหำรฝ่ังห้องน้ ำ แบ่งครึ่งกับช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 4/3 

นำยธนิต มัชฌิมำ 
นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 
บริเวณโรงอำหำรฝ่ังโรงจอดรถ แบ่งครึ่งกับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 

นำงวิลำสินี อุดแก้ว 
นำยนคร สร้อยสน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 
บริเวณสวนหย่อมหน้ำโรงท ำน้ ำด่ืม ถึงแนวกลำงถนน 
และหน้ำบ้ำนพักครูถึงต้นมะม่วง 

นำงสัจจำ ช่ำงต่อ 
นำยโอฬำร พำช่ืน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 
บริเวณร่องน้ ำด้ำนหลังอำคำรวิทยำศำสตร์และโรงอำหำร นำงสำวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์ 

นำงสำวอุบลวรรณ ประจง 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 
บริเวณน้ ำด่ืมและสวนหย่อมหน้ำอำคำรวิทยำศำสตร์ นำยค ำนวน วงศ์จันทร์ 

นำงสำวนิตติกำ ศิริยำ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 
บริเวณหลังอำคำรประชำสัมพันธ์ทั้งหมด นำงสำวเกศกนก สิทธิพงศ์ 

Mr.Jayeshkumar Chhari 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 
บริเวณหน้ำโรงฝึกงำนเกษตร ( ครูศศธรและห้องกิจกำร
นักเรียน )ถึงแนวกลำงถนน 

นำงสำวสมปอง พรำมเอก 
นำยวิศรุต เลขกำร 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3 
บริเวณโรงฝึกงำนเกษตรและโรงฝึกงำนอุตสำหกรรม  
ร่องน้ ำและสวนหย่อม 

นำยภำณุพงศ์ ลำภเกิน 
นำงสำวนันทพร บุญประถม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 
บริเวณหลังห้องสมัชชำถึงกลำงถนนหน้ำบ้ำนพักครู  
เขตแนวโรงอำหำรถึงร่องน้ ำ 

นำงสำวสุพิชญำ ธนะค ำมำ 
นำงสำวอภิญญำ บุตรพรม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5 
บริเวณหน้ำอำคำร 216 ถึงแนวก ำแพงแนวห้องสมุด นำงสำวกำญจนำ วงศ์อินทร์ 

นำงปฏิมำ บุญล้อม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 
บริเวณหน้ำโรงฝึกงำนอุตสำหกรรมท้ังหมด  
ถึงแนวต้นมะม่วง 

นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล 
นำงสำวเพลินจิตร นำบุญ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 
บริเวณสวนสมุนไพร นำงมัทนำ ครอบครอง 

นำงสำวปัทมำ ภู่ระหงษ์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 
บริเวณศำลพระภูมิข้ำงอำคำร 424 ล ( พิเศษ ) 
ถึงแนวกลำงถนน 

นำงนิตยำ อภิญ 
นำงสำวณิชำดำ ปัญจวีณิน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3 
บริเวณหลังศูนย์เทคโนโลยีฯฝ่ังศำลพระภูมิ รวมแนว
บันไดหน้ำศูนย์เทคโนฯ 

นำยคมกริช ซ้อนบุญ 
นำงสำวพิรำวรรณ์ ศรีสัตย์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4 

บริเวณหลังศูนย์เทคโนโลยีฯฝ่ังติดฐำนพระและระหว่ำง
โรงฝึกงำนคหกรรม 

นำงสำวจำรุวรรณ จันทมัตตุกำร 
นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง 
 
 



ระดับชั้นที่รับผิดชอบ บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลควบคุม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 
บริเวณหน้ำอำคำรคหกรรม (ครูใจภักดิ์และครูสมปอง) 
ถึงแนวกลำงถนน 

นำยมำโนช ครอบครอง 
นำงสำวปรีดำวรรณ วิชำธิคุณ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/6 
บริเวณฐำนพระถึงแนวกลำงถนน หน้ำประตูโรงเรยีน นำยสำยัณห์ ศรีขวัญ 

นำงจันทร์ฉำย ศรีขวัญ 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ เสียสละ  สำมัคคี 
เพื่อให้กำรรับผิดชอบเขตพื้นท่ีของโรงเรียนบรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
( นำยสันติ มุกดำสนิท ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 


