
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที ่ ๕๘๕ / ๒๕๖๒  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
………………………………..  

            ด้วย โรงเรียนได้ก ำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  ประจ ำปี  ๒๕๖๒  ขึ้น ในวันพฤหัสบดี           
ที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่ำงเวลำ ๐๗.๔๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน                 
และกำรวำงตนให้เหมำะสมในสังคม  ตลอดจนให้ครู อำจำรย์และนักเรียนได้กระท ำกิจกรรมร่วมกัน  สร้ำงควำม
รักควำม ผูกพันซึ่งกันและกัน   เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  
ด ำเนินงำน  ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
           นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นางสยุมพร  นาคจรูญ               ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           นายปลื้ม     ปรีชา                   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นายเกษม      เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน     ศรีบัว  คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสยุมพร  นาคจรูญ               ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายสาธิต      แสงปิยะ  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นายชินวัจน์   ธนโชคปัณณภรณ์ คร ูช านาญการ   กรรมการ 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
              ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
         ๒.  ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ   



       -๒- 
        ๓.  ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู    กรรมการ 
 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน ์  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
 นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. จัดอาสนะส าหรับพระ  โต๊ะหมู่บูชา  และเสื่อปูรองนั่งส าหรับครูบริเวณด้านหน้าเสาธง 
          ๒. จดัโต๊ะส าหรับวางข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่บาตร ด้านหน้าเสาธงยาวตลอดแนวนักเรียนเข้าแถวตั้งแต่  
              ระดับ ม.๑ – ม.๖ และจัดเจ้าหน้าที่ยกออกจากหน้าแถวหลังจากใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเพ่ือประกอบ 
              พิธีสงฆ์ล าดับต่อไป 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นายอัศวิน  ศรีบัว  คร ูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นายบัณฑิต   อรุณเสถียร  คร ูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช านาญการพิเศษ กรรมกำร  
  นำยสมัคร      น้อยสกุล  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมกำร                              
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงปำริชำติ    ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสุดำพร     ยิ้มสิน  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสำธิต      แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
           นำงชญำภำ   ค ำแหงฤทธิ์  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นายธีระวัฒน์   เพ็ชร์วารี  คร ู   กรรมกำร 
                    นำยฉัตรดำว    ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
           นำงสำวสุรีย์    ทนคง  คร ู   กรรมกำร      
  นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู   กรรมกำร 
           นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์  ครู   กรรมกำร 

นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   กรรมกำร 
           นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
    ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร  
  นางนงพงา     อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที่   ๑. ตรวจบริเวณต่ำงๆและดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อย  
              จนเสร็จสิ้นกิจกรรม  
          ๒. เป็นที่ปรึกษำคอยช่วยเหลือ  แนะน ำแก้ไขปัญหำนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม สุขภำพ และอ่ืน ๆ  



-๓- 
         ๓. ครทูี่ปรึกษาดูแลนักเรียน  และจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียนของตนเอง  ท าความ  
              สะอาดบริเวณท่ีก าหนดให้เรียบร้อย 
          ๔. ครูที่ปรึกษาตรวจเช็คชื่อและสภาพนักเรียนก่อน – หลังกิจกรรม 

บริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
 นำยอัศวิน  ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
                    นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
                    นำยณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าท ี  ๑. ควบคุมดูแลตรวจค้นนักเรียนป้องกันการน าเข้าสิ่งของไม่พึงประสงค์บริเวณที่รับผิดชอบตลอด 
               การจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
           ๒. ควบคุมห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำมำในบริเวณโรงเรียน 

บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำยสำธิต  แสงปิยะ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร   
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
  นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการ   
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู                       กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
 นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าท ี ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในหอประชุมอเนกประสงค์ให้เป็นไปด้วยควำมสงบ 
              เรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม  
          ๒. เป็นที่ปรึกษำคอยช่วยเหลือ  แนะน ำแก้ไขปัญหำนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม สุขภำพ และอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายสาธิต       แสงปิยะ  ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 นายอดิศวร   ขจรโชติพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 นายธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมการเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้ำ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 
             บริเวณหน้ำเสำธง  
         ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง                    
 
 
 
 



-๔- 
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

 นายชินวัจน์   ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ   
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมการ                                          
 นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆตามล าดับก าหนดการ 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบนเวที 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครผูู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
  นางสาวสมาพร   สมสืบ    ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 นายสุทธิพงษ์    มูลอาสา  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร                                         
หน้าที ่ ๑. ก ำกับเวที ก ำกับรำยกำรแสดงดนตรีให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ระหว่ำงเวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
         ๒. จัดหำวงดนตรีมำแสดงในงำน ให้บริกำรแก่นักดนตรีตำมควำมเหมำะสม 
         ๓. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง                    

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครผูู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร                          
  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู   รองประธำนกรรมกำร                                                                                      
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร       
  นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่  ๑.  เตรียมยำและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริกำรในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
          ๒.  เป็นเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฐมพยำบำลครู  นักเรียน และบุคลำกรของโรงเรียนในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม 
          ๓.  ในกรณีมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การปฐมพยาบาลได้   ให้น าส่งโรงพยาบาลต่อไป    

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา      
   นำยประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
   นางธนิดา  สิลุจจยานนท์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                             
  นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ คร ู   กรรมการ                                 
 นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู   กรรมการ                              
  นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู   กรรมการ 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยสมพร  อมรเวช  คร ู   กรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  กรรมกำร 
                    จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     หน้าที ่ ๑. นิมนต์พระสงฆ์  วัดชุมพลนิกายาราม  วัดก าแพง  และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดละ ๙ รูป รวม 
                  จ านวน ๒๗ รปู 



- ๕ - 
     ๒. เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการพิธีสงฆ์ ดูแลควบคุมการใส่บาตรของครู – นักเรียน ให้เป็นไปด้วยความ 
                  เรียบร้อย  
              ๓. จัดเจ้าหน้าที่เดินตามรับของใส่บาตรจากพระน ามาวางยังจุดรวบรวมตามที่ก าหนด โดยประสาน 
                 งานกับฝ่ายจัดเตรียมรางวัลเกี่ยวกับอุปกรณ์ถุงด าใส่ข้าวสารอาหารแห้ง  เสร็จพิธีจัดแบ่งของใส่ 

       บาตรส่งมอบทั้ง ๓ วัด  และสถานสงเคราะห์ตามสมควร 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 นางสยุมพร   นาคจรูญ  ครู ช านาญการพิเศษ ประธำนกรรมกำร                                                      
 นางสาวมัณฑนา   สถิตวิบูรณ์ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมการ  
    นำงปำริชำติ  ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่    จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอแก่การด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  

 
คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 

                   นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู                      ประธานกรรมการ             
                   นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย  คร ู                      กรรมกำร  
              จ่ำสิบเอกธนพล   สูงกลำง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
                   นำงสำวนุชำภำ   ส่งสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ทั้งนี้    ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๑๗   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
         (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
..................................................... 

 
 ๐๗.๔๐ น.   -  คร-ูนักเรียนพร้อมกันบริเวณสนามกลางร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  ครูที่ปรึกษาเช็ค ปค.๑ 
 ๐๘.๐๐ น.   -  พิธีการทางศาสนากิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง      
 ๐๙.๐๐ น.   -  พิธีเปิดวัน Christmas 
      ๑๑.๓๐ น.   -  ครูที่ปรึกษา-นักเรียนร่วมรับประทานอาหารกิจกรรมสานสัมพันธ์บริเวณท่ีก าหนด  
   ๑๓.๐๐ น.   -  เริ่มการแสดงดนตรีบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ 
      ๑๕.๐๐ น.   -  เสร็จสิ้นกิจกรรมการแสดงดนตรี ครูที่ปรึกษาควบคุมนักเรียนท าความสะอาด 
                             บริเวณท่ีก าหนดในการรับประทานอาหารให้เรียบร้อย 
     ๑๕.๓๐ น.   -  เสร็จสิ้นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ 

 
………………………………………………. 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พื้นที่การจัดกิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ม.๑/๑ และ ม.๑/๔ บริเวณโถงอาคาร ๕ ด้านกลุ่มบริหารวิชาการ 

ม.๑/๒ บริเวณศาลาหลังที่ ๓ หน้าอาคาร ๒ 

ม.๑/๓ บริเวณศาลาข้างอาคารส านักงานผู้อ านวยการด้านโรงจอดรถ 

ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๙ บริเวณโถงกลางอาคาร ๕ 

ม.๑/๘ บริเวณหน้าอาคารเพชรน้ าหนึ่ง 

ม.๑/๑๐ บริเวณโถงอาคาร ๕ ด้านคหกรรมศาสตร์ 

ม.๑/๑๑  บริเวณลานไทร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ม.๒/๑ บริเวณต้นมะขามข้างส านักงานผู้อ านวยการ 

ม.๒/๒ บริเวณโถงอาคาร ๕ ด้านคหกรรมศาสตร์ 

ม.๒/๓ บริเวณศาลาหน้าอาคาร ๑ ติดคหกรรมศาสตร์ 

ม.๒/๔ บริเวณศาลาหลังที่ ๕ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ม.๒/๕ บริเวณศาลาหลังที่ ๖ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ม.๒/๖ บริเวณหน้าคหกรรมศาสตร์ ๑ 

ม.๒/๗ บริเวณช่องกลางต่อจาก ม.๒/๕ หลังบรมรูป ร.๘ 

ม.๒/๘ บริเวณศาลาหลังที่ ๗ หน้าอาคาร ๑ 

ม.๒/๙ บริเวณศาลาหลังที่ ๔ หน้าอาคาร ๒ 

ม.๒/๑๐ บริเวณต่อจาก ม.๒/๘ หน้าอาคาร ๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ม.๓/๑ บริเวณศาลาข้างอาคารส านักงานผู้อ านวยการด้านหลังอ่างล้างมือ 

ม.๓/๒ บริเวณศาลาหลังที่ ๑ ข้างเสาธงด้านฐานพระ 

ม.๓/๓ บริเวณศาลาหลังที่ ๒ ข้างเสาธงด้านฐานพระ 

ม.๓/๔ บริเวณศาลาหลังที่ ๓ ข้างเสาธงด้านฐานพระ 

ม.๓/๕ บริเวณศาลาหลังที่ ๔ ข้างเสาธงด้านฐานพระ 



-๒-  

ม.๓/๖ และ ม.๓/๗ บริเวณด้านข้าง  ท้ายหอประชุมอเนกประสงค์ฝั่งถนนกลาง (ฐานพระ) 

ม.๓/๘ และ ม.๓/๙ บริเวณด้านข้าง  หน้าหอประชุมอเนกประสงค์ฝั่งถนนกลาง (อาคาร ๑) 

ม.๓/๑๐ บริเวณศาลาหลังท่ี ๑ หน้าอาคาร ๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ม.๔/๑ บริเวณโถงกลางระหว่างคหกรรมศาสตร์ ๑ และ คหกรรมศาสตร์ ๒ 

ม.๔/๒ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเพชรราชาด้านร้านจ าหน่ายน้ าดื่ม 

ม.๔/๓ บริเวณด้านข้าง  ท้ายหอประชุมอเนกประสงค์ฝั่งตรงข้ามอาคารพละ 

ม.๔/๔ บริเวณศาลาหลังที่ ๒ หน้าอาคาร ๒ 

ม.๔/๕ บริเวณหน้าอาคารเพชรน้ าหนึ่ง  

ม.๔/๖ และ ม.๔/๗ ต่อจาก ม.๔/๒ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเพชรราชา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ม.๕/๑ บริเวณศาลาหลังฐานพระ 

ม.๕/๒, ม.๕/๓ และ ม.๕/๔  บริเวณด้านหลังหอประชุมอเนกประสงค์ฝั่งตรงข้ามศาลาสระน้ า 

ม.๕/๕ บริเวณห้องคหกรรมศาสตร์ ๒ 

ม.๕/๖ และ ม.๕/๗ บริเวณด้านหลังหอประชุมอเนกประสงค์ฝั่งตรงข้ามด้านข้างฐานพระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ม.๖/๑ บริเวณลานม้านั่งหินอ่อนใกล้สวนวิทยาศาสตร์ 

ม.๖/๒ และ ม.๖/๓ บริเวณใต้โถงอาคาร ๔ 

ม.๖/๔ , ม.๖/๕ และ ม.๖/๖ บริเวณห้องสมุดสวน 

ม.๖/๗ บริเวณระเบียงหอประชุม ๘๔ พรรษาติดสระน้ า 

 

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นกัเรียนขึ้นอาคารทุกอาคาร และห้ามเข้าเขตก าหนดห้ามโดยเด็ดขาด 

 

 

 
 


