คำสั่งศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
ที่ 01/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ของโรงเรียนในสหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
*************************************
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินงำนภำรกิจในกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่เผชิญ
เหตุพิเศษ โดยได้จัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนของโรงเรียน
ในสหวิทยำเขตรัชโยธิน และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะเสียงต่อควำมรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ตลอดจนปัญหำทำงเพศ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเป็นไทย ปฏิบัติตนได้
ตำมค่ำนิยมอันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลักของไทย 12 ประกำร ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 สิงหำคม พ.ศ. 2560 และกำหนดให้มีกำรตรวจ
และเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์ ระหว่ำงวันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ.2560 – 24 กันยำยน
พ.ศ. 2560 เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่
ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสวัสดิ์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
กรรมกำร
3. นำยพชรพงศ์ ตรีเทพำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
กรรมกำร
4. นำยสันต์ธวัช ศรีคำแท้
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
กรรมกำร
5. นำยสุทธิพงษ์ โมรำวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรรมกำร
6. นำงอำลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ กรรมกำร
7. นำงพรภินนั ท์ เลำะหนับ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
กรรมกำร
8. นำงสำวจุฑำธิณี สิงหรัญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
กรรมกำร
9. นำยเทียน กล่ำบุตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรรมกำรเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยเหมำะสม
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
2. นำยรัตนะ บัวรำ
3. นำยเขษมชำติ อำรีมิตร
4. นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ
5. นำงสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอวัง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรวิทยำ
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-26.
7.
8.
9.
10.

นำงวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
นำยวิรัช นุ่มแจ่ม
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
นำงรัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
นำยสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

ปฏิบัติหน้ำที่

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรเลขำนุกำร

1. ดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
2. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและวำงแผนกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงในพืน้ ที่สหวิทยำเขตรัชโยธิน
และสหวิทยำเขตจตุรวิทย์

3. คณะกรรมกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
สหวิทยำเขตรัชโยธิน
3.1. โรงเรียนหอวัง
1. นำยรัตนะ บัวรำ
2. นำยวจนะกำร ดีบุตร
3. นำยวินัย นำมมำ
4. นำยธีระวัฒน์ หนูขำว
5. นำยนิรุธ อ่อนนิ่ม

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

3.2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
1. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
ครู คศ. 1
3. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
ครู คศ. 1 (พสน.)
4. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
ครู ผู้ช่วย (พสน.)
5. นำยชัยวุฒิ สังขพงษ์
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

3.3. โรงเรียนสำรวิทยำ
1. นำยเขษมชำติ อำรีมิตร
2. นำยพิทักษ์ ชินสีห์
3. นำยศุภวัฒน์ คัมภิรำนนท์
4. นำยสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
5. นำยบุญถำวร นวลศักดิ์

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน (พสน.)
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำร (พสน.)
ครู คศ.1 (พสน.)
ครู คศ.1 (พสน.)
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

3.4. โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
1. นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ
2. นำยปิยวัฒน์ สะอำด
3. นำยนภดล เชิงศิริ
4. นำยชำคริต ปิยเดชอัครพงศ์

ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

-35. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี
6. นำยปิยะ พันชนะ
7. นำงสำวอุไรวรรณ ละดำดก
8. นำยสมชำติ พวงโพธิ์ทอง
3.5. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
1. นำยสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล
2. นำยนำวี มะหะมำน
3. นำยรุ่งเรื่อง พงษ์จันทรโอ
4. นำยธนำรัตน์ คงชู
5. นำยประมวล เพียงธงษำ
สหวิทยำเขตจตุรวิทย์
3.6. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
1. นำงสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
2. นำงวำสนำ วิถีสวัสดิ์
3. นำยชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
4. นำยชัยอำนนท์ จักรชัยนำคเจริญ
5. นำยอรรถสิทธิ์ มำกเจริญ
6. นำยศักดิ์ศรี ศรีละโคตร
7. นำยสมชำย ตุนหะชำติ
8. นำยวรวุฒิ สุขสถิตย์
9. นำยชวิช ลพพื้น
10. นำยสุเชำว์ ฉิมสุข

ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
พนักงำนขับรถ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู (พสน.)
ครู (พสน.)
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
ครู คศ. 1 (พสน.)
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

3.7.
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
นำยวิรัช นุ่มแจ่ม
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำยจเรณ์ สุขรัตน์
ครู คศ. 1
นำยอำทิตย์ ศรีแก้ว
ครู คศ. 1 (พสน.)
นำยทวีศักดิ์ กันทำทำ
ครูผู้ช่วย (พสน.)
นำยปรีชำ อภิวันท์
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

3.8.
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนพุทธจักรวิทยำ
นำงรัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
นำงสำวนันท์นภัส จำปำรัตน์
นำยทวีศลิ ป์ ศรีอักษร
นำยทวีสุข ซื่อตรง

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู (พสน.)
ครู (พสน.)
พนักงำนขับรถ

-43.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
นำงวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
นำงณัฐมณฑ์ รัตนดุลยำพันธ์
ครู คศ.1 (พสน.)
นำยอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
ครู คศ.1 (พสน.)
นำยสุทธิพันธ์ สิงห์เงำ
ครูผู้ช่วย
นำงสำวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
ครูผู้ช่วย
นำยวัชรำ จันลำ
ครูผู้ช่วย
นำยสุภีร์ ศรีมันตะ
พนักงำนขับรถ

หัวหน้ำชุดตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ออกตรวจและเฝ้ำระวังพืน้ ที่เสี่ยง ตำมแผนตรวจสถำนที่ของโรงเรียน
2. บันทึกกำรตรวจและเฝ้ำระวังพืน้ ที่เสี่ยง
3. สรุปกำรบันทึกผลกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยง เพือ่ เสนอประธำนโครงกำร
4. คณะกรรมกำรร่วมตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงในในพื้นที่สหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
4.1. คณะกรรมกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงร่วม ชุดที่ 1
1. นำงวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยกำร รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
2. นำงรัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
รองผู้อำนวยกำร รร.พุทธจักรวิทยำ
หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
3. นำงสำวนันท์นภัส จำปำรัตน์
ครู รร.พุทธจักรวิทยำ(พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
4. นำยทวีศลิ ป์ ศรีอักษร
ครู รร.พุทธจักรวิทยำ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
5. นำงณัฐมณฑ์ รัตนดุลยำพันธ์
ครู รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
6. นำยอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
ครู รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
7. นำยสุทธิพันธ์ สิงห์เงำ
ครู รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
8. นำงสำวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
ครู รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
9. นำยวัชรำ จันลำ
ครู รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
10. นำยทวีสุข ซื่อตรง
พนักงำนขับรถ รร.พุทธจักรวิทยำ
11. นำยสุภีร์ ศรีมันตะ
พนักงำนขับรถ รร.สตรีวัดมหำพฤฒำรำมฯ
4.2. คณะกรรมกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงร่วม ชุดที่ 2
1. นำยรัตนะ บัวรำ
รองผู้อำนวยกำร รร.หอวัง
หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
2. นำยเขษมชำติ อำรีมิตร
รองผู้อำนวยกำร รร.สำรวิทยำ (พสน.)
หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
3. นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ
ปฏิบัติหน้ำที่รอง ผู้อำนวยกำร รร.รำชวินิตบำงเขน หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
4. นำยพิทักษ์ ชินสีห์
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรอง ผู้อำนวยกำร รร.สำรวิทยำ (พสน.) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
5. นำยปิยวัฒน์ สะอำด
ครู รร.รำชวินิตบำงเขน
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
6. นำยนภดล เชิงศิริ
ครู รร.รำชวินิตบำงเขน
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
7. นำยศุภวัฒน์ คัมภิรำนนท์
ครู รร.สำรวิทยำ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
8. นำยสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
ครู รร.สำรวิทยำ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
9. นำยวจนะกำร ดีบุตร
ครู รร.หอวัง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

-510.
11.
12.
13.
14.

นำยวินัย นำมมำ
นำยธีระวัฒน์ หนูขำว
นำยสมชำติ พวงโพธิ์ทอง
นำยบุญถำวร นวลศักดิ์
นำยนิรุธ อ่อนนิ่ม

ครู รร.หอวัง
ครู รร.หอวัง
พนักงำนขับรถ รร.รำชวินิตบำงเขน
พนักงำนขับรถ รร.สำรวิทยำ
พนักงำนขับรถ รร.หอวัง

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ

4.3. คณะกรรมกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยงร่วม ชุดที่ 3
1. นำงสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
รองผู้อำนวยกำร รร.สุรศักดิ์มนตรี
หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
2. นำยสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล
รองผู้อำนวยกำร รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
3. นำยวิรัช นุ่มแจ่ม
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำร รร.กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
4. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ ผูช้ ่วยรองผู้อำนวยกำร รร.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ หัวหน้ำชุดตรวจร่วม
5. นำยนำวี มะหะมำน
ผู้ช่วยรอง ผู้อำนวยกำร รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
6. นำยรุ่งเรื่อง พงษ์จันทรโอ
ครู รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
7. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
ครู รร.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ (พสน.) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
8. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
ครู รร.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ (พสน.) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
9. นำยอำทิตย์ ศรีแก้ว
ครู รร.กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม (พสน.)
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
10. นำยทวีศักดิ์ กันทำทำ
ครู รร.กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
11. นำยสมชำย ตุนหะชำติ
ครู รร.สุรศักดิ์มนตรี
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
12. นำยชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
ครู รร.สุรศักดิ์มนตรี
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
13. นำยประมวล เพียงธงษำ
พนักงำนขับรถ รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
14. นำยชัยวุฒิ สังขพงษ์
พนักงำนขับรถ รร.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
15. นำยปรีชำ อภิวันท์
พนักงำนขับรถ รร.กุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม
16. นำยสุเชำว์ ฉิมสุข
พนักงำนขับรถ รร.สุรศักดิ์มนตรี
ปฏิบัติหน้ำที่ 1. ออกตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยง ตำมแผนตรวจสถำนที่ร่วมของสหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์
2. บันทึกกำรตรวจและเฝ้ำระวังพืน้ ที่เสี่ยงร่วม
3. สรุปกำรบันทึกผลกำรตรวจและเฝ้ำระวังพื้นที่เสี่ยง เพือ่ เสนอประธำนโครงกำร
5. คณะกรรมกำรประเมินผล
1. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
2. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
3. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
ปฏิบัติหน้ำที่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

1. จัดทำแบบประเมินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2. ประเมินผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
3. รวบรวมข้อมูลสรุปผลประเมินเสนอฝ่ำยบริหำร

-6ให้ทุกฝ่ำยเตรียมกำรและปฏิบตั หิ น้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ครูและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
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(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ทำหน้ำที่ประธำนศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ของโรงเรียนในสหวิทยำเขตรัชโยธินและสหวิทยำเขตจตุรวิทย์

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60
3 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
6 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60
18 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60

ซอยรัชดาภิเษก 10
ซอยรัชดาภิเษก 7 (นาทอง)
The Street รัชดา
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
ซอยรัชดาภิเษก 12
แฟลต ห้วยขวาง
เซ็นทรัล พระรา 9
ตลาดรถไฟ รัชดา
ฟอร์จูน
ซอยรัชดาภิเษก 10
ซอยรัชดาภิเษก 7 (นาทอง)
แฟลต ห้วยขวาง
ซอยรัชดาภิเษก 10
ตลาดรถไฟ รัชดา
ซอยรัชดาภิเษก 10
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
ซอยรัชดาภิเษก 7 (นาทอง)
ตลาดรถไฟ รัชดา
The Street รัชดา
ตลาดรถไฟ รัชดา
ซอยรัชดาภิเษก 12
ซอยรัชดาภิเษก 7 (นาทอง)
แฟลต ห้วยขวาง
ซอยรัชดาภิเษก 12
ซอยรัชดาภิเษก 10
ตลาดรถไฟ รัชดา
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
The Street รัชดา
ซอยรัชดาภิเษก 7 (นาทอง)
ซอยรัชดาภิเษก 12

นายสุภวัชร ชาติการุณ
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน

นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

27 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60
3 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
6 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60
18 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60

ตลาดจันทร์หุ่น
ชุมชนริมคลองลาดพร้าว
ตลาดประชาราษฎร์
หมู่บ้านอยู่เจริญ 779
แยกสานักงาน เขตห้วยขวาง
สวนอาหารริมบึง
หน้าสวนอาหารนาทอง
ประชาราษฎร์ 24
หน้า LOTUS EXPRESS
สี่แยกวัดใจ
ชุมชนลาดพร้าว 48
ชุมชนลาดพร้าว 80
ชุมชนลาดพร้าว 64
แยกห้วยขวาง
ซอย รัชดาภิเษก 18
ตลาดห้วยขวาง
แยกประชาอุทิศ
สถานทูตภูฏาน
สถานทูตลาว
ซอย ประชาราษฎร์ 9
ชุมชนริมคลอง ลาดพร้าว
แยกโชคชัย 4
ชุมชนลาดพร้าว 80
รถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง
ตลาดห้วยขวาง
รถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร
ชุมชนวัดสามัคคีธรรม
หน้าโรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ
สวนอาหารริมบึง

นายนาวี มะหะมาน
นายรุ่งเรือง พงษ์จนั ทรโอ
นายธนารัตน์ คงชู

นายสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล
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วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

20 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว
หน้า LOTUS EXPRESS
หมู่บ้านอยู่เจริญ 779
ประชาราษฎร์ 24
ประชาราษฎร์ 26

ผู้ตรวจ
นายนาวี มะหะมาน
นายรุ่งเรือง พงษ์จนั ทรโอ
นายธนารัตน์ คงชู

หัวหน้าชุดตรวจ
นายสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนสารวิทยา สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

ตลาดอมรพันธ์ แยกเกษตร

27 ส.ค. 60

เมเจอร์ รัชโยธิน

28 ส.ค. 60

โต๊ะสนุกเกอร์ ซอย 47

29 ส.ค. 60

ร้านครัวแปดริ้ว

30 ส.ค. 60

สนามกีฬาแฟลตบางบัว

31 ส.ค. 60

สนามมวย ลุมพินี

1 ก.ย. 60

เซ็นทรัล รามอินทรา

2 ก.ย. 60

รามอินทรา ซอย 5

3 ก.ย. 60

สนามกีฬา รามอินทรา

4 ก.ย. 60

ตลาด กม.2 รามอินทรา

5 ก.ย. 60

ซอย สุขสันต์พัฒนา

6 ก.ย. 60

วัดพระศรีมหาธาตุฯ

7 ก.ย. 60

โลตัส สาขาหลักสี่

8 ก.ย. 60

ตลาดสะพานใหม่

9 ก.ย. 60

บิ๊กซี สาขาสะพานใหม่

นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร

นายเขษมชาติ อารีมิตร
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วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

10 ก.ย. 60

ตลาดอมรพันธ์ แยกเกษตร

11 ก.ย. 60

เมเจอร์ รัชโยธิน

12 ก.ย. 60
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13 ก.ย. 60

ร้านครัวแปดริ้ว

14 ก.ย. 60

สนามกีฬาแฟลตบางบัว

15 ก.ย. 60

สนามมวย ลุมพินี

16 ก.ย. 60

เซ็นทรัล รามอินทรา

17 ก.ย. 60

รามอินทรา ซอย 5

18 ก.ย. 60

สนามกีฬา รามอินทรา

19 ก.ย. 60

ตลาด กม.2 รามอินทรา

20 ก.ย. 60

ซอย สุขสันต์พัฒนา

21 ก.ย. 60

วัดพระศรีมหาธาตุฯ

22 ก.ย. 60

โลตัส สาขาหลักสี่

23 ก.ย. 60

ตลาดสะพานใหม่

24 ก.ย. 60

บิ๊กซี สาขาสะพานใหม่

ผู้ตรวจ
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายพิทักษ์ ชินสีห์
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
นายพิทักษ์ ชินสีห์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์

นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร

หัวหน้าชุดตรวจ
นายเขษมชาติ อารีมิตร

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

เดอะมอลล์ งามวงศืวาน

27 ส.ค. 60

ซอย ชินเขต 1-2

28 ส.ค. 60

พันทิพย์ พลาซ่า

29 ส.ค. 60

แกรนด์พลาซ่า

30 ส.ค. 60

ตลาดพงษ์เพชร

31 ส.ค. 60

มหาลัยธุรกิจบัณฑิต

1 ก.ย. 60

ตลาดท่าทราย

2 ก.ย. 60

โลตัสสี่แยกพงษ์เพชร

3 ก.ย. 60

ซอย 8 ประชาชื่น

4 ก.ย. 60

หมูบ้านโสสุนคร

5 ก.ย. 60

เดอะมอลล์ งามวงศืวาน

6 ก.ย. 60

ซอย ชินเขต 1-2

7 ก.ย. 60

พันทิพย์ พลาซ่า

8 ก.ย. 60

แกรนด์พลาซ่า

9 ก.ย. 60

ตลาดพงษ์เพชร

นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก

นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ
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วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

10 ก.ย. 60

มหาลัยธุรกิจบัณฑิต

11 ก.ย. 60

ตลาดท่าทราย

12 ก.ย. 60

โลตัสสี่แยกพงษ์เพชร

13 ก.ย. 60

ซอย 8 ประชาชื่น

14 ก.ย. 60

หมูบ้านโสสุนคร

15 ก.ย. 60

เดอะมอลล์ งามวงศืวาน

16 ก.ย. 60

ซอย ชินเขต 1-2

17 ก.ย. 60

พันทิพย์ พลาซ่า

18 ก.ย. 60

แกรนด์พลาซ่า

19 ก.ย. 60

ตลาดพงษ์เพชร

20 ก.ย. 60

มหาลัยธุรกิจบัณฑิต

21 ก.ย. 60

ตลาดท่าทราย

22 ก.ย. 60

โลตัสสี่แยกพงษ์เพชร

23 ก.ย. 60

ซอย 8 ประชาชื่น

24 ก.ย. 60

หมูบ้านโสสุนคร

ผู้ตรวจ
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
นายปิยวัฒน์ สะอาด
นายนภดล เชิงศิริ
นายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์
นายจารุพงศ์ กวางษี
นายปิยะ พันชนะ
นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก

หัวหน้าชุดตรวจ
นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนหอวัง สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

27 ส.ค. 60

ยูเนียนมอลล์

28 ส.ค. 60

โลตัส ลาดพร้าว

29 ส.ค. 60

สวนรถไฟ

30 ส.ค. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

31 ส.ค. 60

ยูเนียนมอลล์

1 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

2 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

3 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

4 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

5 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

6 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

7 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

8 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

9 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร

นายรัตนะ บัวรา
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วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

10 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

11 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

12 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

13 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

14 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

15 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

16 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

17 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

18 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

19 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

20 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

21 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

22 ก.ย. 60

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

23 ก.ย. 60

ยูเนียนมอลล์

24 ก.ย. 60

โลตัส ลาดพร้าว

ผู้ตรวจ
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวจนะการ ดีบุตร
นายธีระวัฒน์ หนูขาว
นายวินัย นามมา
นายวินัย นามมา
นายวจนะการ ดีบุตร

หัวหน้าชุดตรวจ
นายรัตนะ บัวรา

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

หัวลาโพง

27 ส.ค. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

28 ส.ค. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

29 ส.ค. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

30 ส.ค. 60

ท่าน้าสี่พระยา

31 ส.ค. 60

หัวลาโพง

1 ก.ย. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

2 ก.ย. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

3 ก.ย. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

4 ก.ย. 60

ท่าน้าสี่พระยา

5 ก.ย. 60

หัวลาโพง

6 ก.ย. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

7 ก.ย. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

8 ก.ย. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

9 ก.ย. 60

ท่าน้าสี่พระยา

นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายวัชรา จันลา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายวัชรา จันลา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายวัชรา จันลา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์

นางวิรตี ชมพูจิต

-2-

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

10 ก.ย. 60

หัวลาโพง

11 ก.ย. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

12 ก.ย. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

13 ก.ย. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

14 ก.ย. 60

ท่าน้าสี่พระยา

15 ก.ย. 60

หัวลาโพง

16 ก.ย. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

17 ก.ย. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

18 ก.ย. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

19 ก.ย. 60

ท่าน้าสี่พระยา

20 ก.ย. 60

หัวลาโพง

21 ก.ย. 60

หลังวัดมหาพฤฒาราม

22 ก.ย. 60

ใต้ทางด่วนศรีรัช

23 ก.ย. 60

ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า

24 ก.ย. 60

ท่าน้าสี่พระยา

ผู้ตรวจ

หัวหน้าชุดตรวจ

นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายวัชรา จันลา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายวัชรา จันลา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
นายวัชรา จันลา
นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ
นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา

นางวิรตี ชมพูจิต

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60
3 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
6 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60
18 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60

แฟลตห้วยขวาง
ตลาดห้วยขวาง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง
ห้างสรรพสินค้า
สถานกีฬา ห้วยขวาง
ซอยอินทรมระ
ซอยนาทอง
ร้านเกมส์
ซอยหลังวัดกุนนทีรุทธาราม
ศูนย์อาหาร
แฟลตห้วยขวาง
แฟลตดินแดง
สถานกีฬา ห้วยขวาง
ตลาดห้วยขวาง
ศูนย์อาหาร
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง
สถานกีฬา ห้วยขวาง
แฟลตห้วยขวาง
ซอยนาทอง
ร้านเกมส์
ศูนย์อาหาร
ห้างสรรพสินค้า
สวนจตุจักร
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ห้วยขวาง
แฟลตดินแดง
ร้านอาหาร
สถานกีฬา ห้วยขวาง
ซอยหลังวัดกุนนทีรุทธาราม
ศูนย์อาหาร

นายอาทิตย์ ศรีแก้ว
นายทวีศักดิ์ กันทาทา

นายวิรัช นุ่มแจ่ม

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60
3 ก.ย. 60
4 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
6 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60
18 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60

สวนลุมพินี
มาบุญครอง (MBK)
ตลาดคลองเตย
บ่อนไก่
ตลาดคลอดงสาน
U-center (จุฬาฯ)
ซอยพัฒน์พงษ์
สีลมคอมเพลกซ์
ซอยหลังวัดหัวลาโพง
ท่านาสี่พระยา
สวนเบญจสิริ
สยาม
จามจุรี สแควร์
โรบินสัน บางรัก
ถนนทรัพย์ เขตบางรัก
ถนนสุรวงค์ เขตบางรัก
สถานีรถไฟ หัวลาโพง
โลตัส พระราม 1
โลตัส พระราม 4
Big C พระราม 4
มาบุญครอง (MBK)
U-center (จุฬาฯ)
สวนลุมพินี
ซอยหลังวัดหัวลาโพง
สยาม
จามจุรี สแควร์
สวนเบญจสิริ
มาบุญครอง (MBK)
สวนลุมพินี
ซอยหลังวัดหัวลาโพง

นายทวีศลิ ป์ ศรีอักษร
นายทวีสุข ซื่อตรง

นางรัตน์จาเรียง เพชรแก้ว
(หัวหน้าชุดตรวจ)
นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
(ผู้ช่วยหัวหน้าชุดตรวจ)

แผนการตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สหวิทยาเขตจตุวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผูต้ รวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
26 ส.ค. 60

ซอยหอการค้า

27 ส.ค. 60

สวนป่าวิภาวดีรังสิต กทม.

28 ส.ค. 60

สนามกีฬา ไทย – ญี่ปุ่น

29 ส.ค. 60

ตลาดดินแดง

30 ส.ค. 60

ซอยวิทยาลับเทคนิควิทยา

31 ส.ค. 60

ซอยแม่เนี้ยว

1 ก.ย. 60

ซอยโรงเรียนพร้อมพรรณ

2 ก.ย. 60

ซอยหอการค้า

3 ก.ย. 60

สวนป่าวิภาวดีรังสิต กทม.

4 ก.ย. 60

สนามกีฬา ไทย – ญี่ปุ่น

5 ก.ย. 60

ตลาดดินแดง

6 ก.ย. 60

ซอยวิทยาลับเทคนิควิทยา

7 ก.ย. 60

ซอยแม่เนี้ยว

8 ก.ย. 60

ซอยโรงเรียนพร้อมพรรณ

9 ก.ย. 60

ซอยหอการค้า

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล

นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
(หัวหน้าชุดตรวจ)
นางวาสนา วิถีสวัสดิ์
(ผู้ช่วยหัวหน้าชุดตรวจ)
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วัน/เดือน/ปี

สถานที่ตรวจ

10 ก.ย. 60

สวนป่าวิภาวดีรังสิต กทม.

11 ก.ย. 60

สนามกีฬา ไทย – ญี่ปุ่น

12 ก.ย. 60

ตลาดดินแดง

13 ก.ย. 60

ซอยวิทยาลับเทคนิควิทยา

14 ก.ย. 60

ซอยแม่เนี้ยว

15 ก.ย. 60

ซอยโรงเรียนพร้อมพรรณ

16 ก.ย. 60

ซอยหอการค้า

17 ก.ย. 60

สวนป่าวิภาวดีรังสิต กทม.

18 ก.ย. 60

สนามกีฬา ไทย – ญี่ปุ่น

19 ก.ย. 60

ตลาดดินแดง

20 ก.ย. 60

ซอยวิทยาลับเทคนิควิทยา

21 ก.ย. 60

ซอยแม่เนี้ยว

22 ก.ย. 60

ซอยโรงเรียนพร้อมพรรณ

23 ก.ย. 60

ซอยหอการค้า

24 ก.ย. 60

สวนป่าวิภาวดีรังสิต กทม.

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล
นายสมชาย ตุนหะชาติ
นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ

หัวหน้าชุดตรวจ
นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
(หัวหน้าชุดตรวจ)
นางวาสนา วิถีสวัสดิ์
(ผู้ช่วยหัวหน้าชุดตรวจ)

ชุดตรวจที่ 1
แผนการร่วมตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
วิทยาเขตจตุรวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
1 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60

1. ท่าน้าสี่พระยา
2. ตลาดสามย่าน
3. โรบินสัน บางรัก
4. มาบุญครอง

1. นางสาวนันท์นภัส จ้าปารัตน์
2. นายทวีศิลป์ ศรีอักษร
3. นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
4. นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
5. นายสุทธิพนั ธ์ สิงห์เงา
6. นางสาวศิรลิ ักษณ์ เอี่ยมประไพ
7. นายวัชรา จันลา

1. นางวิรตี ชมภูจิต
2. นางรัตน์จา้ เรียง เพชรแก้ว

ชุดตรวจที่ 2
แผนการร่วมตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสารวิทยาและโรงเรียนราชวินิต บางแขน
สหวิทยาเขตรัชโยธิน
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
29 ส.ค. 60 เซ็นทรัล ลาดพร้าว

5 ก.ย.60

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

12 ก.ย. 60

ตลาดอมรพันธ์ แยก
เกษตร

19 ก.ย. 60

สวนรถไฟ

1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
2. นายฉัตรชัย พาสนยงภัญโญ
3. นายปิยวัฒน์ สะอาด
4. นายนภดล เชิงศิริ
5. นายรัตนะ บัวรา
6. นายธีระวัฒน์ หนูขาว
1. นายปิยวัฒน์ สะอาด
2. นายนภดล เชิงศิริ
3. นายรัตนะ บัวรา
4. นายวินัย นามมา
5. นายเขษมชาติ อารีมิตร
6. นายศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์
1. นายวจนะการ ดีบุตร
2. นายเขษมชาติ อารีมิตร
3. นายพิทักษ์ ชินสีห์
4. นายฉัตรชัย พาสนยงภัญโญ
5. นายปิยวัฒน์ สะอาด
6. นายนภดล เชิงศิริ
1. นายธีระวัฒน์ หนูขาว
2. นายวจนะการ ดีบุตร
3. นายเขษมชาติ อารีมิตร
4. นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร
5. นายฉัตรชัย พาสนยงภัญโญ
6. นายปิยวัฒน์ สะอาด
7. นายนภดล เชิงศิริ

นายเขษมชาติ อารีมิตร

นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ

นายรัตนะ บัวรา

นายรัตนะ บัวรา

ชุดตรวจที่ 3
แผนการร่วมตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สหวิทยาเชตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธินและสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 24 กันยายน พ.ศ. 2560
***********
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ตรวจ
ผู้ตรวจ
หัวหน้าชุดตรวจ
1 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60

1. ซอยหอการค้า
2. ริมคลองลาดพร้าว
3. The Street รัชดา
4. เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก
5. แฟลต ห้วยขวาง

1. นายสุภวัชร ชาติการุณ
2. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
3. นายนาวี มะหะมาน
4. นายรุ่งเรือง พงษ์จันทรโอ
5. นายอาทิตย์ ศรีแก้ว
6. นายทวีศักดิ์ กันทาท้า
7. นายสมชาย ตุนหะชาติ
8. นายชวิญ ทวีอัจฉริยกุล

1. นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ
2. นายสิทธิศักย์ แก้วสอนทะเล
3. นายวิรัช นุ่มแจ่ม
4. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ

