ในสภาวะปกติ
กําหนดให้ มแี ผนปฏิบัติ ดังนี้
1. จัด ทํา แผนและวิธี ก ารอพยพหนี ภ ัย ต่ า ง ๆที่ ป ลอดภัย
รวมถึงทบทวนแผนการอพยพหนีภยั เป็ นระยะ ๆ
2. ประสานงานและดํา เนิ น การให้ส าชาวิช า/ฝ่ ายต่ า ง ๆ
ได้รับการฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และผู ้
ที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ภายในโรงเรี ยนทราบ เช่ น พนักงานทํา
ความสะอาด พนักงานดู แ ลสวน แม่ คา้ ทราบเกี่ ยวกับ
แผนการอพยพหนี ภ ัย วิ ธี ก ารหนี ภ ัย อย่ า งปลอดภัย
คุน้ เคยกับสัญญาณเตือนภัย และรายงานผลการปฏิบตั ิให้
ผูอ้ าํ นวยการทราบ
3. กําหนดและเตรี ยมความพร้อม
ของสถานที่ ที่ใช้เป็ นจุดรวมพล
4. เตรี ยมความพร้ อมและทดสอบ
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อํา นวย
ความสะดวกต่ า ง ๆ ให้ พ ร้ อ มใน
การปฏิบตั ิการได้
5. ดําเนิ นการฝึ กซ้อมแผนอพยพหนี ภยั
ปี ละ 2 ครั้ง และสามารถอพยพได้ดว้ ย
ความปลอดภัย ภายใน 5 นาที ทํา การ
ประเมินผลและรายงานให้ผอู ้ าํ นวยการ
ทราบ

กําหนดให้ มแี ผนปฏิบตั ิ ดังนี้

ในระหว่ าง
การภัยเกิดภัยต่ าง ๆ

1. พร้อมในสถานที่เกิดเหตุ ให้ผนู ้ าํ อพยพ ใน
แต่ละพื้นที่ปฏิบตั ิตามแผนการอพยพที่วางไว้
2. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน บุคคลอื่นที่มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน เช่น
พนักงานทําความสะอาด พนักงานดูแลสวน แม่คา้ ได้อพยพมายังจุดรวมพล ครบทุกคน
3. ให้ผทู้ ี่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบจํานวน ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และบุคคลอื่นที่มาปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยน ทําการตรวจสอบจํานวนครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และบุคคลอื่นที่มาปฏิ บตั ิงานใน
โรงเรี ย น ว่า ขาดหรื อ ครบตามจํา นวน แล้ว รี บ รายงานให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาทราบต่ อ ไป โดย
กําหนดให้มีข้ นั ตอนการตรวจสอบจํานวน ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และบุคคลอื่นที่มาปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยน ดังนี้
3.1. การตรวจสอบจํานวนนักเรียนทุกคน ให้ไปรวมพลที่สนามฟุตบอล (ควรออกจาก
อาคารต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที) โดยแยกเป็ นห้องเรี ยนไม่ปะปนกัน เช่น 4/1 ,4/2 เป็ นต้น
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจํา นวน โดยมี ข้ นั ตอนการตรวจสอบและรายงานจํา นวน
นักเรี ยน ดังนี้
3.1.1 ให้ หัวหน้ าห้ องเรี ยน ตรวจสอบจํานวนสมาชิกในห้องเรี ยนแล้วรายงานต่อ
ครูทปี่ รึกษาประจําชั้ น ว่ามีสมาชิกภายในห้องเรี ยนขาด หรื อครบจํานวน
3.1.2 ให้ ครู ที่ปรึกษาประจําชั้ น รี บรายงานผลการตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนใน
แต่ละห้องต่อ หัวหน้ าระดับชั้ น ว่ามีนกั เรี ยนในระดับชั้น ขาด หรื อครบจํานวน
3.1.3 ให้ หัวหน้ าระดับชั้ น รี บรายงานผลการตรวจสอบจํานวนนักเรี ยนต่อ ต่อ
ผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย หรื อรองผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ ว่ามีนกั เรี ยน
ขาด หรื อครบจํานวน
3.2 การตรวจสอบจํานวน ครู เจ้ าหน้ าที่ ทุกคน ให้ไปรวมพลที่สนามฟุตบอล ( ควร
ออกจากอาคารต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ) โดยแยกเป็ นสาขาวิชา/ฝ่ าย เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบจํานวน โดยมีข้ นั ตอนการตรวจสอบและรายงานจํานวนครู เจ้าหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 ให้ หัวหน้ าสาขาวิชา/ฝ่ าย ตรวจสอบจํานวนสมาชิกในสาขาวิชา/ฝ่ าย รี บ
รายงานต่ อ ต่อ ผู้อาํ นวยการในการอพยพหนีภัย หรือรองผู้อาํ นวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ
ว่ามีสมาชิกในสาขาวิชา/ฝ่ ายใด ขาด หรื อครบจํานวน
3.3 การตวจสอบจํานวนบุคคลอืน่ ทีม่ าปฏิบัติงานในโรงเรียน มีข้ นั ตอนดังนี้
3.3.1 ให้ หัวหน้ าพนักงานทําความสะอาด หัวหน้ าพนักงานดูแลสวนและ
ตัวแทนแม่ ค้า ตรวจสอบจํา นวนสมาชิ ก แล้วรี บรายงานต่อ หัวหน้ า ฝ่ ายอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ ว่ามีสมาชิกขาดหรื อครบจํานวน แล้วให้ หัวหน้ าฝ่ ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รี บรายงานต่อ ผู้อาํ นวยการในการอพยพหนีภัย หรือรองผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ
ว่ามีสมาชิกขาดหรื อครบจํานวน

3.4 เมื่อผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั หรื อรองผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนี ภยั ทราบจํานวน
นักเรี ยน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแล้ว ให้แจ้งต่อหน่วยช่วยชีวิตหากยัง
มีสมาชิกติดอยูใ่ นในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรี ยน หน่วยช่วยชีวิตจะได้เตรี ยมพร้อมและดําเนินการช่วยชีวิต
ต่อไป
3.5 รายงานเหตุการณ์ให้ ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั ทราบเป็ นระยะ ๆ
หมายเหตุ ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั
คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
รองผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั คือ รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
ผูน้ าํ อพยพหนีภยั
คือ ครู เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานอยูต่ ามชั้นต่าง ๆ
หัวหน้า พนักงานทําความสะอาด หัวหน้า
พนักงานดูแลสวน และตัวแทนแม่คา้

กําหนดให้ มแี ผนปฏิบตั ิ ดังนี้

หลังการเกิดภัยต่าง ๆ
1. ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนี ภยั สั่งการให้
ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน กลับเข้าปฏิบตั ิงานตามปกติ
2. ประชุ ม กับ ผู ้นํา อพยพประจํา พื้ น ที่ เพื่ อ
สรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ก าร พร้ อ มข้อ เสนอแนะและ
รายงานต่อ ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั ทราบ
3. ดํา เนิ น การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
และสิ่ งอํานวยความสะดวกให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ต่อไป
4. ให้ทาํ รายงานเสนอต่อ ผูอ้ าํ นวยการในการ
อพยพหนี ภยั เพื่อทําการซ่ อมหรื อจัดหา เครื่ องมื อ
อุ ป กรณ์ และสิ่ งอํา นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที่
เสี ยหาย หรื อไม่เพียงพอมาใช้งานต่อไป

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
1. อย่ าตืน่ ตระหนก เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ หรือภัยต่ าง ๆ

2. ดึงอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ฉุ กเฉิ น
3. ใช้เครื่ องดับเพลิงมือถือ ซึ่ งติดตั้งอยูใ่ นตูเ้ ก็บอุปกรณ์ดงั เพลิง ในตําแหน่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อดับไฟ
หากเป็ นเหตุการณ์เพลิงไหม้
4. เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณเตือนภัย ให้เก็บรวบรวมเอกสารสําคัญสิ่ งของมีค่าและเงินสด แล้วอยูใ่ น
ความสงบคอยฟังเสี ยงประกาศให้อพยพจากเจ้าหน้าที่
5. เมื่อได้ยนิ เสี ยงประกาศให้อพยพ ให้ผนู ้ าํ ในการอพยพนําสมาชิกไปตามเส้นทางอพยพ
(
) ไปยังทางออกฉุ กเฉิ น ไม่ควรสวมรองเท้าส้นสู งและไม่ใส่ เครื่ องประดับในขณะอพยพ
6. ในกรณี ที่เป็ นชั้นที่เกิดเหตุให้ใช้เส้นทางอพยพตามที่ได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉิ น
7. ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพในกรณี การเกิดอัคคีภยั โดยเด็ดขาด
8. อย่าเสี ยดายกลับไปเก็บสัมภาระส่ วนตัวอีก
9. คลานให้ต่าํ เมื่อมีควันปกคลุม เพราะอากาศบริ สุทธิ์ จะอยูใ่ นส่ วนที่ต่าํ ติดกับพื้นห้อง หากต้อง
เผชิญกับควันไฟให้ใช้วธิ ี คลานหนีไปทางออกฉุ กเฉิ นและให้นาํ กุญแจห้องไปด้วยหากหมดหนทาง
หนีจะได้กลับเข้าห้องพักได้เพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต่อไป
10. นักเรี ยนทุกคน ให้ไปรวมพลที่สนามฟุตบอล (ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)
โดยแยกเป็ นห้องเรี ยนไม่ปะปนกัน เช่น 4/1 ,4/2 เป็ นต้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจํานวน
โดยมีข้นั ตอนการตรวจสอบและรายงานจํานวนนักเรี ยน ตามแผนการปฏิบตั ิในการอพยพหนีภยั
11. ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน ให้ไปรวมพลที่สนามฟุตบอล ( ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5
นาที ) โดยแยกเป็ นสาขาวิชา/ฝ่ าย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจํานวน โดยมีข้นั ตอนการ
ตรวจสอบและรายงานจํานวนครู เจ้าหน้าที่ ตามแผนการปฏิบตั ิในการอพยพหนีภยั
12. บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน เช่น พนักงานทําความสะอาด พนักงานดูแลสวน
แม่คา้ ให้ไปรวมพลที่สนามฟุตบอล ( ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ) โดยมี
ขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานจํานวน ตามแผนการปฏิบตั ิในการอพยพหนีภยั
13. เมื่อผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั หรื อรองผูอ้ าํ นวยการในการอพยพ หนีภยั ทราบจํานวน
นักเรี ยน ครู เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแล้ว ให้แจ้งต่อหน่วยช่วยชีวติ
หากยังมีสมาชิกติดอยูใ่ นในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรี ยน หน่วยช่วยชีวติ จะได้เตรี ยมพร้อมและ
ดําเนินการช่วยชีวติ ต่อไป
14. กรณี ไม่สามารถรวมพล ณ จุดรวมพลได้ ให้รายงานผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั ทราบ เพื่อ
พิจารณาจุดรวมพล ในพื้นที่อื่นต่อไป

แผนผัง

ขั้นตอนการอพยพหนีภัย
ผูน้ าํ อพยพหนีภยั ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจาก
ทีมอํานวยการในการอพยพหนีภยั และ
สื่ อสารข้อมูลให้ชดั เจน

ผูน้ าํ อพยพหนีภยั ไปรอใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

เตรี ยมพร้อมนําทาง
อพยพ

ไปยังจุดนัดหมายเพื่อ
เลือกเส้นทางอพยพหนีภยั

นําผูอ้ พยพ ไปยังจุดรวมพล
ที่สนามฟุตบอล

อพยพตามเส้นทางที่
วางแผนไว้ และออก
จากอาคารให้เร็วที่สุด

รอคน ตรวจสอบ รอ
เวลา เป่ านกหวีด โบก
ธง หรื อเรี ยกคน

ตรวจสอบจํานวนคน และ
รายงานตามลําดับขั้นที่
วางแผนไว้

บุคคลปลอดภัย และ
ครบถ้วน

รอเวลา อยูใ่ นความ
สงบ

หากมีผบู ้ าดเจ็บ หรื อมีคน
ตกค้างให้แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตามแผนที่วางไว้

รอจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ ภาวะปกติ หรื อรอ
ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีภยั สั่งการต่อไป

แผนผังจุดรวมพลเมื่อเกิดภัยต่ าง ๆ
จุดรวมพล

ม. 4 , ม. 5 , ม. 6

ทีมสนับสนุนอาหาร

ศูนย์ อาํ นวยการ
ควบคุมการเกิดภัย

เส้ นทางสํ าหรับหน่ วยช่ วยชี วติ จากภายนอก (รถดับเพลิง
รถพยาบาล รถตํารวจ รถกู้ภัย ฯลฯ)

ทีม
ปฐมพยาบาล

บุคคลภายนอกที่มา
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน

แผนผังเสนทางการอพยพหนีภัยมาที่จุดรวมพล
จุดรวมพล สนามฟุตบอล

เส้ นทางการอพยพหนีไฟจากอาคารต่ าง ๆ มาทีจ่ ุดรวมพล
เส้ นทางสํ าหรับหน่ วยช่ วยชี วติ จากภายนอก (รถดับเพลิง
รถพยาบาล รถตํารวจ รถกู้ภัย ฯลฯ)

แผนผัง
เสนทางการอพยพหนีภัยตามชั้นตาง ๆ ของแตละอาคา
1. อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 1,2 ,3 และศูนย์วทิ ยบริ การ
1.1 ชั้น 1

1.2 ชั้น 2

1.3 ชั้น 3

1.4 ชั้น 4

1.5 ชั้น 5

1.6 ชั้น 6

1.7 ชั้น 7

2. อาคารที่พกั ครู และเจ้าหน้าที่ (อาคาร 4)
2.1 ชั้น 1

2.2 ชั้น 2

2.3 ชั้น 3

3. อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
3.1 ชั้น 1

3.2 ชั้น 2

4.2 ชั้น 2

4.3 ชั้น 3

6. หอพักนักเรี ยนหญิง 8

1

7. หอพักนักเรี ยนชาย 9

8. สํานักงานหอพัก ,ศูนย์พยาบาลและห้องพักรับรอง (อาคาร 10)
8.1 ชั้น 1

8.2 ชั้น 2

8.3 ชั้น 3

9. อาคารรับรอง 11
9.1 ชั้น 1

9.2 ชั้น 2

9.3 ชั้น 3

10. บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ (อาคาร 12)
10.1 ชั้น 1

10.2 ชั้น 2

12. 3 ชั้น 3

12.4 ชั้น 3

12.5 ชั้น 5

13. อาคารสรี รวิทยาของพืช

บันไดลงชั้น 1

ชั้น 2
ชั้น 1

แผนผังจุดปดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน
ในแตละอาคาร
อาคาร
11

12

13

14

15

16

17

18

10

9

8

7

6

5

4

หมายเหตุ
1 - 19

จุดปดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน ในแตละอาคาร

3

2

1

หมายเ
ลข
อาคาร

ชื่ออาคาร

1

อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์
1

2

3
4
5

6

จุดปิ ด
กระแส
ไฟฟ้า
ในกรณี
ฉุกเฉิน
จุดที่ 1

สถานที่

หมายเลข
จุดปิ ด
กระแสไฟฟ้า
ในกรณี
ฉุกเฉิน
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้ องเก็ยของ ชัน้ 1 โรงฝึ กงาน (อาคาร
1
หมายเลข 15)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( DB) บริ เวณหน้ าห้ องนํ ้า ชัน้ 2 อาคารมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้ องเก็ยของ ชัน้ 1 โรงฝึ กงาน (อาคาร
หมายเลข 15)

จุดที่ 2

2

อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์
2
(ชั ้น 3 ถึงชั ้น 7)

จุดที่ 1

1

จุดที่ 2

4

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (DB) บริ เวณหน้ าลิฟต์ ชัน้ 4 ติดกับห้ องประชุม
ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 (อาคารหมายเลข 2)

อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์
3
อ า ค า ร ที่ พั ก ค รู แ ล ะ
เจ้ าหน้ าที่
อาคารโรงอาหารและ
หอประชุม
พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์

จุดที่ 1

5

จุดที่ 1

6

จุดที่ 1

8

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) บริ เวณหน้ าห้ องนํ า้ ชัน้ 2 อาคารมหิดล
วิทยานุสรณ์ 3 (อาคารหมายเลข 3)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Square D) บริ เวณหน้ าห้ อง ชัน้ 1 อาคารที่พกั
ครูและเจ้ าหน้ าที่ (อาคารหมายเลข 4)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) บริ เวณด้ านหลังห้ องประชุมเล็กด้ านข้ าง
หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคณ
ุ ูปมา
จารย์ (อาคารหมายเลข 5)

จุดที่ 1

8

จุดที่ 2

9

จุดที่ 1

8

จุดที่ 2

10

อาคารศูนย์กีฬา
6.1 ศู น ย์ กี ฬ า แ ล ะ
สนามฟุตบอล

6.2 สระว่ายนํ ้า

7

หอพักนักเรียนหญิง

จุดที่ 1

15

8

หอพักนักเรียนหญิง

จุดที่ 1

14

9

หอพักนักเรียนชาย

จุดที่ 1

11

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) บริ เวณด้ านหลังห้ องประชุมเล็กด้ านข้ าง
หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคณ
ุ ูปมา
จารย์ (อาคารหมายเลข 5)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (DB) บริ เวณด้ านหลังศูนย์กีฬา ชัน้ 2 อาคารศูนย์
กีฬา (อาคารหมายเลข 6)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) บริ เวณด้ านหลังห้ องประชุมเล็กด้ านข้ าง
หอประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคณ
ุ ูปมา
จารย์ (อาคารหมายเลข 5)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( DB) บริ เวณในห้ อง ปั ม้ นํ ้าระบบสระว่ายนํ ้า ชัน้ 1
ของสระว่ายนํ ้า
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) บริ เวณบันไดกลาง ชัน้ 2 หอพักนักเรี ยน
หญิง 7 (อาคารหมายเลข 7)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) บริ เวณบันไดกลาง ชัน้ 2 หอพักนักเรี ยน
หญิง 8 (อาคารหมายเลข 8)
ตู้ MDB บริ เวณ ชัน้ 1 ด้ านติดกับคอนโดมีเนียม ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ควบคุมห้ องนํ ้าชันล่
้ างและห้ องซักรี ด (อาคาร 13)

หมายเ
ลข
อาคาร

ชื่ออาคาร

10
11

สํานักงานหอพัก,ศูนย์
พยาบาล และห้ องพัก
รับรอง
อาคารรับรอง

12

จุดปิ ด
หมายเลข
กระแสไฟฟ้
จุดปิ ด
า
กระแสไฟฟ้า
ในกรณี
ในกรณี
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

สถานที่

จุดที่ 1

13

ตู้ค วบคุม ระบบไฟฟ้ า ( Square D) บริ เ วณห้ องพยาบาล ชัน้ 1
สํานักงานหอพัก,ศูนย์พยาบาล และห้ องพักรับรอง (อาคารหมายเลข 10)

จุดที่ 1

16

บ้ านพักผู้อํานวยการ

จุดที่ 1

17

13

อาคารซัก อบ รีด

จุดที่ 1

11

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Square D) บริ เวณบันได ชัน้ 3 อาคารรับรอง
ด้ านติดกับสหกรณ์ (อาคารหมายเลข 11)
ตู้ค วบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D) บริ เวณบัน ได ชัน้ 1 บ้ า นพัก
ผู้อํานวยการ (อาคารหมายเลข 12)
ตู้ MDB บริ เวณ ชัน้ 1 ด้ านติดกับคอนโดมีเนียม ของมหาวิทยาลัย ซึง่ จะ
ควบคุมห้ องนํ ้าชันล่
้ างและห้ องซักรี ด (อาคาร 13)

14

อาคารรับรอง

จุดที่ 1

12

ตู้ MDB บริ เวณ ชัน้ 2 ห้ องด้ านหน้ าลิฟต์ อาคารรับรองรอง (อาคาร
หมายเลข 14)

15

โรงฝึ กงาน

จุดที่ 1

1

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้ องเก็บของ ชัน้ 1 โรงฝึ กงาน (อาคาร
หมายเลข 15)

จุดที่ 2

18

ตู้ค วบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D) บริ เวณห้ องพักครู ชัน้ 1 โรง
ฝึ กงาน ( อาคารหมายเลข 15)
ตู้ค วบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้ องสํา นัก งานฝ่ ายวิท ยบริ ก ารชัน้ 1
(อาคารหมายเลข 16)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Square D ใต้ เรื อนไทยติดกับฝ่ ายคลังและพัสดุ
ชัน้ 1 และตู้ Square D ในห้ องนํ ้าเรื อนไทย ชัน้ 2 (อาคารหมายเลข 17)

16

ศูนย์วิทยบริการ

จุดที่ 1

3

17

เรือนไทย

จุดที่ 1

7

18

อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง พื ช
(กําลังก่อสร้ าง)

จุดที่ 1

1

จุดที่ 2

19

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้ องเก็บของ ชัน้ 1 โรงฝึ กงาน (อาคาร
หมายเลข 15)
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D) บริ เวณชั ้ น 1 อาคารปฏิบตั ิการ
สรี รวิทยาของพืช(กําลังก่อสร้ าง ติดกับโรงฝึ กงาน (อาคารหมายเลข 15)

หมายเหตุ

1. ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า ( MDB) ในห้องช่ างซ่ อมบํารุ ง ชั้น 1 ติดกับอาคารโรงฝึ กงาน
สามารถปิ ดกระแสไฟฟ้ าที่อาคารมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ 1 ,อาคารมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ 2 (ชั้น 3 ถึงชั้น 7)
และอาคารโรงฝึ กงานได้
2. ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า ( MDB) ของอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมา
จารย์ ที่อยู่บริ เวณด้านหลังห้องประชุ มเล็กด้านข้างหอประชุ ม ชั้น 2 สามารถปิ ดกระแสไฟฟ้ าที่โรง
อาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์กีฬา สระว่ายนํ้า และสนามฟุตบอลได้
3. หากปิ ดกระแสไฟฟ้ าที่หอพักนักเรี ยนชาย หอพักนักเรี ยนหญิง และอาคารรับรอง
ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ าสํ า รองจะทํา งาน ดั ง นั้ น ในกรณี ฉุ ก เฉิ น หากต้อ งการปิ ดระบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าสํารอง ให้ปิดที่หน้าเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารอง ที่บริ เวณชั้น 1 หอพักนักเรี ยนชาย
ด้านติดกับอาคารรับรองหมายเลข 14
4. หากปิ ดกระแสไฟฟ้ าที่ตูค้ วบคุ มระบบไฟฟ้ า (MDB) ในห้องชั้น 1 ข้างอาคารโรง
ฝึ กงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารองของระบบเครื่ องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จะทํางาน ดังนั้นในกรณี
ฉุ กเฉิ นหากต้องการปิ ดระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารอง ให้ปิดที่หน้าเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารอง ที่
บริ เวณในห้องช่ างซ่ อมบํารุ ง ติดกับอาคารโรงฝึ กงาน ชั้น 1 (ก่อนปิ ดระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารอง
ของระบบเครื่ องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อจะได้ปิด
ระบบเครื่ องแม่ ข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ ให้เกิ ดความเสี ยหาย โดยแจ้งที่ นายนิ รุตต์ ทองโสภา 0802041707

ภาคผนวก

|

ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1. หม้อแปลงไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้ าที่ใช้ภายในโรงเรี ยน มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7 หม้อแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

ขนาด

1

630 KVA

2

300 KVA

3

800 KVA

4

300 KVA

5

300 KVA

6

630 KVA

7

500 KVA

สถานทีต่ ิดตั้ง

การจ่ ายกระแสไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน
ด้า นหลัง อาคารโรงอาหาร -อาคารโรงอาหารและหอประชุ ม พระอุ บ าลี
และหอประชุ ม พระอุ บ าลี คุณูปมาจารย์ (อาคารหมายเลข 5)
คุ ณู ป ม า จ า ร ย์ ( อ า ค า ร -อาคารศูนย์กีฬา สระว่ายนํ้า (อาคารหมายเลข 6)
หมายเลข 5)
ด้านหลังอาคารมหิ ดลวิทยา -อาคารมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ 3 (อาคารหมายเลข
นุ ส รณ์ 3 (อาคารหมายเลข 3)
3)
-เรื อนไทย (อาคารหมายเลข 17)
-ที่พกั ครู และเจ้าหน้าที่ (อาคารหมายเลข 4)
ด้านข้างโรงฝึ กงาน (อาคาร -อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1)
หมายเลข 15)
-อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 2 ชั้น 3 ถึง 7 (อาคาร
หมายเลข 2)
-โรงฝึ กงาน (อาคารหมายเลข 15)
ด้ า นหลั ง หอพั ก นั ก เรี ยน -หอพักนักเรี ยนหญิง (อาคารหมายเลข 7)
หญิง 7 (อาคารหมายเลข 7) -อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 10 (สํานักงาน
หอพัก ,ศู น ย์ พ ยาบาล,สหกรณ์ และ GUEST
HOUSE)
-อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 11)
-บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ (อาคารหมายเลข 12)
ด้ า นหลั ง หอพั ก นั ก เรี ยน -หอพักนักเรี ยนหญิง (อาคารหมายเลข 8)
หญิง 8 (อาคารหมายเลข 8) -อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 14)
ด้านหลังหอพักนักเรี ยนชาย -หอพักนักเรี ยนชาย (อาคารหมายเลข 9)
(อาคารหมายเลข 9)
-ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตซอล
ด้า นหลัง ศู น ย์วิ ท ยบริ การ -ศูนย์วทิ ยบริ การ (อาคารหมายเลข 16)
(อาคารหมายเลข 16)
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แผนผังการติดตั้งหม้ อแปลงไฟฟ้า และสายเมนไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หม้อแปลงไฟฟ้ า

6

5

4

1

2

สายเมนไฟฟ้ า

7

3

หม้อแปลงไฟฟ้ า

1. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 1 ติดตั้งบริ เวณด้านหลังอาคารโรงอาหารและหอประชุ ม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อาคารหมายเลข 5) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
1.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 630 KVA
1.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 1 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 อาคารโรงอาหารและ
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
2. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 2 ติดตั้งบริ เวณด้านหลังอาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 3 (อาคาร
หมายเลข 3) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
2.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 300 KVA
2.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 2 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 อาคารมหิ ดลวิทยา
นุสรณ์ 3
3. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 3 ติดตั้งบริ เวณด้านข้างโรงฝึ กงาน (อาคารหมายเลข 15) มี
คุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
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3.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 800 KVA
3.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 3 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 โรงฝึ กงาน (อาคาร

หมายเลข 15)
4. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 4 ติดตั้งบริ เวณด้านหลังหอพักนักเรี ยนหญิง 7 (อาคาร
หมายเลข 7) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
4.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 300 KVA
4.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 4 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 หอพักนักเรี ยนหญิง 7
(อาคารหมายเลข 7)
5. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 5 ติดตั้งบริ เวณด้านหลังระหว่างหอพักนักเรี ยนหญิง 8
(อาคารหมายเลข 8) กับเรื อนรับรอง (อาคารหมายเลข 14) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
5.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 300 KVA
5.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 5 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 หอพักนักเรี ยนหญิง 8
(อาคารหมายเลข 8) และ จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 6 ที่ติดตั้งอยูห่ อ้ งควบคุมไฟฟ้ า ชั้น 2 เรื อน
รับรอง (อาคารหมายเลข 14)
6. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 6 ติดตั้งบริ เวณด้านข้างหอพักนักเรี ยนชาย (อาคารหมายเลข
9) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
6.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 630 KVA
6.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 7 และตู ้ MDB 8 ที่ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1
(ด้านซ้ายและขวา) หอพักนักเรี ยนชาย (อาคารหมายเลข 9)
7. หม้ อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 7 ติดตั้งบริ เวณด้านหลังศูนย์วทิ ยบริ การ (อาคารหมายเลข
16) มีคุณลักษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
7.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า ขนาด 500 KVA
7.2 จ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าตู ้ MDB 9 ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้ า
บริ เวณชั้น 1 สํานักงานฝ่ ายวิทยบริ การ (อาคารหมายเลข 16)
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แผนผังการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB
ของระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า MDB
หม้อแปลงไฟฟ้ า

5

6
MDB6

MDB5
MDB7

4
MDB4

MDB2

1

มิเตอร์ไฟฟ้ ารวม

MDB1

2

สายเมนไฟฟ้ า

MDB8

7

MDB3

3

หม้อแปลงไฟฟ้ า

ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า MDB

1. ตู้ MDB1 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจาก หม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 1ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
1.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยู่บริ เวณชั้น 2 อาคารโรงอาหารและหอประชุ มพระอุบาลีคุณูปมา
จารย์
1.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อาคารหมายเลข 5)
- ศูนย์กีฬา และสระว่ายนํ้า (อาคารหมายเลข 6)
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2. ตู้ MDB2 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจาก หม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 2 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
2.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 3
2.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 3 (อาคารหมายเลข 3)
- ที่พกั ครู และเจ้าหน้าที่ (อาคารหมายเลข 4)
- เรื อนไทย (อาคารหมายเลข 17)
3. ตู้ MDB3 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจากหม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 3 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
3.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 โรงฝึ กงาน (อาคารหมายเลข 15)
3.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1)
- อาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 2 (อาคารหมายเลข 2) ชั้น 3 ถึง 7
- โรงฝึ กงาน (อาคารหมายเลข 15)
- ระบบ SEVER
4. ตู้ MDB4 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจากหม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 4 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
4.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 หอพักนักเรี ยนหญิง 7 (อาคารหมายเลข 7)
4.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- หอพักนักเรี ยนหญิง 7 (อาคารหมายเลข 7)
- สํานักงานหอพัก ,ศูนย์พยาบาลและห้องพักรับรอง (อาคาร 10)
- อาคารรับรอง 11
- บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ (อาคาร 12)
5. ตู้ MDB5 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจากหม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 5 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
5.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 หอพักนักเรี ยนหญิง 8 (อาคารหมายเลข 8)
5.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- หอพักนักเรี ยน 8 (อาคารหมายเลข 8)
- อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 14)
6. ตู้ MDB6 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจากหม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 5 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
6.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 อาคารรับรอง 14
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6.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 14)
7. ตู้ MDB7 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจากหม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 6 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
7.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 หอพักนักเรี ยนชาย (อาคารหมายเลข 9)
7.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- หอพักนักเรี ยนชาย (อาคารหมายเลข 9)
8. ตู้ MDB8 ที่รับกระแสไฟฟ้ าจาก หม้อแปลงไฟฟ้ า หมายเลข 7 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ดังนี้
8.1 ตู ้ MDB ติดตั้งอยูภ่ ายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้ าบริ เวณชั้น 1 สํานักงานฝ่ ายวิทย
บริ การ (อาคารหมายเลข 16)
8.2 ตู ้ MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
- ศูนย์วทิ ยบริ การ ชั้น 1,2 และห้องสํานักงานฝ่ ายวิทยบริ การ
- ห้องประชุม A ,ห้องประชุม B, ห้อง สตูดิโอ, ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร. สิ ปปนนท์ เกตุทตั ุ และห้องฉายภาพยนตร์ ดาราศาสตร์ 3 มิติ
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แผนผังระบบเมนนํา้ ประปาและปั้มนํา้

10

9
P11

P10

8
11

P12

P9

1

7
P8

2

12
P1

3

P2

P3

4

P4

5

P7

P6
P5

6

ความหมายของสั ญญักษณ์ ต่าง ๆ

P1 – P12
1 – 14

ท่อเมนประปา
ปั้มสู บนํ้า
หมายเลขบอลวาล์วระบบเมนท่อนํ้าประปา
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หมายเลข 1 ท่อเมนประปาและวาล์วของการประปาอยูด่ า้ นหน้าโรงเรี ยน (เปิ ด-ปิ ดนํ้าเข้าโรงเรี ยน)

หมายเลข 2 วาล์วประปาอยูข่ า้ งตูA้ TMจ่ายนํ้าไปศูนย์กีฬา , สระว่ายนํ้า , โรงอาหารและหอประชุม
พระอุบาลี คุณูปมาจารย์, ที่ พกั ครู และเจ้าหน้าที่ ,อาคารมหิ ดลวิทยานุ สรณ์ 1 , อาคารมหิ ดลวิทยา
นุสรณ์ 3 , ศูนย์วทิ ยบริ การ

หมายเลข 3 วาล์วประปาเข้าสระว่ายนํ้าอยูบ่ ริ เวณด้านหลังสระว่ายนํ้า
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หมายเลข 4 วาล์วนํ้าประปาเข้าแท็งค์น้ าํ ศูนย์กีฬาอยูด่ า้ นหลังศูนย์กีฬา

วาล์วนํ้าประปาควบคุมนํ้าในห้องนํ้าโรงอาหารอยูด่ า้ นหลังโรงอาหารใกล้บ่อดักไขมัน

วาล์วนํ้าฉุ กเฉิ น (จ่ายนํ้าจากอาคาร 3) กรณี หากปั้ มนํ้าศูนย์กีฬาไม่ทาํ งานหรื อปริ มาณนํ้าไม่
พอสามารถเปิ ดวาล์วฉุ กเฉิ นใช้น้ าํ จากบนอาคาร 3 ได้ แต่เป็ นใช้การชัว่ คราวเท่านั้นเพราะหากเปิ ด
ทิ้งไว้น้ าํ ประปาอาคาร 3 จะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตําแหน่งอยูบ่ ริ เวณด้านข้างบ่อดักไขมันติดกับ
รั้วโรงเรี ยน
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หมายเลข 5 วาล์วควบคุ มนํ้าประปาเข้าแท็งค์น้ าํ อาคาร 3 อยู่บริ เวณด้านหลังอาคารมหิ ดลวิทยา
นุสณ์ 3

วาล์วควบคุมนํ้าประปาบ้านพักครอบครัวอยูด่ า้ นหลังข้างอาคาร 4 ฝังฝ่ ายคลังและพัสดุ

หมายเลข 6 วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์น้ าํ อาคาร 1 และศูนย์วทิ ยบริ การอยูด่ า้ นหลังศูนย์วทิ ย
บริ การ
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หมายเลข 7 วาล์วนํ้าประปาจ่ายนํ้าไปหอพักนักเรี ยนชาย 9 , อาคารหอพักนักเรี ยนหญิง 8, 7 ,
บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ, โรงเพาะชํา, โรงฝึ กงานอยูห่ น้าโรงเรี ยนฝังรั่วด้านในโรงเรี ยน

หมายเลข 8 วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าหอพักนักเรี ยนชาย 9 อยูด่ า้ นข้างหอพักนักเรี ยนชาย 9

วาล์วควบคุมนํ้าประปาตําแหน่งที่ถูกต้อง (หอพักนักเรี ยนชาย 9) ต้องมีลกั ษณะดังรู ป
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วาล์วควบคุมนํ้าจากหอพักนักเรี ยนชาย 9 จ่ายไปอาคารรับรอง 14 ,หอพักนักเรี ยนหญิง 8
(นํ้าสํารอง) ,อาคารรับรอง 11 (นํ้าสํารอง) และบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ (นํ้าสํารอง) อยูบ่ ริ เวณห้องนํ้า
ชั้น 7 หอพักนักเรี ยนชาย 9 ฝั่ง B

วาล์วควบคุ ม นํ้าจากหอพัก นัก เรี ย นชาย 9 มาอาคารรั บ รอง 14 และจ่ า ยนํ้าไปหอพัก
นักเรี ยนหญิง 8 และบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ อยูบ่ ริ เวณชั้นดาดฟ้ าอาคารรับรอง 14
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หมายเลข 9 วาล์วควบคุมนํ้าประปาไปหอพักนักเรี ยนหญิง 7 , 8 บ้านพักผูอ้ าํ นวยการและเรื อนเพาะ
ชํา และวาล์วควบคุมนํ้าบาดาลอยูด่ า้ นข้างหอพักนักเรี ยนชาย 9 (ข้างห้องซักรี ด) ลักษณะตําแหน่ง
วาล์วที่ถูกต้องดังรู ป

วาล์วนํ้าประปา

วาล์วนํ้าบาดาล

วาล์วควบคุมนํ้าแท็งค์บาดาลอยูข่ า้ งแท็งค์บาดาล (ข้างหอนาฬิกา)
หมายเลข 10 วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์หอพักนักเรี ยนหญิง 8 อยูบ่ ริ เวณด้านหลังหอพัก
นักเรี ยนหญิง 8 ติดรั้วหลังโรงเรี ยน
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วาล์วควบคุ มนํ้าประปาจากหอนักเรี ยนชาย 9 จ่ายนํ้าไปบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ อยู่บริ เวณด้านหลัง
หอพักนักเรี ยนหญิง 8

วาล์วควบคุมนํ้าจากหอ 8 จ่ายไปอาคารรับรอง 10 อยูบ่ ริ เวณด้านข้างหอพักนักเรี ยนหญิง 8

หมายเลข 11 วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์หอพักนักเรี ยนหญิง 7 อยูบ่ ริ เวณด้านหลังหอพัก
นักเรี ยนหญิง 7 ติดรั้วหลังโรงเรี ยน
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วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์หอพักนักเรี ยนหญิง 7 อยูบ่ ริ เวณข้างหอพักนักเรี ยนหญิง 8
ติดรั่วด้านหลังโรงเรี ยน

วาล์วควบคุมนํ้าประปาใช้รดหญ้าหน้าหอพักนักเรี ยนหญิง 7 อยูบ่ ริ เวณติดรั่วหลังโรงเรี ยน
ด้านหลังหอพักนักเรี ยนหญิง 7

วาล์วควบคุมนํ้าประปาจากหอพักนักเรี ยนชาย 9 เข้าอาคารรับรอง 11 อยูบ่ ริ เวณด้านหลัง
หอพักนักเรี ยนหญิง 7 ติดรั้วหลังโรงเรี ยน
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วาล์วควบคุมนํ้าประปา(ฉุ กเฉิ น)จากแท็งค์น้ าํ หอพักนักเรี ยนหญิง 7 ไปอาคารรับรอง 11
อยูด่ า้ นหลังห้องเก็บของฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

หมายเลข 12 วาล์วควบคุมนํ้าประปาบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ อยูบ่ ริ เวณด้านหลังบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ
ติดรั้วหลังโรงเรี ยน

วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์บา้ นพักผูอ้ าํ นวยการอยูด่ า้ นหลังบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ

วาล์วนํ้าประปา

วาล์วนํ้าเข้าแท็งค์
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วาล์วควบคุมนํ้าจากหอพักนักเรี ยนชาย 9 จ่ายเข้าบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ อยูด่ า้ นหลังบ้านพัก
ผูอ้ าํ นวยการ

หมายเลข 13 วาล์วควบคุมนํ้าประปาเข้าแท็งค์น้ าํ โรงเพาะชําอยูด่ า้ นข้างโรงเพาะชํา

P1 ปั้ มสู บนํ้าสระว่ายนํ้าติดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น1 ของสระว่ายนํ้าในห้องระบบปั้ มนํ้าของสระว่ายนํ้า
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P2 ปั้ มสู บนํ้าเข้าแท็งค์หลังศูนย์กีฬาอยูด่ า้ นหลังศูนย์กีฬาบริ เวณทางเดินที่เก็บถังขยะ (เป็ นระบบนํ้า
สํารองใต้ดินสําหรับอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และศูนย์กีฬา)

P3 ปั้ มสู บนํ้าประปาจ่ายนํ้าไปยังอาคารศูนย์กีฬาและอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ อยูบ่ ริ เวณชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาทางเข้าห้องช่างซ่อมบํารุ ง ระบบทํางานด้วยปั้ ม 2 ตัว
และมีถงั แรงดัน 1 ถัง
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P4 ปั้ มมอเตอร์ ส่งนํ้าจากแท็งค์หลังอาคาร 3 อยูช่ ้ นั 1 ด้านล่างบันไดชั้น 1 ขึ้นชั้น 2 ฝังห้องนํ้าครู เจ้าหน้าที่ โดยมีตคู ้ วบคุมด้านหลังปั้ ม

P5 ปั้ มสู บนํ้าประปาจ่ายศูนย์วิทยบริ การอยู่ด้านข้างศูนย์วิทยบริ การ(ปั้ มด้านซ้ายหลังห้องพัก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยบริ การ)

P6 ปั้ มสู บนํ้าประปาจ่ายนํ้าอาคารมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 1 (อยูด่ า้ นขวาหลังห้องพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทย
บริ การ)
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P7 ปั้ มสู บนํ้าเรื อนเพาะชํา ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหลังของเรื อนเพาะชํา

P8 ปั้ มสู บนํ้าบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหลังบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ

P9 ปั้ มสู บนํ้าไปจ่ายหอพักนักเรี ยนหญิง 7 และอาคารรับรอง 11 อยูบ่ ริ เวณด้านหลังหอพักนักเรี ยน
หญิง 7 ระบบทํางานด้วยปั้ ม 2 ตัวและมีถงั แรงดัน 2 ถัง
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P10 ปั้ มสู บนํ้าไปจ่ายหอพักนักเรี ยนหญิง 8 อยูบ่ ริ เวณด้านหลังหอนักเรี ยนหญิง 8 ระบบทํางานด้วย
ปั้ ม 2 ตัวและมีถงั แรงดัน 1 ถัง

P11 ปั้ มสู บนํ้าไปจ่ายหอพักนักเรี ยนชาย 9 อยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ด้านติดกับอาคารรับรอง 14 ระบบ
ทํางานด้วยปั้ ม 2 ตัว สู บนํ้าขึ้นไปเก็บไว้ที่ถงั เก็บนํ้าชั้น 9 ของหอพักนักเรี ยนชายและจ่ายนํ้าออกไป
ตามแต่ละชั้น รวมถึ งอาคารรับรอง 14 ,หอพักนักเรี ยนหญิง 8 (นํ้าสํารอง) ,อาคารรับรอง 11 (นํ้า
สํารอง) และบ้านพักผูอ้ าํ นวยการ (นํ้าสํารอง)

P12 ปั้ มสู บนํ้าอาคารรับรอง 10 อยูบ่ ริ เวณด้านหลังอาคาร 10 (หลังสํานักงานหอพัก)
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หมายเลขโทรศัพท์ แจ้ งเหตุหากเกิดภัยต่ าง ๆ
1. ผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีไฟ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
081-7205169
2. รองผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีไฟ
- รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
081-7205169
3. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีไฟ
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 081-7214592
4. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการในการอพยพหนีไฟ
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 081-8743026
5. คณะกรรมการบริ หารงานประชาสัมพันธ์
-นายประดิษฐ นวลจันทร
081-7205169
- นางสาวอรสิ ริ อิ่มสุ วรรณ
081-7661833
6. คณะกรรมการบริ หารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดูแลความปลอดภัย
- นายบุญนที ศักบุญญารัตน์
081-3781419
- นางสาวเลาขวัญ งามประสิ ทธิ์
089-4808214
8. คณะกรรมการบริ หารจัดการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและระงับเหตุ
- นางปาริ ชาต ปั งสุ วรรณ
081-8743026
- นายกมล มาตยภูธร
086-8562009
9. คณะกรรมการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค
- นายภาณุ พงศ์ ไม้สนธิ์
081-8098455
- นายสมชาย ท้าวปูตา
086-1237088
10. คณะกรรมการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค
- นายภาณุ พงศ์ ไม้สนธิ์
081-8098455
- นายปริ ญญา เพชรวารี
085-1116083
11. คณะกรรมการบริ หารแผนงานเฝ้ าระวังและประเมินสถานการณ์
- นายประดิษฐ นวลจันทร
081-7205169
- นายภาณุ พงศ์ ไม้สนธิ์
081-8098455
12. คณะกรรมการบริ หารการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล
- นายคมกริ ช สุ นทรา
081-8140970
- นางมะลินี รักษมณี
089-6541145
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13. คณะกรรมการเตรี ยมสนับสนุนอาหารสําหรับบุคคลที่ปฏิบตั ิงานบริ หารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตตามสถานการณ์
- นางสาววริ ษา ทานัน
081-2556272
- นางสาวอนุตตรา ตาทอง
083-2424632
14. คณะกรรมการบริ หารงานยานพาหนะ
- นางปาริ ชาต ปั งสุ วรรณ
081-8743026
- นายภาณุ พงศ์ ไม้สนธิ์
081-8098455
15. คณะกรรมการบริ หารงานการรายงานความเสี ยหายและค่าชดเชยความเสี ยหาย
- นายประดิษฐ นวลจันทร
081-7205169
- นางสาวจีรนันท์ เกรี ยงธี รศักดิ์
089-8961858
16. คณะกรรมการฝ่ ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- นางปาริ ชาต ปั งสุ วรรณ
081-8743026
- นายวัชชิรทาน เข็มทอง
082-1023835
17. ป้ อมรักษาความปลอดภัย
02-8497142
18. สํานักงานฝ่ ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-8497140-1
19. สํานักงานฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
02-8497111
20. หน่วยงานภายนอก
-สถานีดบั เพลิงศาลายา
02-8892109
-สถานีตาํ รวจภูธรพุทธมณฑล
02-4419867,02-4411010
02-4410442
-โรงพยาบาลพุทธมณฑล
02-4410330
-โรงพยาบาลศาลายา
02-8892601-2
-การประปาส่ วนภูมิภาค (อ้อมน้อย)
02-4208008-9
-การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
02-4821482
-ศูนย์รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
02-4414400
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