
 

 

 

     

 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี 111 / 2561 

เร่ือง แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ อำคำรเรียนและส่ิงแวดลอ้มของ 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

   ............................................................................................ 

 เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรในกำรรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำรสถำนท่ีและ
กิจกรรม 5 ส ภำยในห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผดิชอบมีจุดประสงคต์อ้งกำรฝึกใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ปลูกจิตส ำนึกดำ้นควำมรับผดิชอบ สร้ำงจิตสำธำรณะต่อสังคมและตระหนกัในดำ้นกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบอยำ่งท่ีดีดำ้นกำรบริกำรจดักำรทรัพยส์มบติัของโรงเรียนและส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มท่ีดี สะอำด สวยงำม สร้ำงบรรยำกำศแก่กำรเรียนรู้ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำนตดัสินใจ แกปั้ญหำกบักลุ่มงำนต่ำงๆภำยใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ประกอบดว้ย 
      1.1 นำงเพียงแข ชิตจุย้          ผูอ้  ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
      1.2 นำยประยงค ์ ด่วนเดิน         ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      1.3 นำยสมศกัด์ิ  นนทเ์จริญ         ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      1.4 นำยธนิต  ดีทอง          หวัหนำ้งำนบริหำรทัว่ไป  กรรมกำร 
      1.5 นำงสุลีพร  ดีทอง          หวัหนำ้ฝ่ำยสินทรัพย ์  กรรมกำร 
      1.6 นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง         หวัหนำ้ฝ่ำยบุคคล   กรรมกำร 
      1.7 นำยณรงค ์ ศิริยงค ์         หวัหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน  กรรมกำร 
      1.8  นำยจงรักษ ์ บ ำรุงวงศ ์         หวัหนำ้ฝ่ำยวชิำกำร   กรรมกำร 
      1.9 นำยอรรถพล  พลวตัน์         ผูรั้บผดิชอบดำ้นอำคำรเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      1.10 นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นหว้น       ผูรั้บผดิชอบดำ้นเขตพื้นท่ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.กำรดูแลห้องเรียน อำคำรเรียนและหอ้งปฏิบติักำรต่ำงๆ มีหนำ้ท่ีควบคุมก ำกบัและติดตำม ดูแลให้
นกัเรียนในควำมปกครองของท่ำนช่วยท ำควำมสะอำด เก็บกวำด เช็ดถู และน ำถงัขยะไปเททิ้งใหเ้กิดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งก่อนเขำ้เรียนและหลงัเลิกเรียนในทุกวนั ประกอบดว้ย 

 
 
 



  2.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
  นายนาวนิ  โพธ์ิศรี      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวกุลธิดำ ฉิมคลำ้ย     หอ้ง 332  ชั้น ม.1/1 
2.นำงสำวเอกชยั อะหลีแอ     หอ้ง 121 ชั้น ม.1/2 
3.นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูรย ์             หอ้ง 122 ชั้น ม.1/3 
4.นำงสำวมุรณี หะยสีำอิ/นำงสำวพิมพิไล กญัญำ   หอ้ง 123 ชั้น ม.1/4 
5.นำงสำวรัชนก โสอินทร์     หอ้ง 124 ชั้น ม.1/5 
6.นำงสำวปำลินี เพชรทอง     หอ้ง 125 ชั้น ม.1/6 
7.นำงสำวศิรินำถ ไทรงำม/นำงสำววภิำวรรณ วชิยัดิษฐ์  หอ้ง 126 ชั้น ม.1/7 
8.นำงสำวจิรำภรณ์ บุญเหลือ/นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน          หอ้ง 118 ชั้น ม.1/8 
9.นำยอำวธุ จนัทร์เมือง/ นำงสำวจีรวรรณ เพชรรัตน์  หอ้ง 212 ชั้น ม.1/9 
10.นำยอภิเดช จิตรมุ่ง/นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว   หอ้ง 213 ชั้น ม.1/10 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
 นายฉัตรชัย  ทองหีต      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวปัทมำ ใจช่ืน/นำงสำวพิมใจ ทองเรือง   หอ้ง 333 ชั้น ม.2/1 
2.นำงนำวนิตยำพร จนัทร์ประสิทธ์ิ                 หอ้ง 222  ชั้น ม.2/2 
3.นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์     หอ้ง 223 ชั้น ม.2/3 
4.นำงสำวปรมำภรณ์ พรหมประทีป/นำยวีรภทัร อินทร์เน่ือง  หอ้ง 224 ชั้น ม.2/4 
5.นำงสำวจนัทร์ธิรัตน์ หมำนจิตร/นำงสำวนิติยำ ทองยวน  หอ้ง 214 ชั้น ม.2/5 
6.นำงสำวองัคณำ ทองด ำ      หอ้ง ฝ001 ชั้น ม.2/6 
7.นำยศรีสุวรรณ บรมสุข                         หอ้ง ฝ002 ชั้น ม.2/7 
8.นำงสำวจิรำรัตน์ ตรีรัตนพนัธ์/นำงยพุำพร เกิดขมุทอง  หอ้ง ฝ003 ชั้น ม.2/8 
9.นำงสำวพิมพพ์ร โพธ์ิกล่ิน/นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ   หอ้ง ฝ004 ชั้น ม.2/9 

2.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 นายเดชศรี สุวิรัตน์      หัวหน้าระดับ 

1.นำงอำรมณ์ เทพเก้ือ/นำงอุไรวรรณ จนัทร์เมือง   หอ้ง 334 ชั้น ม.3/1 
2.นำงอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม      หอ้ง 327 ชั้น ม.3/2 
3.นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร                  หอ้ง 232 ชั้น ม.3/3 
4.นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย/์นำยพิชยั บุญชูประภำ  หอ้ง 233 ชั้น ม.3/4 
5.นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั/นำงสำวนวยีำ ปักษิณ   หอ้ง 234  ชั้น ม.3/5 
6.นำยชวลิต กรัดภิรมย ์      หอ้ง 235 ชั้น ม.3/6 
7.นำงสำวพชัรีวรรณ อินทสุรัช/นำงอญัวณ์ี หนูอุไร   หอ้ง 236 ชั้น ม.3/7 
8.นำงสำวจนัทร์จีรำ บุญปติ/นำงสำวมำสีเตำ๊ะ ซอมดั  หอ้ง 227 ชั้น ม.3/8 



 
 
 

2.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 นายอรรถพล  พลวฒัน์      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวคุณำกร วำนิชยเ์จริญ     หอ้ง 335 ชั้น ม.4/1 
2. นำงสำวชนกพร ทองปำน     หอ้ง 323  ชั้น ม.4/2  
3.นำงสำวปฐมพร เกตุกำพล/นำงกรกมล นำคบงัเกิด  หอ้ง 324 ชั้น ม.4/3 
4.นำยภรำดร  ไชยเขียว/นำงสำวยภุำพร บุญเทียม   หอ้ง 325 ชั้น ม.4/4 
5.นำงสำวธิติมำ เดชภกัดี/ นำงสำวสำยฝน รำษีงำม   หอ้ง 326 ชั้น ม.4/5 

2.5 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ      หัวหน้าระดับ 

1.นำยเจนณรงค ์พนัทวี       หอ้ง 336 ชั้น ม.5/1 
2.นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น/นำยปรีชำ อิสสระ         หอ้ง 346 ชั้น ม.5/2 
3.นำงสำววนัวสำข ์สืบ/นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูล                 หอ้ง 346 ชั้น ม.5/3 
4.นำงสำวฑิฆมัพร ออมสิน/(ครูจีน)          หอ้ง 347 ชั้น ม.5/4 
5.นำยสุนทร เหล่ำอั้น/นำยสำยญั จิตรรักษ ์     หอ้ง 322 ชั้น ม.5/5 

2.6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
 นายธิรพงษ์  คงด้วง        หัวหน้าระดับ 

1.นำยจงรักษ ์บ ำรุงศ/์นำงสำวพชัริณี สมผล   หอ้ง 337 ชั้น ม.6/1 
2.นำงสำวกรธิดำ กิมำคม/นำยสัญชยั พิกุลงำม                หอ้ง 342 ชั้น ม.6/2 
3.นำงสำวอญัชรีย ์มีแสง      หอ้ง 342 ชั้น ม.6/3 
4.นำงอุทยัวรรณ ไชยสำร/(ครูใหม่)    หอ้ง344  ชั้น ม.6/4 
5.นำงสำวอญัญำกร ช่วยสงค/์นำยมะยำดี ดำบู   หอ้ง342  ชั้น ม.6/5 

 3.บริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้อง มีหนำ้ท่ีดูแลควำมสะอำดของแต่ละเขตพื้นท่ี บ ำรุงรักษำดูแล
ไมด้อก ไมป้ระดบัให้เกิดควำมสวยงำม และควำมสะอำดบริเวณท่ีรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
1/1 บริเวณตน้โพธ์ิตลอดแนวจนถึงศำลำแปดเหล่ียมศำลพระภูมิเจำ้ท่ีส่วนท่ีเป็นอิฐตวัหนอน
ทั้งหมด 
1/2 ถนนทำงข้ึน-ลง ตั้งแต่สวนหยอ่มหนำ้ป้ำยโรงเรียน ป้อมยำมจนถึงบริเวณดำ้นบนของชำนชลำ
ตลอดแนว   
1/3 ประตูด้ำนขำ้งทำงเขำ้โรงเรียนตลอดแนวจนถึงสนำมบำสหน้ำหอประชุมและช่วงเนินดิน
ทั้งหมด 



1/4 ตั้งแต่คูน ้ำหลงัป้อมยำมถึงสำมแยกถนน(คร่ึงสนำม) 
  1/5 ดำ้นหลงัอำคำรชัว่ครำวตลอดแนว 

1/6 บริเวณสนำมตะกร้อ (ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซค์ของนกัเรียน)รวมทั้งส่วนท่ีเป็นเนินดินดำ้นหลงั
ชำนชลำ 
1/7 ลำนกิจกรรมเขำ้แถวหนำ้เสำธง(ตั้งแต่ถนนทำงข้ึนฝ่ังตน้โพธ์ิ)ตลอดแนวจนถึงถนนหลงัเรือน
พยำบำล สวนหยอ่มขำ้งเรือนพยำบำล 
1/8 บริเวณสวนหยอ่มหนำ้อำคำร 1 ตลอดแนวดำ้นหนำ้ของอำคำร 1 จนถึงดำ้นขำ้งฝ่ังห้องน ้ำของ
เรือนพยำบำลและดำ้นขำ้งห้อง115 
1/9 บริเวณรอบหอประชุมทุกดำ้นรวมทั้งดำ้นในของหอประชุม 
1/10 สนำมฟุตบอล ตั้งแต่คูน ้ ำหลงัลำนจอดรถตลอดริมตน้ไมถึ้งทำงออกมอเตอร์ใซคน์กัเรียน
(คร่ึงสนำม) 

3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
2/1 บริเวณดำ้นหนำ้ป้ำยสันติวมุิข จนถึงหลงัดำ้นหอศิลป์ 

  2/2 หลงัอำคำร 1   และคูน ้ำหลงัอำคำร 1 ตลอดแนว 
  2/3 หลงัธนำคำรโรงเรียนตลอดแนวจนถึงหนำ้หอ้งน ้ำชำยและส่วนท่ีเป็นเนินดิน 

2/4 ถนนหน้ำอำคำร 2 ตลอดแนวตั้งแต่ขำ้งห้องน ้ ำชำยท่ีติดกบัตน้มะขำมยำวไปจนถึงหน้ำห้อง
แนะแนว 

  2/5 โรงจอดรถครูขำ้งอำคำร 1 จนถึงโรงจอดรถท่ีติดกบัทำงลงบำ้นพกัครู 
  2/6 โรงจอดรถหลงัซุม้พระครูตลอดแนวจนถึงดำ้นขำ้งอำคำรสวำทเรืองจนัทร์ 
  2/7  โรงจอดรถหลงัซุม้พระครูตลอดแนวจนถึงดำ้นขำ้งอำคำรสวำทเรืองจนัทร์  
  2/8 แยกอำคำรชัว่ครำวตลอดแนวข้ึนไปถึงดำ้นหลงัสหกรณ์รวมทั้งคูน ้ำและสวนหยอ่มดำ้นขำ้ง 

2/9 ดำ้นหนำ้อำคำรชัว่ครำวตลอดแนว 
3.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

3/1 ลำนกิจกรรมหนำ้ซุม้พระครูตลอดแนวจนถึงเนินดินสันเขำโรงอำหำร รวมทั้งคูน ้ำรอบๆ 
 3/2 โรงอำหำรและบนัไดโรงอำหำร 

  3/3 ซุม้พระครู  บนัไดและเนินดินรอบๆซุม้พระครู 
  3/4 สนำมกีฬำระหวำ่งอำคำร2 กบัอำคำรฝึกงำน 
  3/5 ดำ้นหนำ้อำคำรฝึกงำน(อำคำรฝ.)ตลอดแนว 
  3/6 ดำ้นหลงัอำคำร(อำคำรฝ.)ฝึกงำนตลอดแนว 
  3/7 หลงัหอ้งโสตตลอดแนวจนถึงโรงน ้ำ รวมทั้งท่ีเป็นทำงเดิน 
  3/8 เนินเขำคูน ้ำระหวำ่งอำคำร 4 กบัโรงอำหำร 

3.4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
4/1 รอบๆหอ้งน ้ำหญิง (หลงัใหม่)รวมถึงทำงเดินท่ีติดกบัอำคำรฝึกงำน 



  4/2 หนำ้อำคำรอุตสำหกรรมตลอดแนวจนสุดทำงระหวำ่งหอ้งน ้ำหญิงและหอ้งน ้ำชำย(หลงัใหม่)
  4/3 หลงัอำคำรอุตสำหกรรมตลอดแนว 
  4/4 ตั้งแต่ศำลำตรีวทิยร์วมถึงรอบอำคำรสวำสด์ิเรืองจนัทร์ 
  4/5 โรงจอดรถครูหลงัอำคำร 2 ตลอดแนวจนถึงแทงคน์ ้ำ 

3.5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
5/1 รอบๆหอ้งน ้ำชำย (หลงัใหม่)จนถึงทำงเดินท่ีติดกบัดำ้นขำ้งอำคำรอุตสำหกรรม 

  5/2 ดำ้นหนำ้อำคำร 3 ตั้งแต่หอ้งดนตรีไทยตลอดแนวจนถึงดำ้นหลงัหอ้งดนตรีไทย 
  5/3 ดำ้นหนำ้อำคำร 3 ตั้งแต่หอ้งเกียรติยศจนถึงบนัไดขำ้งหอ้งดนตรีไทย 
  5/4 ดำ้นหลงัอำคำร 3 ตลอดแนว 
  5/5 ถนนตั้งแต่หนำ้อำคำรสวำทเรืองจนัทร์ ตลอดจนสุดทำงถนนอำคำรอุตสำหกรรม 

3.6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
6/1 ใตอ้ำคำร 2 ทั้งหมด ตั้งแต่หนำ้ห้องแนะแนวจนถึงหนำ้หอ้งโสต 

  6/2 ถนนระหวำ่งอำคำรสวำสด์ิเรืองจนัทร์กบัอำคำร 3 ตลอดจนถึงศำลำบนเขำ  
  6/3 ใตอ้ำคำร 3 ทั้งหมด 
  6/4 บริเวณอำคำรคหกรรม หนำ้หอ้งดนตรีสำกลตลอดแนวทั้งดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัอำคำร 
  6/5 ลำนท่ีวำ่งดำ้นขำ้งอำคำร3 ฝ่ังหอ้งดนตรีไทย 

4.คณะกรรมฝ่ำยจดักำรบริกำรดูแลควำมเรียบร้อย มีหนำ้ท่ีดูแลบริกำร อ ำนวยควำมสะดวกจดัเก็บ วสัดุ 
อุปกรณ์ ให้อยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ พร้อมด ำเนินกำรจดัเก็บขยะใหส้ะอำด เป็นระเบียบเรียนร้อยประกอบดว้ย 

1.นำยอองซำน อำว (MAX) 
2.นำยศกัด์ิชยั  แอกอว้น 
3.นำงสำววนิวนิโซ ฟอง พม่ำ 
4.นำงสำยทอง  ชำรักดี 
5.นำงศิริกำญจ บวัคง 
6.นำยตนั โซไท่ 
7.นำงติน มำโชว ์

 5.คณะกรรมกำรสรุปผล ติดตำมผล มีหนำ้ท่ี ติดตำมประชุมวำงแผน ด ำเนินกำรรำยงำนสรุปผล ในเร่ือง
กำรรักษำควำมสะอำด ใหข้วญัก ำลงัใจ สร้ำงควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีดูแลควำมสะอำด รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 
  1.นำยอำวธุ  จนัทร์เมือง      ประธำนกรรมกำร 
  2.นำยอรรถพล  พลวฒัน์      รองประธำน 
  3.นำงสำววนัวสิำข ์สืบ      กรรมกำร 
  4.นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร     กรรมกำร 



5.คณะกรรมกำรกิจกรรม 5 ส     กรรมกำร 
  6.นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นหว้น     เลขำนุกำร 
 กิจกรรม 5 ส งำนอำคำรสถำนท่ีและเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ เป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน เพื่อ
สนองควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำและใหเ้กิดศูนยแ์ห่งกำรเรียนรู้ท่ีน่ำอยูน่่ำอำศยั อยำ่งมีควำมสุข จึงใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำร
แต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยใหเ้ตม็ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของนกัเรียนละโรงเรียนอยำ่งแทจ้ริง 

 
สั่ง  ณ  วนัท่ี  28  พฤษภำคม  2561 

 
 

(นำงเพียงแข ชิตจุย้ ) 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
    

 
   
 
 
 
 
 

 
 

 

 


