
 
ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ที่ 136/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบอำคำรเรียน ห้องเรียน  ห้องพิเศษและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

   ............................................................................................  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และ
การบริการจัดการทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้ อีกทั้งการรักษาความปลอดภัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้เพ่ือให้เพ่ือให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็น
อันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 1.1 นางเพียงแข ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
 1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ   รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   กรรมการ 

1.5 นางสุลีพร ดีทอง    กรรมการ 
 1.6 นางจ าเรียง  ใจกว้าง        กรรมการ 
 1.7 นายณรงค์  ศิริยงค์    กรรมการ 
 1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
 1.9 นายอาวุธ จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 1.10 นายจตุรงค์ ขุนปักษี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.11 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที ่

1.  อ านวยการ  ประสานงานการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน 
  2.  เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนในการท างานแก่
คณะกรรมการทุกฝ่าย 
  3.  รับรายงานผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

  1.  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์                                ประธานกรรมการ 
  2.  นายอาวุธ จันทร์เมือง                                 รองประธานกรรมการ 
  3.  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง    กรรมการ 



  4.  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    กรรมการ 
  5.  นายสายัน จิตรรักษ์     กรรมการ 
  6.  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว    กรรมการ 
  7.  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ    กรรมการ 
  8.  นางสาววันวิสาข์ สืบ     กรรมการ 
  9.  นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร    กรรมการ 
  10. นายจตุรงค์ ขุนปักษี                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่    
  1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
  2.  ก ากับดูแล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ 
  3.  รับข้อมูลและแบบรายงานการปฏิบัติงานตามค าสั่ง 
         4.  จัดท าเกณฑ์วัดประเมินผลกิจกรรม 
 

3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบห้องส ำนักงำน/ห้องบริกำร/ห้องเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร  1 

หัวหน้าอาคาร   นายสายัน จิตรรักษ์ 
รองหัวหน้าอาคาร นายเดชศรี สุวิรัตน์ 
ชั้นที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 ห้องส านักงาน ICT นายภราดร ไชยเขียว/นายสัญชัย พิกุลงาม 
1 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม 
1 ห้องนอนครูเวร นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
1 ห้องส านักงานบุคคล นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
1 ห้องส านักงานสินทรัพย์และงบประมาณ นางสาวรักชนก โสอินทร์ /นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว 
1 ห้องส านักงานบริหารงานทั่วไป นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์/นายอาวุธ จันทร์เมือง 
1 ห้องส านักงานแผนงานและประกันคุณภาพ นายเอกชัย อะหลีแอ 
1 ห้อง  118  (ม.1/11) นายอิศรเษม สีหะวงษ์/นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 
2 ห้อง  121  (ม.1/5) นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง/นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ 
2 ห้อง  122  (ม.1/6) นายอาวุธ จันทร์เมือง/นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 
2 ห้อง  123  (ม.1/7) นางสายฝน ราศีงาม/นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
2 ห้อง  124  (ม.1/8) นางสาวอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์/นางสาววันวิสาข์ สืบ 

2 ห้อง  125  (ม.1/9) นายสายัน จิตรรักษ์/นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
2 ห้อง  126  (ม.1/10) นางสาวนิธิยา ทองยวน 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 นายภราดร ไชยเขียว 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 นางสาวจิราพร บุญเหลือ    

 
 
 
 
 



ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร  2 
หัวหน้าอาคาร   นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
รองหัวหน้าอาคาร นายนาวิน โพธิ์ศรี 
ชั้นที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 ห้องโสตทีปกร นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 
1 ห้อง  212  (ม.1/2) นางสาวนวียา ปักษิณ   
1 ห้อง  213  (ม.1/3) นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 
1 ห้อง  214  (ม.1/4) นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ 
1 ห้องพัสดุ นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ 
1 ห้องส านักงานกิจการนักเรียน นายณรงค์ ศิริยงค์/นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ 
1 ห้องแนะแนว นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 
2 ห้องสมุด นางยุพาพร เกิดขุมทอง/นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม 
2 ห้อง  222  (ม.2/7) นางสาวศิรินาถ ไทรงาม/นายพิชัย บุญชูประภา 
2 ห้อง  223  (ม.2/8) นางสาวจิราพร บุญเหลือ/นางสาวอภิชญา ฤทธิพันธ์ 
2 ห้อง  224  (ม.2/9) นางสาวจีรวรรณ เพ็ชรรัตน์/นายสัญชัย พิกุลงาม 
2 ห้องสภานักเรียน นายธิรพงษ์ คงด้วง 

2 ห้องผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางสาวนฤมล สาริขา 
2 ห้อง  227  (ม.2/10) นางสาวสารีรัตน์ ทองขาว/นายวรรณศักดิ์ บุญชู 
2 ห้องจริยธรรม นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์/นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
3 ห้อง  231  (ม.3/2) นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธ์/นางสาวจตุพร เฝือชัย 
3 ห้อง  232  (ม.2/2) นายเอกชัย อะหลีแอ 
3 ห้อง  233  (ม.2/3) นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 
3 ห้อง  234  (ม.2/4) นางสาวพิมพิไล กัญญา/นายชวลิต กรัดภิรมย์ 
3 ห้อง  235  (ม.2/5) นางสาวรักชนก โสอินทร์/นางนฤมล ทิพย์พินิจ 
3 ห้อง  236  (ม.2/6) นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม  
3 ห้องนาฏศิลป์ นางสาวพิมพ์พร ทิมข า/นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 

 
 

ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร  3 
หัวหน้าอาคาร   นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
รองหัวหน้าอาคาร นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  
ชั้นที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
2 ห้อง  321  (ม.4/2) นางสาวกรธิดา กิมาคม  
2 ห้อง  322  (ม.4/3) นางสาวปาลิณี เพชรทอง  
2 ห้อง  323  (ม.4/4) นางอัญวีณ์ หนูอุไร 
2 ห้อง  324  (ม.4/5) นางสาวปฐมพร เกตุก าพล 
2 ห้อง  325  (ม.4/6) นายวีรภัทร อินเนื่อง/นางวานีดา ทองปัสโนว์ 
2 ห้อง  326  (ม.3/3) นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ 



2 ห้อง  327  (ม.3/4) นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว 
2 ห้อง  328  (ม.3/5) นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 
3 ห้อง  331  (แลปวิทย์ฯ) นางสาวชนกพร ทองปาน 
3 ห้อง  332  (ม.1/1) นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ 
3 ห้อง  333  (ม.2/1) นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
3 ห้อง  334  (ม.3/1) นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง/นางสาวปัทมา ใจชื่น 

3 ห้อง  335  (ม.4/1) นางสาวพัชริณี สมผล  
3 ห้อง  336  (ม.5/1) นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ 
3 ห้อง  337  (ม.6/1) นายเจนณรงค์ พันทวี 
3 ห้องส านักงานวิชาการ นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์/นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
4 ห้อง  341  (ม.6/2) นางอารมณ ์เทพเกื้อ/นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
4 ห้อง  342  (ม.6/3) นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง/นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 
4 ห้อง  343  (ม.6/4) นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ/นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน 
4 ห้อง  344  (ม.6/5) นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 
4 ห้อง  345  (ม.5/2) นางสาวชนกพร ทองปาน 
4 ห้อง  346  (ม.5/3) นางสาวกรกมล กุลทอง/นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
4 ห้อง  347  (ม.5/4) นายภราดร ไชยเขียว 
4 ห้อง  348  (ม.5/5) นางสาวภมร สุขศรีแก้ว/นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 

 
ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำรฝึกงำน 

หัวหน้าอาคาร   นายจตุรงค์ ขุนปักษี 
ชั้นที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 ห้อง  ฝ001  (ม.3/6) นางอังคณา จงรักวิทย์/นางสาวนฤมล สาริขา  
1 ห้อง  ฝ002  (ม.3/7) นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
1 ห้อง  ฝ003  (ม.3/8) นางยุพาพร เกิดขุมทอง 
1 ห้อง  ฝ004  (ม.3/9) นางสาวพิมพ์พร ทิมข า/นายสุนทร เหล่าอั้น 

 
ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร  อุตสำหกรรม 

หัวหน้าอาคาร  นายฉัตรชัย ทองหีต 
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 ห้อง  ฝ005 นายฉัตรชัย ทองหีต 
2 ห้อง  ฝ006 นายจตุรงค์ ขุนปักษี 

 
 ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร หอประชุม  

หัวหน้าอาคาร นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 หอประชุมอเนกประสงค์ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
 



ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำรคหกรรม   
หัวหน้าอาคาร  นางสายฝน ราษีงาม 

ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 ห้องคหกรรม นางสายฝน ราษีงาม 
2 ห้องดนตรีสากล นายพิชัย บุญชูประภา 

 
ครูผู้รับผิดชอบดูแลอำคำร ชั่วครำว 

หัวหน้าอาคาร  นางสาววันวิสาข์ สืบ 
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 ห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตร นายสายัน จิตรรักษ์     
2 ห้องเก็บอุปกรณ์ลูกเสือ/อุปกรณ์เชียร์ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง   
3 ห้องฝึกซ้อมวงโยธวาฑิต นายชวลิต กรัดภิรมย์ 
4 ห้องนอนวิทยากร นางสาวพิมพิไล กัญญา 
5 ห้องครัว นางสายฝน ราษีงาม     
6 ห้องนอนนักเรียนชาย นายชวลิต กรัดภิรมย์ 
7 ห้องนอนนักเรียนหญิง นางสาวพิมพิไล กัญญา 

 
หอศิลป์  (ศิลปะ) 

หัวหน้าอาคาร นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 ห้องพักครู/ห้องศิลปะ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  
 

โรงอำหำร 
หัวหน้าอาคาร นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  

ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 โรงอาหาร นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

 
อำคำรสวำสดิ์ เรืองจันทร์ 

หัวหน้าอาคาร นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์  
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 ห้องประชุมสวาสดิ์ เรืองจันทร์ นางสาวกันหทัย ใจกว้าง 
2 ห้องผู้อ านวยการ นางสาวนวียา ปักษิณ 

 
อำคำรนำงนวล 

หัวหน้าอาคาร นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 

1 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า นายอาวุธ จันทร์เมือง 
2 ห้องรับรอง นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
3 ห้องประชาสัมพันธ์ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 



อำคำรเรือนพยำบำล 
หัวหน้าอาคาร นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 

ล าดับที่ ห้อง ครูที่รับผิดชอบดูแล 
1 ห้องพยาบาล นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 

 
หน้ำที ่
   1. คณะกรรมกำรรับผิดชอบห้องส ำนักงำนกลุ่มฯ/ห้องบริกำร / ห้องแนะแนว / ห้องพยำบำล 
       1.1  ก ากับดูแลห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย  สะอาด  เป็นระเบียบและพร้อมใช้ 

  ตามมาตรฐาน 5 ส ห้องส านักงาน 
       1.2  จัดบรรยากาศภายในส านักงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
       1.3  ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานดูแลรักษาความสะอาด  การจัดระเบียบโต๊ะ  เก้าอ้ี  

  ตู้เอกสาร  และอุปกรณ์ในส านักงานอ่ืน ๆ ให้เหมาะสม 
       1.4  ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่  เพื่อซ่อมบ ารุงห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพดี 
       1.5  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  5  ส 
       1.6  ส่งแบบประเมินตนเองตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ที่คณะกรรมการประเมินประจ าอาคาร   
       1.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย 
    2.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบห้องสมุด 
        2.1 กับกับดูแลห้องสมุดให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบ ตามมาตรฐาน 5 ส ห้อง
ส านักงาน และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        2.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานดูแลรักษาความสะอาด  การจัดระเบียบโต๊ะเก้าอ้ี   
             ชั้นวางหนังสือตู้หนังสือ  ตู้เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด 
       2.3  ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่เพ่ือซ่อมบ ารุงห้องสมุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ประโยชน์ 
       2.4  มีสว่นร่วมในกิจกรรม  5  ส 
      2.5   ส่งแบบประเมินตนเองตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ที่คณะกรรมการประเมนิประจ าอาคาร   
      2.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
  3.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบห้องเรียน 
      3.1  ก ากับดูแลห้องเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  สะอาด  เป็นระเบียบตามมาตรฐาน 5 
ส ห้องเรียน 
      3.2  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่น มีป้ายนิเทศต่างๆ 
      3.3  ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและมอบหมายงานดูแลรักษาความสะอาด ภายในห้องเรียน 

 (ส าหรับห้องท่ีมีครูรับผิดชอบตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปให้ตกลงแบ่งวันที่รับผิดชอบให้ชัดเจน) 
      3.4  จัดวางโต๊ะ - เก้าอ้ีภายในห้อง  อุปกรณ์ท าความสะอาดประจ าห้อง ถังขยะ ให้เป็นระเบียบ 
      3.5  ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่ /งานสาธารณูปโภคเพ่ือซ่อมบ ารุงห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพดี 
      3.6  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  5  ส 
      3.7 ส่งแบบประเมินตนเองตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ที่คณะกรรมการประเมินประจ าอาคาร   
      3.8  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย 

 
 



4. คณะกรรมกำรรับผิดชอบเขตพื้นที่  มีหน้าที่ดูแลความสะอาดของแต่ละเขตพ้ืนที่ บ ารุงรักษาดูแล
ไม้ดอก ไม้ประดับให้เกิดความสวยงาม และความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
4.1ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
1/1 ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลาแปดเหลี่ยมและส่วนที่เป็นทางลงไปสนามบาส 

ด้านขวามือ 
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ 

1/2 ถนนทางข้ึน-ลง ตั้งแต่สวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียน ป้อมยามจนถึงทาง
แยกหน้าอาคาร 1 

นางสาวนวียา ปักษิณ 

1/3 ประตูด้านข้างทางเข้าโรงเรียนตลอดแนวจนถึงสนามบาสหน้า
หอประชุม 

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 

1/4 สนามฟุตบอลตั้งแต่คูน้ าหลังป้อมยามถึงสามแยกของถนน(ครึ่งสนามฝั่ง
ซ้ายมือด้านติดกับถนน) 

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ 
 

1/5 ด้านหลังอาคารชั่วคราวตลอดแนว นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง 
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ 

1/6 บริเวณสนามตะกร้อ (ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียน) นายอาวุธ จันทร์เมือง 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 

1/7 ลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงหน้าอาคาร 1 ตลอดแนวจนถึงหน้าห้อง
พยาบาล 

นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นางสายฝน ราษีงาม 

1/8 บริเวณด้านหน้าของอาคาร 1 สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 ตลอดแนว และ
ด้านข้างห้อง115 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ 
นางสาววันวิสาข์ สืบ 

1/9 บริเวณรอบหอประชุมทุกด้านรวมทั้งด้านในของหอประชุม นายสายัน จิตรรักษ์ 
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 

1/10 สนามฟุตบอล ตั้งแต่คูน้ าลานจอดรถถึงทางออกมอเตอร์ไซค์นักเรียน
(ครึ่งสนามฝั่งขวามือติดริมชายป่า) 

นางสาวนิธิยา ทองยวน 

1/11 รอบอาคารนางนวล ใต้ต้นโพธิ์รวมถึงส่วนที่เป็นทางลงไปสนามบาสด้าน
ซ้ายมือ 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 
นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 

 
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
2/1 บริเวณด้านหน้าป้ายสันติวิมุข จนถึงหลังด้านหอศิลป์ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
2/2 หลังอาคาร 1   และคูน้ าหลังอาคาร 1 ตลอดแนวจนถึงห้องโรเนียว นายเอกชัย อะหลีแอ 
2/3 หลังธนาคารโรงเรียนตลอดแนวจนถึงหน้าห้องน้ าราชภัฏ นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 
2/4 ถนนหน้าอาคาร 2 ตลอด (เริ่มจากสามแยกของถนนถึงห้องโสตฯ) นางสาวพิมพิไล กัญญา 

นางสาวชวลิต กรัดภิรมย์ 
2/5 โรงจอดรถครูข้างอาคาร 1 ติดกับต้นมะขามรวมถึงโรงจอดรถที่ติดกับ

ทางลงบ้านพักครู 
นางสาวรักชนก โสอินทร์ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ 

2/6 โรงน้ าจนถึงห้องน้ าหญิง (หลังเก่า) นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม  
2/7 โรงจอดรถหลังซุ้มพระครูรวมทั้งรอบๆโรงจอดรถตลอดแนว นางสาวศิรินาถ ไทรงาม 

นายพิชัย บุญชูประภา 
2/8 ถนนแยกระหว่างอาคารชั่วคราวกับต้นโพธิ์ตลอดไปถึงแยกโรงจอดรถครู

อาคาร 2 รวมทั้งคูน้ าและสวนหย่อมด้านข้าง 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ 
นางสาวอภิชญา ฤทธิพันธ์ 



2/9 ด้านหน้าอาคารชั่วคราวตลอดแนวถึงห้องพักนักเรียน รวมทั้งส่วนที่เป็น
คูน้ าด้านหน้าอาคาร 

นางสาวจีรวรรณ เพ็ชรรัตน์ 
นายสัญชัย พิกุลงาม 

2/10 หน้าห้องดนตรีสากลตลอดแนวถึงหน้าบ้านพักครูฝั่งตะวันออก(ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร) 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
นายวรรณศักดิ์ บุญชู 

 
4.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

3/1 ลานกิจกรรมหน้าซุ้มพระครูรวมทั้งคูน้ ารอบๆ นางสาวปัทมา ใจชื่น 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง 

3/2 รอบๆบริเวณโรงอาหาร นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
นางสาวจตุพร เฝือชัย 

3/3 ซุ้มพระครู  บันไดทางข้ึนซุ้มพระครูและรอบๆซุ้มพระครู นางสาวจิราภรณ์ทลิกรรณ์ 
3/4 สนามกีฬาระหว่างอาคาร2 กับอาคารฝึกงาน นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว 
3/5 ด้านหน้าอาคารฝึกงาน(อาคารฝ.)ตลอดแนว นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 
3/6 ด้านหลังอาคาร(อาคารฝ.)ฝึกงานตลอดแนว นางอังคณา จงรักวิทย์ 

นางสาวนฤมล สาริขา 
3/7 หลังห้องโสตตลอดแนวจนถึงโรงน้ า  นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
3/8 ทางเดินใต้อาคาร 2 ตลอดจนถึงหน้าห้องน้ าหลังใหม่ นางยุภาพร เกิดขุมทอง 
3/9 บันไดข้ึนโรงอาหาร บริเวณบ่อไม้น้ ารวมทั้งช่วงที่เป็นเนินเขา นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น 

นายสุนทร เหล่าอั้น 
 
4.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

4/1 รอบๆห้องน้ าหญิง (หลังใหม่) นางสาวพัชริณี สมผล 
4/2 หน้าอาคารอุตสาหกรรมตลอดแนวจนสุดทางระหว่างห้องน้ าหญิงและ

ห้องน้ าชาย(หลังใหม่) 
นางสาวกรธิดา กิมาคม 

4/3 หลังอาคารอุตสาหกรรมตลอดแนว นางสาวปาลินี เพชรทอง 
4/4 บริเวณรอบๆ อาคารสวาสดิ์เรืองจันทร์ นางอัญวีร์ หนูอุไร 
4/5 โรงจอดรถครูหลังอาคาร 2 ตลอดแนวจนถึงแทงค์น้ า นางสาวปฐมพร เกตุก าพล 
4/6 บริเวณรอบๆ พิพิธภัณฑ์โรงเรียน นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง 

นางวานีดา ทองปัสโนว์ 
 
4.5 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

5/1 รอบๆห้องน้ าชาย (หลังใหม่) นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ 
5/2 ด้านหน้าอาคาร 3 ตั้งแต่ห้องดนตรีไทยตลอดแนวจนถึงด้านหลังห้อง

ดนตรีไทย 
นางสาวชนกพร ทองปาน 

5/3 ด้านหน้าอาคาร 3 ตั้งแต่ห้องเกียรติยศจนถึงบันไดทางข้ึนฝั่งห้องดนตรี
ไทย 

นางนฤมล กุลทอง 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี 



5/4 ด้านหลังอาคาร 3 ตลอดแนว นายภราดร ไชยเขียว 
5/5 ถนนตั้งแต่หลังสหกรณ์โรงเรียนตลอดจนสุดทางถนนอาคารอุตสาหกรรม 

 
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 

4.6 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
6/1 ด้านหลังชานชลาตลอดแนว นายเจนณรงค์ พันทวี 
6/2 ถนนระหว่างอาคารสวาสดิ์เรืองจันทร์กับอาคาร 3 ทางขึ้นพิพิธภัณฑ์

โรงเรียน 
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
นางอารมย์ เทพเกื้อ 

6/3 ด้านหน้าชานชลาตลอดแนวรวมทั้งส่วนที่เป็นคูน้ า นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

6/4 บริเวณรอบๆห้องพยาบาลและบริเวณท่ีหมักใบไม้ทางลงบ้านพักครู นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน 
นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 

6/5 สวนหย่อมหน้าห้องดนตรีไทยตลอดแนว นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 
 

หน้ำที่   1. ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่  เพื่อรับอุปกรณ์การท าความสะอาด 
2. ก ากับดูแลนักเรียนห้องท่ีรับผิดชอบให้ท าความสะอาดในเขตพ้ืนที่ย่อย 

            3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย 
 

5. คณะกรรมฝ่ำยจัดกำรบริกำรดูแลควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  
1. นายอองซาน อาว  
2. นางสาววินวินโซ ฟอง  
3. นายพิชิต บ ารุงแสง 
4. นางสิริกานต์ บัวคง 
5. นายตัน โซไท่ 
6. นางติน มาโชว ์
7. นางสะม๊ะ ชาญสมุทร 

หน้ำที ่  1. ดูแลบริการ อ านวยความสะดวกจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
2. ด าเนินการจัดเก็บขยะให้สะอาด เป็นระเบียบเรียนร้อย 
3.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย 

 6.คณะกรรมกำรสรุปผล ติดตำมผล  
  1.นายอาวุธ  จันทร์เมือง      ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร     รองประธาน 
  3.นางสาววันวิสาข์ สืบ      กรรมการ 

4.คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส     กรรมการ 
  5.นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน     เลขานุการ 

หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเรารักษ์โรงเรียน 
2. จัดท าแบบประเมินกิจกรรมเรารักษ์โรงเรียน 
3. รวบรวมข้อมูลการบันทึกคะแนนการประเมินกิจกรรม  จากคณะกรรมการประเมิน 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  และมีวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้

เกิดผลตามที่มุ่งหวัง  อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดผลดีทางราชการสืบไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2562 
 
 
 

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


