
 

 

 

     

 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี 196/2563 

เร่ือง แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อำคำรเรียนและส่ิงแวดลอ้มของ 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

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

 เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรในกำรรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำรสถำนท่ีและ
กิจกรรม 5 ส ภำยในห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบมีจุดประสงค์ต้องกำรฝึกให้นักเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ ปลูกจิตส ำนึกด้ำนควำมรับผิดชอบ สร้ำงจิตสำธำรณะต่อสังคมและตระหนักในด้ำนกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นแบบอย่ำงท่ีดีดำ้นกำรบริกำรจดักำรทรัพยส์มบติัของโรงเรียนและส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มท่ีดี สะอำด สวยงำม สร้ำงบรรยำกำศแก่กำรเรียนรู้ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ีในกำรประสำนงำนตดัสินใจ แกปั้ญหำกบักลุ่มงำนต่ำงๆภำยใน
โรงเรียน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ประกอบดว้ย 
      1.1 นำงเพียงแข ชิตจุย้          ผูอ้  ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
      1.2 นำยสมศกัด์ิ  นนทเ์จริญ         ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      1.3 นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง          ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      1.4 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์        หวัหนำ้งำนบริหำรทัว่ไป  กรรมกำร 
      1.5 นำงสุลีพร  ดีทอง          หวัหนำ้ฝ่ำยสินทรัพย ์  กรรมกำร 
      1.6 นำยพิชยั บุญชูประภำ         หวัหนำ้ฝ่ำยบุคคล   กรรมกำร 
      1.7 นำยณรงค ์ ศิริยงค ์         หวัหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน  กรรมกำร 
      1.8 นำยจงรักษ ์ บ ำรุงวงศ ์         หวัหนำ้ฝ่ำยวิชำกำร   กรรมกำร 
      1.9 นำยอำวุธ จนัทร์เมือง         หวัหนำ้งำนอำคำรสถำนท่ี  กรรมกำร 
      1.10 นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นหว้น       งำนกิจกรรม 5 ส    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     1.10 นำงสำววนัวิสำข ์สืบ        งำนกิจกรรม 5 ส     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

2. กำรดูแลห้องเรียน อำคำรเรียนและห้องปฏิบติักำรต่ำงๆ มีหน้ำท่ีควบคุมก ำกับและติดตำม ดูแลให้
นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนช่วยท ำควำมสะอำด เก็บกวำด เช็ดถู และน ำถงัขยะไปเททิ้งให้เกิดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งก่อนเขำ้เรียนและหลงัเลิกเรียนในทุกวนั ประกอบดว้ย 

 



 
 

  2.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวจนัธิรัตน์ หมำนจิตร     หอ้ง 332  ชั้น ม.1/1 
2.นำยศรีสุวรรณ บรมสุข      หอ้ง 227 ชั้น ม.1/2 
3.นำกวินนำฎ อินทจนัทร์              หอ้ง 212 ชั้น ม.1/3 
4.นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ      หอ้ง 213 ชั้น ม.1/4 
5.นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมดั     หอ้ง 214 ชั้น ม.1/5 
6.นำงปรมำภรณ์ ไชยเขียว     หอ้ง 121 ชั้น ม.1/6 
7. นำงอุไรวรรณ จนัทร์เมือง/นำงลกัขณำ นำคสมวงษก์ุล  หอ้ง 122 ชั้น ม.1/7 
8.นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์     หอ้ง 123 ชั้น ม.1/8 
9.นำงสำวนิตยำพร จนัทร์ประสิทธ์ิ/นำงสำวธญัญำรัตน์ จิตรำภิรมย ์ หอ้ง 124 ชั้น ม.1/9 
10.นำยเดชศรี สุวิรัตน์/นำยจตุพล บุญนำค    หอ้ง 125 ชั้น ม.1/10 
11.นำงสำวจิตชนก ประชุมทอง/นำงสำวสุพรรษำ ดุริยำนนท ์ หอ้ง 126 ชั้น ม.1/11 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 นายวรัญญู ทองถึง      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวพิมพใ์จ ทองเรือง/นำงสำวจตุพร เฝือชยั   หอ้ง 333 ชั้น ม.2/1 
2.นำงสำวนวียำ ปักษิณ                   หอ้ง 231  ชั้น ม.2/2 
3.นำงสำวพชัรีวรรณ อินทสุรัช     หอ้ง 232 ชั้น ม.2/3 
4.นำงสำวจนัทร์จีรำ บุญปติ     หอ้ง 233 ชั้น ม.2/4 
5.นำงสำวชกำภฏั ทิศคงทอง/นำงสำวณฐันรี พนัธ์พงศ ์  หอ้ง 234 ชั้น ม.2/5 
6.นำยอำวุธ จนัทร์เมือง/นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวิทยำธีระ  หอ้ง 235 ชั้น ม.2/6 
7.นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร/นำงสำยฝน รำษีงำม       หอ้ง 222 ชั้น ม.2/7 
8.นำงอรวรรณ วชัรถำวรศกัด์ิ/นำงสำววนัวิสำข ์สืบ   หอ้ง 223 ชั้น ม.2/8 
9.นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย/์นำงสำวพรพิลำส วิจิต  หอ้ง 224 ชั้น ม.2/9 
10.นำงสำวนิธิยำ ทองยวน/นำยณฐนน ก๊งหวัน่   หอ้ง ฝ002 ชั้น ม.2/10 
11.นำยอิศรเกษม สีหะวงษ/์นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั   หอ้ง ฝ003 ชั้น ม.2/11 

2.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 นายวรรณศักดิ์ บุญชู      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวกุลธิดำ ฉิมคลำ้ย     หอ้ง 334 ชั้น ม.3/1 
2.นำยเอกชยั อะหลีแอ      หอ้ง 327 ชั้น ม.3/2 
3.นำงสำววิภำวรรณ วิชยัดิษฐ์                  หอ้ง 328 ชั้น ม.3/3 



4.นำยชวลิต กรัดภิรมย ์      หอ้ง 313 ชั้น ม.3/4 
5.นำงนฤมล ทิพยพ์ินิจ      หอ้ง 314  ชั้น ม.3/5 
6.นำงสำวอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม/นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย ์  หอ้ง 315 ชั้น ม.3/6 
7.นำยพิชยั บุญชูประภำ/สิบเอกหญิง อนุสำ ส่งสุริน   หอ้ง 316 ชั้น ม.3/7 
8.นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ/นำงสำวอภิชญำ ฤทธิพนัธ์  หอ้ง 317 ชั้น ม.3/8 
9.นำยสัญชยั พิกุลงำม/นำงสำวมสัรีน่ำ สะนิ   หอ้ง ฝ003 ชั้น ม.3/9 
10.นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว     หอ้ง ฝ004 ชั้น ม.3/10 

2.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 นายธีรัตน์ โคตรพนัธ์      หัวหน้าระดับ 

1.นำยเจนณรงค ์พนัทวี      หอ้ง 335 ชั้น ม.4/1 
2.นำงองัคณำ จงรักวิทย ์      หอ้ง 322  ชั้น ม.4/2  
3.นำงยพุำพร เกิดขมุทอง      หอ้ง 323 ชั้น ม.4/3 
4.นำงสำวนฤมล สำริขำ/นำงสำวชมพิชำน์ คงสิบ   หอ้ง 324 ชั้น ม.4/4 
5.นำงสำวทิฆมัพร ออมสิน/นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย ์  หอ้ง 325 ชั้น ม.4/5 
6.นำงอำรมณ์ เทพเก้ือ/นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ   หอ้ง 326 ชั้น ม.4/6 

2.5 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์      หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวพชัริณี สมผล/นำยจงรักษ ์บ ำรุงวงศ ์    หอ้ง 336 ชั้น ม.5/1 
2.นำงสำวกรธิดำ กิมำคม            หอ้ง 345 ชั้น ม.5/2 
3.นำงสำวปำลินี เพชรทอง/ว่ำท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จนัทร์คง  หอ้ง 346 ชั้น ม.5/3 
4.นำงอญัวีร์ หนูอุไร/นำยณฐัภทัร อินทรเสนีย ์    หอ้ง 347 ชั้น ม.5/4 
5.นำยณฐักิตต์ิ สำรสุข/นำยสุรศกัด์ิ ศรีขวญั     หอ้ง 348 ชั้น ม.5/5 
6.นำยวีรภทัร อินทร์เน่ือง/นำงวำนีดำ ทองปัสโนว ์   หอ้ง 321 ชั้น ม.5/6 

2.6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 นายธิรพงษ์  คงด้วง        หัวหน้าระดับ 

1.นำงสำวปัทมำ ใจช่ืน      หอ้ง 337 ชั้น ม.6/1 
2.นำงสำวชนกพร ทองปำน                  หอ้ง 341 ชั้น ม.6/2 
3.นำงนฤมล กุลทอง/นำยจตุรงค ์ขนุปักษี    หอ้ง 342 ชั้น ม.6/3 
4.นำยภรำดร ไชยเขียว/นำงสำวนฤมล บุญรอด   หอ้ง 343 ชั้น ม.6/4 
5.นำงสำวภมร สุขศรีแกว้/นำงสำวอญัชรีย ์มีแสง   หอ้ง 344 ชั้น ม.6/5 

 3. บริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้อง มีหนำ้ท่ีดูแลควำมสะอำดของแต่ละเขตพื้นท่ี บ ำรุงรักษำดูแล
ไมด้อก ไมป้ระดบัให้เกิดควำมสวยงำม และควำมสะอำดบริเวณท่ีรับผิดชอบ ประกอบดว้ย 



3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1/1 ศำลพระภูมิเจำ้ท่ี ศำลำแปดเหล่ียมและส่วนท่ีเป็นทำงลงไปสนำมบำสดำ้นขวำมือ 
1/2 ถนนทำงขึ้น-ลง ตั้งแต่สวนหยอ่มหนำ้ป้ำยโรงเรียน ป้อมยำมจนถึงทำงแยกหนำ้อำคำร 1  
1/3 ประตูดำ้นขำ้งทำงเขำ้โรงเรียนตลอดแนวจนถึงสนำมบำสหนำ้หอประชุม 
1/4 สนำมฟุตบอลตั้งแต่คูน ้ ำหลงัป้อมยำมถึงสำมแยกของถนน(คร่ึงสนำมฝ่ังซ้ำยมือดำ้นติดกับ
ถนน) 

  1/5 ดำ้นหลงัอำคำรชัว่ครำวตลอดแนว 
1/6 บริเวณสนำมตะกร้อ (ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซคข์องนกัเรียน)รวมทั้งส่วนท่ีเป็นเนินดินดำ้นหลงั

ชำนชลำ 
1/7 ลำนกิจกรรมเขำ้แถวหนำ้เสำธงหนำ้อำคำร 1 ตลอดแนวจนถึงหนำ้ห้องพยำบำล 
1/8 บริเวณดำ้นหนำ้ของอำคำร 1 สวนหยอ่มหนำ้อำคำร 1 ตลอดแนว และดำ้นขำ้งห้อง115 
1/9 บริเวณรอบหอประชุมทุกดำ้นรวมทั้งดำ้นในของหอประชุม 
1/10 สนำมฟุตบอล ตั้งแต่คูน ้ ำลำนจอดรถถึงทำงออกมอเตอร์ไซคน์กัเรียน (คร่ึงสนำมฝ่ังขวำมือ

ติดริมชำยป่ำ) 
1/11 รอบอำคำรนำงนวล ใตต้น้โพธ์ิรวมถึงส่วนท่ีเป็นทำงลงไปสนำมบำสดำ้นซำ้ยมือ 

3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2/1 บริเวณดำ้นหนำ้ป้ำยสันติวิมุข จนถึงหลงัดำ้นหอศิลป์ 

  2/2 หลงัอำคำร 1   และคูน ้ำหลงัอำคำร 1 ตลอดแนวจนถึงหอ้งโรเนียว 
  2/3 หลงัธนำคำรโรงเรียนตลอดแนวจนถึงหนำ้หอ้งน ้ำรำชภฏั 

2/4 ถนนหนำ้อำคำร 2 ตลอด (เร่ิมจำกสำมแยกของถนนถึงหอ้งโสตฯ) 
2/5 โรงจอดรถครูขำ้งอำคำร 1 ติดกบัตน้มะขำมรวมถึงโรงจอดรถท่ีติดกบัทำงลงบำ้นพกัครู 

  2/6 โรงน ้ำลำนกิจกรรมระหว่ำงโรงน ้ำหญิง หลงัเก่ำ(สีชมพู) 
  2/7  โรงจอดรถหลงัซุม้พระครูรวมทั้งรอบๆโรงจอดรถตลอดแนว    
  2/8 ถนนแยกระหวำ่งอำคำรชัว่ครำวกบัตน้โพธ์ิตลอดไปถึงแยกโรงจอดรถครูอำคำร 2 รวมทั้งคูน ้ำ
และสวนหยอ่มดำ้นขำ้ง 

2/9 ดำ้นหนำ้อำคำรชัว่ครำวตลอดแนวถึงห้องพกันกัเรียน รวมทั้งส่วนท่ีเป็นคูน ้ำดำ้นหนำ้อำคำร 
2/10 หนำ้ห้องดนตรีสำกลตลอดแนวถึงหนำ้บำ้นพกัครูฝ่ังตะวนัออก(ทั้งดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั

อำคำร) 
2/11 สวนหยอ่มขำ้งอำคำร 1 (ติดกบัถนนทำงขึ้นอำคำร3) 

3.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
3/1 ลำนกิจกรรมหนำ้ซุม้พระครูรวมทั้งคูน ้ำรอบๆ 
3/2 รอบๆบริเวณโรงอำหำร 

  3/3 ซุม้พระครู  บนัไดทำงขึ้นซุม้พระครูและรอบๆซุม้พระครู 



  3/4 สนำมกีฬำระหวำ่งอำคำร2 กบัอำคำรฝึกงำน 
  3/5 ดำ้นหนำ้อำคำรฝึกงำน(อำคำรฝ.)ตลอดแนว 
  3/6 ดำ้นหลงัอำคำร(อำคำรฝ.)ฝึกงำนตลอดแนว 
  3/7 หลงัหอ้งโสตตลอดแนวจนถึงโรงน ้ำ 
  3/8 หอ้งน ้ำหลงัใหม่สีเขียว (ตรงกลำง) 
  3/9 บนัไดขึ้นโรงอำหำร บริเวณบ่อไมน้ ้ำรวมทั้งช่วงท่ีเป็นเนินเขำ 
  3/10 โรงเพำะเห็ดตลอดแนวถึงหลงัหอศิลป์ 

3.4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
4/1 รอบๆหอ้งน ้ำหญิง (หลงัใหม่) ขำ้งอำคำร ฝ 

  4/2 หนำ้อำคำรอุตสำหกรรมตลอดแนวจนสุดทำงระหวำ่งหอ้งน ้ำหญิงและหอ้งน ้ำชำย(หลงัใหม่)
  4/3 หลงัอำคำรอุตสำหกรรมตลอดแนว 
  4/4 ตั้งแต่ศำลำตรีวิทยร์วมถึงรอบอำคำรสวำสด์ิเรืองจนัทร์ 
  4/5 โรงจอดรถครูหลงัอำคำร 2 ตลอดแนวจนถึงแทงคน์ ้ำ 
  4/6 บริเวณรอบๆพิพิธภณัฑโ์รงเรียน 

3.5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
5/1 รอบๆหอ้งน ้ำชำยสีน ้ำเงิน (หลงัใหม่)ขำ้งอำคำรอุตฯ 

  5/2 ดำ้นหนำ้อำคำร 3 ตั้งแต่หอ้งดนตรีไทยตลอดแนวจนถึงดำ้นหลงัหอ้งดนตรีไทย 
  5/3 ดำ้นหนำ้อำคำร 3 ตั้งแต่หอ้งเกียรติยศจนถึงบนัไดขำ้งหอ้งดนตรีไทย 
  5/4 ดำ้นหลงัอำคำร 3 ตลอดแนว 
  5/5 ถนนตั้งแต่หลงัสหกรณ์โรงเรียนตลอดจนสุดทำงถนนอำคำรอุตสำหกรรม 
  5/6 หลงัอำคำรอุตฯบริเวณบ่อหมกัใบไม ้

3.6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
6/1 ดำ้นหลงัชำนชลำตลอดแนว 

  6/2 ถนนระหวำ่งอำคำรสวำสด์ิเรืองจนัทร์กบัอำคำร 3 ตลอดจนถึงทำงขึ้นพิพิธภณัฑโ์รงเรียน 
  6/3 ดำ้นหนำ้ชำนชลำตลอดแนวรวมทั้งส่วนคูน ้ำ 
  6/4 บริเวณรอบๆห้องพยำบำลและบริเวณท่ีหมกัใบไมท้ำงลงบำ้นพกัครู 
  6/5 สวนหยอ่มหนำ้ห้องดนตรีไทยตลอดแนว 

4. กรรมกำรตรวจอำคำรเรียน มีหนำ้ท่ีตรวจควำมเรียนร้อยของหอ้งเรียนหลงัเลิกเรียนช่วงคำบโฮมรูม
ประกอบดว้ย 

 4.1 หวัหนำ้ชั้นเรียนแต่ละอำคำรเรียน มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลกำรตรวจห้องเรียนไปยงัฝ่ำยกิจกรรม 5 
ส. ทุกสัปดำห์ 

1.นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์ รับผิดชอบ อำคำร1 ชั้น 2 



2.นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ  รับผิดชอบ อำคำร2 ชั้น 1 
3.นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย ์ รับผิดชอบ อำคำร2 ชั้น 2 
4.นำงสำวจนัทร์จีรำ บุญปติ รับผิดชอบ อำคำร2 ชั้น 3 
5.นำงสำวอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม รับผิดชอบ อำคำร3 ชั้น 1 
6.นำงยพุำพร เกิดขมุทอง  รับผิดชอบ อำคำร3 ชั้น 2 
7.นำงสำวพิมพใ์จ ทองเรือง รับผิดชอบ อำคำร3 ชั้น 3 
8.นำงสำวอญัชรีย ์มีแสง  รับผิดชอบ อำคำร3 ชั้น 4 
9.นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว รับผิดชอบ อำคำรฝึกงำน 

  4.2กรรมกำรตรวจชั้นเรียนแต่ละอำคำรในแต่ละสัปดำห์ มีหนำ้ท่ีตรวจห้องเรียนในชั้นนั้นๆแต่ละ
วนัและรำยงำนต่อหวัหนำ้ชั้นเรียนแต่ะละอำคำรเรียน 

เดือนกรกฎำคม 2563 
อำคำร/ ชั้น สัปดำห์ท่ี 2 

วนัท่ี 8-10  
สัปดำห์ท่ี 3 
วนัท่ี 13-17 

สัปดำห์ท่ี 4 
วนัท่ี 20-24 

สัปดำห์ท่ี5 
วนัท่ี 29-31 

อำคำร1/ชั้นท่ี 2 นำงปรมำภรณ์ ไชยเขียว นำงลกัขณำ นำคสมวงษก์ุล นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์ นำงสำวนิตยำพร จนัทร์ประสิทธ์ิ 
นำงสำวธญัญำรัตน์ จิตรำภิรมย ์

อำคำร2/ชั้นท่ี 1 นำงกวินนำฏ อินทจนัทร์ นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมดั นำงกวินนำฏ อินทจนัทร์ 

อำคำร2/ชั้นท่ี 2 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นำงสำยฝน รำษีงำม 

นำงอรวรรณ วชัรถำวรศกัด์ิ 
นำงสำววนัวิสำข ์สืบ 

นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย ์
นำงสำวพรพิลำส วิจิต 

นำยศรีสุวรรณ บรมสุข 

อำคำร2/ชั้นท่ี 3 นำงสำวนวียำ ปักษิณ นำงสำวพชัรีวรรณ อินทสุรัช นำงสำวจนัทร์จีรำ บุญปติ นำงสำวณัฐนรี พนัธ์พงศ ์

อำคำร3/ชั้นท่ี 1 นำยชวลิต กรัดภิรมย ์ นำงนฤมล ทิพยพ์ินิจ นำงสำวอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม  
 

นำยพิชยั บุญชูประภำ 
สิบเอกหญิง อนุสำ ส่งสุริน 

อำคำร3/ชั้นท่ี 2 นำยวีรภทัร อินทร์เน่ือง 
นำงวำนีดำ ทองปัสโนว ์

นำงองัคณำ จงรักวิทย ์ นำงยพุำพร เกิดขมุทอง นำงสำวนฤมล สำริขำ 

อำคำร3/ชั้นท่ี 3 นำงสำวจนัธิรัตน์ หมำนจิตร นำงสำวพิมพใ์จ ทองเรือง 
นำงสำวจตุพร เฝือชยั 

นำงสำวกุลธิดำ ฉิมคลำ้ย นำยเจนณรงค ์พนัทวี 

อำคำร3/ชั้นท่ี 4 นำงสำวชนกพร ทองปำน นำงนฤมล กุลทอง 
นำยจตุรงค ์ขนุปักษ ี

นำยภรำดร ไชยเขียว 
นำงสำวนฤมล บุญรอด 

นำงสำวภมร สุขศรีแกว้ 
นำงสำวอญัชรีย ์มีแสง 

อำคำรฝึกงำน นำงสำวนิธิยำ ทองยวน 
นำยณฐนน ก๊งหวัน่ 

นำยอิศรเกษม สีหะวงษ ์
นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั 

นำยสัญชยั พิกุลงำม 
นำงสำวมสัรีน่ำ สะนิ 

นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 

 
 
 
 

 



เดือนสิงหำคม 2563 
อำคำร/ ชั้น สัปดำห์ท่ี 1 

 วนัท่ี 3-7 
สัปดำห์ท่ี 2 
วนัท่ี 10-14 

สัปดำห์ท่ี 3 
วนัท่ี 17-21 

สัปดำห์ท่ี4 
วนัท่ี 24-28 และ 31 

อำคำร1/ชั้นท่ี 2 นำยเดชศรี สุวิรัตน ์
นำยจตุพล บุญนำค 

นำงสำวจิตชนก ประชุมทอง 
นำงสำวสุพรรษำ ดุริยำนนท ์

นำงปรมำภรณ์ ไชยเขียว นำงลกัขณำ นำคสมวงษก์ุล 

อำคำร2/ชั้นท่ี 1 นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมดั นำงกวินนำฏ อินทจนัทร์ นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ 

อำคำร2/ชั้นท่ี 2 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นำงสำยฝน รำษีงำม 

นำงอรวรรณ วชัรถำวรศกัด์ิ 
นำงสำววนัวิสำข ์สืบ 

นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย ์
นำงสำวพรพิลำส วิจิต 

นำยศรีสุวรรณ บรมสุข 

อำคำร2/ชั้นท่ี 3 นำยอำวุธ จนัทร์เมือง 
นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวิทยำธีระ 

นำงสำวนวียำ ปักษิณ นำงสำวพชัรีวรรณ อินทสุรัช นำงสำวจนัทร์จีรำ บุญปติ 

อำคำร3/ชั้นท่ี 1 นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ 
นำงสำวอภิชญำ ฤทธิพนัธ์ 

นำยชวลิต กรัดภิรมย ์ นำงนฤมล ทิพยพ์ินิจ นำงสำวอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม  
 

อำคำร3/ชั้นท่ี 2 นำงสำวทิฆมัพร ออมสิน 
นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย ์

นำงอำรมณ์ เทพเก้ือ 
นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ 

นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย ์ นำงสำววิภำวรรณ วิชยัดิษฐ์ 

อำคำร3/ชั้นท่ี 3 นำงสำวพชัริณี สมผล 
นำยจงรักษ ์บ ำรุงวงศ ์

นำงสำวปัทมำ ใจช่ืน นำงสำวจนัธิรัตน์ หมำนจิตร นำงสำวพิมพใ์จ ทองเรือง 
นำงสำวจตุพร เฝือชยั 

อำคำร3/ชั้นท่ี 4 นำงสำวกรธิดำ กิมำคม นำงสำวปำลินี เพชรทอง 
ว่ำท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จนัทร์คง 

นำงอญัวีร์ หนูอุไร 
นำยณัฐภทัร อินทรเสนีย ์

นำยณัฐกิตต์ิ สำรสุข 
นำยสุรศกัด์ิ ศรีขวญั 

อำคำรฝึกงำน นำงสำวนิธิยำ ทองยวน 
นำยณฐนน ก๊งหวัน่ 

นำยอิศรเกษม สีหะวงษ ์
นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั 

นำยสัญชยั พิกุลงำม 
นำงสำวมสัรีน่ำ สะนิ 

นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดือน กนัยำยน 2563 
อำคำร/ ชั้น สัปดำห์ท่ี 1 

 วนัท่ี 1,3-4 และ 28-30 
สัปดำห์ท่ี 2 
วนัท่ี 7-11 

สัปดำห์ท่ี 3 
วนัท่ี 14-18 

สัปดำห์ท่ี4 
วนัท่ี 21-25 

อำคำร1/ชั้นท่ี 2 นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์ นำงสำวนิตยำพร จนัทร์ประสิทธ์ิ 
นำงสำวธญัญำรัตน์ จิตรำภิรมย ์

นำยเดชศรี สุวิรัตน ์
นำยจตุพล บุญนำค 

นำงสำวจิตชนก ประชุมทอง 
นำงสำวสุพรรษำ ดุริยำนนท ์

อำคำร2/ชั้นท่ี 1 นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมดั นำงกวินนำฏ อินทจนัทร์ นำงสำวพิมพพ์ร ทิมข ำ นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมดั 

อำคำร2/ชั้นท่ี 2 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นำงสำยฝน รำษีงำม 

นำงอรวรรณ วชัรถำวรศกัด์ิ 
นำงสำววนัวิสำข ์สืบ 

นำงสำวอมรทิพย ์จิตรอำรีย ์
นำงสำวพรพิลำส วิจิต 

นำยศรีสุวรรณ บรมสุข 

อำคำร2/ชั้นท่ี 3 นำงสำวณัฐนรี พนัธ์พงศ ์ นำยอำวุธ จนัทร์เมือง 
นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวิทยำธีระ 

นำงสำวนวียำ ปักษิณ นำงสำวพชัรีวรรณ อินทสุรัช 

อำคำร3/ชั้นท่ี 1 นำยพิชยั บุญชูประภำ 
สิบเอกหญิง อนุสำ ส่งสุริน 

นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ 
นำงสำวอภิชญำ ฤทธิพนัธ์ 

นำยชวลิต กรัดภิรมย ์ นำงนฤมล ทิพยพ์ินิจ 

อำคำร3/ชั้นท่ี 2 นำยวีรภทัร อินทร์เน่ือง 
นำงวำนีดำ ทองปัสโนว ์

นำงองัคณำ จงรักวิทย ์ นำงยพุำพร เกิดขมุทอง นำงสำวนฤมล สำริขำ 

อำคำร3/ชั้นท่ี 3 นำงสำวกุลธิดำ ฉิมคลำ้ย นำยเจนณรงค ์พนัทวี นำงสำวพชัริณี สมผล 
นำยจงรักษ ์บ ำรุงวงศ ์

นำงสำวปัทมำ ใจช่ืน 

อำคำร3/ชั้นท่ี 4 นำงสำวชนกพร ทองปำน นำงนฤมล กุลทอง 
นำยจตุรงค ์ขนุปักษ ี

นำยภรำดร ไชยเขียว 
นำงสำวนฤมล บุญรอด 

นำงสำวภมร สุขศรีแกว้ 
นำงสำวอญัชรีย ์มีแสง 

อำคำรฝึกงำน นำงสำวนิธิยำ ทองยวน 
นำยณฐนน ก๊งหวัน่ 

นำยอิศรเกษม สีหะวงษ ์
นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั 

นำยสัญชยั พิกุลงำม 
นำงสำวมสัรีน่ำ สะนิ 

นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5.คณะกรรมฝ่ำยจดักำรบริกำรดูแลควำมเรียบร้อย มีหนำ้ท่ีดูแลบริกำร อ ำนวยควำมสะดวกจดัเก็บ วสัดุ 
อุปกรณ์ ให้อยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ พร้อมด ำเนินกำรจดัเก็บขยะใหส้ะอำด เป็นระเบียบเรียนร้อยประกอบดว้ย 

1.นำยอองซำน อำว (MAX) 
2.นำงสำววินวินโซ ฟอง พม่ำ 
3.นำงสิริกำนต ์บวัคง 
4.นำยตนั โซไท่ 
5.นำงติน มำโชว ์
6.นำยสุทิน ช่วยแกว้ 

 6.คณะกรรมกำรสรุปผล ติดตำมผล มีหนำ้ท่ี ติดตำมประชุมวำงแผน ด ำเนินกำรรำยงำนสรุปผล ในเร่ือง
กำรรักษำควำมสะอำด ใหข้วญัก ำลงัใจ สร้ำงควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีดูแลควำมสะอำด รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 
  1.นำยอำวุธ  จนัทร์เมือง      ประธำนกรรมกำร 
  2.นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นหว้น     รองประธำนกรรมกำร 
  3.นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร     กรรมกำร 

4.คณะกรรมกำรกิจกรรม 5 ส     กรรมกำร 
  5.นำงสำววนัวิสำข ์สืบ      เลขำนุกำร 
 กิจกรรม 5 ส งำนอำคำรสถำนท่ีและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน เพื่อ
สนองควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำและใหเ้กิดศูนยแ์ห่งกำรเรียนรู้ท่ีน่ำอยูน่่ำอำศยั อยำ่งมีควำมสุข จึงใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำร
แต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยใหเ้ตม็ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของนกัเรียนละโรงเรียนอยำ่งแทจ้ริง 

 
สั่ง  ณ  วนัท่ี  9  กรกฎำคม  2563 

 

 
(นำงเพียงแข ชิตจุย้ ) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
  
 
 


