
 
 
 
     
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี 109 / 2564 
เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อำคำรเรียนและสิ่งแวดล้อมของ 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ  
      ……......................................................................................................................... 
 เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีและ
กิจกรรม 5 ส ภายในห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบมีจุดประสงค์ต้องการฝึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ปลูกจิตส านึกด้านความรับผิดชอบ สร้างจิตสาธารณะต่อสังคมและตระหนักในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านการบริการจัดการทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
ท้ังนี้เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีในการประสานงานตัดสินใจ แก้ปัญหากับกลุ่มงานต่างๆภายใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
          1.1 นางเพียงแข   ชิตจุ้ย         ผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ  
 1.2 นายอาวุธ   จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการ      รองประธานกรรมการ 
           1.3 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการ       รองประธานกรรมการ 
           1.4 นางจ าเรียง   ใจกว้าง             ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 
  1.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์         ครู คศ.๓            กรรมการ 
           1.6 นางวานีดา     ทองปัสโนว์         ครู คศ.๓            กรรมการ 
           1.7 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์            ครู คศ.๒            กรรมการ 
           ๑.8 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์   ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
           ๑.9 นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม   ครูผู้ช่วย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            
 

2. การดูแลห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ มีหน้าท่ีควบคุมก ากับและติดตาม ดูแลให้
นักเรียนในความปกครองของท่านช่วยท าความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถู และน าถังขยะไปเทท้ิงให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท้ังก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนในทุกวัน ประกอบด้วย 
 
  2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
   นำยณัฐภัทร    อินทรเสนีย์                                                  หัวหน้ำระดับ 

1. นายรัฐพงษ์  ช่วยชู      ห้อง 332  ช้ัน ม.1/1 
2. นางสาวจิราพร บุญเหลือ     ห้อง 212 ช้ัน ม.1/2 
3. นายเอกภพ ไทยทอง              ห้อง 213 ช้ัน ม.1/3 
4. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง     ห้อง 214 ช้ัน ม.1/4 



5. นางสาวมัสรีน่า สะนิ      ห้อง 118 ช้ัน ม.1/5 
6. นางสาวนฤมล บุญรอด      ห้อง 121 ช้ัน ม.1/6

 7. นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา/นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง  ห้อง 122 ช้ัน ม.1/7 
8. นางนฤมล ทิพย์พินิจ /สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน   ห้อง 123 ช้ัน ม.1/8 
9. นางสาวกรกมล กุลทอง/นางสาวดวงกมล ทองหวาน  ห้อง 124 ช้ัน ม.1/9 
10. นางสาวภมร สุขศรีแก้ว/นายณฐนน ก๊งหวั่น   ห้อง 125 ช้ัน ม.1/10 
11. นายภราดร ไชยเขียว /นางสาวปัทมา ใจช่ืน   ห้อง 126 ช้ัน ม.1/11 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
   นำยธีรรัตน์    โคตรพันธ์      หัวหน้ำระดับ 

1. นางสาวจตุพร เฝือชัย      ห้อง 333 ช้ัน ม.2/1 
2. นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์                ห้อง 231  ช้ัน ม.2/2 
3. นางกวินนาฎ อินทจันทร์     ห้อง 232 ช้ัน ม.2/3 
4. นางสาวพิมพ์พร ทิมข า      ห้อง 233 ช้ัน ม.2/4 
5. นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด     ห้อง 234 ช้ัน ม.2/5 
6. นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว     ห้อง 235 ช้ัน ม.2/6 
7. นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล/นายจิรวัฒน์ บุญสิน       ห้อง 222 ช้ัน ม.2/7 
8. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์/นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์  ห้อง 223 ช้ัน ม.2/8 
9. นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธ์/นายอัครพล ศรีฟ้า  ห้อง 224 ช้ัน ม.2/9 
10. นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม /นายจตุพล บุนนาค   ห้อง 227 ช้ัน ม.2/10 
11. นางยุพาพร เกิดขุมทอง/นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ห้อง 228 ช้ัน ม.2/11 

2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  นำยวรัญญู ทองถึง      หัวหน้ำระดับ 

1. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง     ห้อง 334 ช้ัน ม.3/1 
2. นางสาวนวียา ปักษิณ      ห้อง 327 ช้ัน ม.3/2 
3. นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช                  ห้อง 328 ช้ัน ม.3/3 
4. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ     ห้อง 312 ช้ัน ม.3/4 
5. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     ห้อง 313  ช้ัน ม.3/5 
6. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ    ห้อง 314 ช้ัน ม.3/6 
7. นางสายฝน ราษีงาม/นางสาวอุษมา แสงระวี   ห้อง 315 ช้ัน ม.3/7 
8. นางสาววันวิสาข์ สืบ/นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์   ห้อง 316 ช้ัน ม.3/8 
9. นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ /นางสาวพรพิลาส วิจิต  ห้อง ฝ001 ช้ัน ม.3/9 
10. นางสาวพรประภา นิรัตน์/นายสันติ สีตะพงศ์   ห้อง ฝ002 ช้ัน ม.3/10 
๑๑. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์/นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง  ห้อง ฝ003 ช้ัน ม.3/11 

2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
   นำยณัฐกิตต์ิ สำรสุข               หัวหน้ำระดับ 

1. นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์     ห้อง 335 ช้ัน ม.4/1 
2. นางสาวชุติมา จิตตรารมย์/นายเดชศรี สุวิรัตน์   ห้อง 322  ช้ัน ม.4/2 
3. นายจตุรงค์ ขุนปักษี      ห้อง 323 ช้ัน ม.4/3 
4. นายวศิน ตุเกตุ      ห้อง 324 ช้ัน ม.4/4 



5. นายชวลิต กรัดภิรมย์/นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ห้อง 325 ช้ัน ม.4/5 
6. นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว/นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ห้อง 326 ช้ัน ม.4/6 

2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
   นำยวรรณศักด์ิ บุญชู      หัวหน้ำระดับ 

1. นายเจนณรงค์ พันทวี       ห้อง 336 ช้ัน ม.5/1 
2. นางสาวนิชาภา รัตนถาวร     ห้อง 345 ช้ัน ม.5/2 
3. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     ห้อง 346 ช้ัน ม.5/3 
4. นางสาวนฤมล สาริขา       ห้อง 347 ช้ัน ม.5/4 
5. นางสาวทิฆัมพร ออมสิน/นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์  ห้อง 321 ช้ัน ม.5/5 
6. นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม/นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ  ห้อง ฝ004 ช้ัน ม.5/6 

2.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
   นำงสำวอัญชรีย์ มีแสง      หัวหน้ำระดับ 

1. นางสาวพัชริณี สมผล      ห้อง 337 ช้ัน ม.6/1 
2. ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา                 ห้อง 341 ช้ัน ม.6/2 
3. นางสาวปาลินี เพชรทอง     ห้อง 342 ช้ัน ม.6/3 
4. นางอัญวีณ์ หนูอุไร/นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   ห้อง 343 ช้ัน ม.6/4 
5. นางสาวซูใบดะห์ มะดือเร๊ะ /ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ห้อง 344 ช้ัน ม.6/5 
๖. นายธิรพงษ์ คงด้วง/นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ    ห้อง หอศิลป์  ช้ัน ม.๖/๖ 

  
3. บริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้อง มีหน้าท่ีดูแลความสะอาดของแต่ละเขตพื้นท่ี บ ารุงรักษาดูแลไม้ดอก 
         ไม้ประดับให้เกิดความสวยงาม และความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
1/1 ศาลพระภูมิเจ้าท่ี ศาลาแปดเหล่ียมและส่วนท่ีเป็นทางลงไปสนามบาสด้านขวามือ 
1/2 ถนนทางขึ้น-ลง ต้ังแต่สวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียน ป้อมยามจนถึงทางแยกหน้าอาคาร 1  
1/3 ประตูด้านข้างทางเข้าโรงเรียนตลอดแนวจนถึงสนามบาสหน้าหอประชุม 
1/4 สนามฟุตบอลต้ังแต่คูน้ าหลังป้อมยามถึงสามแยกของถนน(ครึ่งสนามฝ่ังซ้ายมือด้านติดกับถนน) 

  1/5 ด้านหลังอาคารช่ัวคราวตลอดแนว 
1/6 บริเวณสนามตะกร้อ (ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซค์ของนักเรียน)รวมทั้งส่วนท่ีเป็นเนินดินด้านหลัง

ชานชลา 
1/7 ลานกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงหน้าอาคาร 1 ตลอดแนวจนถึงหน้าห้องพยาบาล 
1/8 บริเวณด้านหน้าของอาคาร 1 สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 ตลอดแนว และด้านข้างห้อง115 
1/9 บริเวณรอบหอประชุมทุกด้านรวมทั้งด้านในของหอประชุม 
1/10 สนามฟุตบอล ต้ังแต่คูน้ าลานจอดรถถึงทางออกมอเตอร์ไซค์นักเรียน (ครึ่งสนามฝ่ังขวามือติด

ริมชายป่า) 
1/11 รอบอาคารนางนวล ใต้ต้นโพธิ์รวมถึงส่วนท่ีเป็นทางลงไปสนามบาสด้านซ้ายมือ 

3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
2/1 บริเวณด้านหน้าป้ายสันติวิมุข จนถึงหลังด้านหอศิลป์ 

  2/2 หลังอาคาร 1 และคูน้ าหลังอาคาร 1 ตลอดแนวจนถึงห้องโรเนียว 
  2/3 หลังธนาคารโรงเรียนตลอดแนวจนถึงหน้าหอ้งน้ าราชภัฏ 



2/4 ถนนหน้าอาคาร 2 ตลอด (เริ่มจากสามแยกของถนนถึงห้องโสตฯ) 
2/5 โรงจอดรถครูข้างอาคาร 1 ติดกับต้นมะขามรวมถึงโรงจอดรถท่ีติดกับทางลงบ้านพักครู 

  2/6 โรงน้ าลานกิจกรรมระหว่างโรงน้ าหญงิ หลังเก่า(สีชมพู) 
  2/7  โรงจอดรถหลังซุ้มพระครูรวมทัง้รอบๆโรงจอดรถตลอดแนว    
  2/8 ถนนแยกระหว่างอาคารช่ัวคราวกับต้นโพธิ์ตลอดไปถึงแยกโรงจอดรถครูอาคาร 2 รวมทั้งคูน้ า
และสวนหย่อมด้านข้าง 

2/9 ด้านหน้าอาคารช่ัวคราวตลอดแนวถึงห้องพักนักเรียน รวมทั้งส่วนท่ีเป็นคูน้ าด้านหน้าอาคาร 
2/10 หน้าห้องดนตรีสากลตลอดแนวถึงหน้าบ้านพักครูฝ่ังตะวันออก (ด้านหน้าอาคาร) 
2/11 สวนหย่อมข้างอาคาร 1 (ติดกับถนนทางขึ้นอาคาร3) 

3.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
3/1 ลานกิจกรรมหน้าซุ้มพระครูรวมทั้งคูน้ ารอบๆ 
3/2 รอบๆบริเวณโรงอาหาร 

  3/3 ซุ้มพระครู  บันไดทางขึ้นซุ้มพระครูและรอบๆซุ้มพระครู 
  3/4 สนามกีฬาระหว่างอาคาร2 กับอาคารฝึกงาน 
  3/5 ด้านหน้าอาคารฝึกงาน(อาคารฝ.)ตลอดแนว 
  3/6 ด้านหลังอาคาร(อาคารฝ.)ฝึกงานตลอดแนว 
  3/7 หลังห้องโสตตลอดแนวจนถึงโรงน้ า 
  3/8 ห้องน้ าหลังใหม่สีเขียว (ตรงกลาง) 
  3/9 บันไดขึ้นโรงอาหาร บริเวณบ่อไม้น้ ารวมทั้งช่วงท่ีเป็นเนินเขา 
  3/10 โรงน้ าตลอดแนวถึงหลังหอศิลป์ 
  ๓/๑๑ หลังอาคาร 1 (ต้ังแต่ตู้กดน้ าถึง ธนาคารโรงเรียน) 

3.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
4/1 รอบๆห้องน้ าหญงิ (หลังใหม่) ข้างอาคาร ฝ 

  4/2 หน้าอาคารอุตสาหกรรมตลอดแนวจนสุดทางระหว่างห้องน้ าหญงิและห้องน้ าชาย(หลังใหม่) 
  4/3 หลังอาคารอุตสาหกรรมตลอดแนว 
  4/4 ต้ังแต่ศาลาตรีวิทย์รวมถึงรอบอาคารสวาสด์ิเรืองจันทร์ 
  4/5 โรงจอดรถครูหลังอาคาร 2 ตลอดแนวจนถึงแทงค์น้ า 
  4/6 บริเวณรอบๆพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 

3.5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
5/1 รอบๆห้องน้ าชายสีน้ าเงิน (หลังใหม่)ข้างอาคารอุตฯ 

  5/2 ด้านหน้าอาคาร 3 ต้ังแต่ห้องดนตรีไทยตลอดแนวจนถึงด้านหลังห้องดนตรีไทย 
  5/3 ด้านหน้าอาคาร 3 ต้ังแต่ห้องเกียรติยศจนถึงบันไดข้างห้องดนตรีไทย 
  5/4 ด้านหลังอาคาร 3 ตลอดแนว 
  5/5 ถนนต้ังแต่หลังสหกรณ์โรงเรียนตลอดจนสุดทางถนนอาคารอุตสาหกรรม 
  5/6 หลังอาคารอุตฯบริเวณบ่อหมักใบไม้ 
 
 
 
 



3.6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
6/1 ด้านหลังชานชลาตลอดแนว 

  6/2 ถนนระหว่างอาคารสวาสด์ิเรืองจันทร์กับอาคาร 3 ตลอดจนถึงทางขึ้นพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
  6/3 ด้านหน้าชานชลาตลอดแนวรวมทั้งส่วนคูน้ า 
  6/4 บริเวณรอบๆห้องพยาบาลและบริเวณท่ีหมักใบไม้ทางลงบ้านพักครู 
  6/5 สวนหย่อมหน้าห้องดนตรีไทยตลอดแนว 
  ๖/๖ หลังอาคารวงโยธวาทิตและหลังอาคารคหกรรม 

4. กรรมการตรวจอาคารเรียน มีหน้าท่ีตรวจความเรียนร้อยของห้องเรียนหลังเลิกเรียนช่วงคาบโฮมรูม
ประกอบด้วย 

 4.1 หัวหน้าช้ันเรียนแต่ละอาคารเรียน มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจห้องเรียนไปยังฝ่ายกิจกรรม 5 
ส. ทุกสัปดาห์ 

1. นางสาวปัทมา ใจช่ืน  รับผิดชอบ อาคาร1 ช้ัน 2 
2. นางสาวจิตชนก ประชุมทอง รับผิดชอบ อาคาร2 ช้ัน 1 
3. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ รับผิดชอบ อาคาร2 ช้ัน 2 
4. นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว รับผิดชอบ อาคาร2 ช้ัน 3 
5. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ รับผิดชอบ อาคาร3 ช้ัน 1 
6. นางสาวนวียา ปักษิณ  รับผิดชอบ อาคาร3 ช้ัน 2 
7. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง รับผิดชอบ อาคาร3 ช้ัน 3 
8. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย รับผิดชอบ อาคาร3 ช้ัน 4 
9. นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ รับผิดชอบ อาคารฝึกงาน 

 
  4.2 กรรมการตรวจช้ันเรียนแต่ละอาคารในแต่ละสัปดาห์ มีหน้าท่ีตรวจห้องเรียนในช้ันนั้นๆแต่ละ
วันและรายงานต่อหัวหน้าช้ันเรียนแต่ละอาคารเรียน 
 

เดือนกรกฎาคม  256๔ 
อาคาร/ ช้ัน สัปดาห์ท่ี 1 

 ๕-๙ ก.ค. 
สัปดาห์ท่ี 2 
1๒-1๖ ก.ค. 

สัปดาห์ท่ี 3 
1๙-2๓ ก.ค. 

สัปดาห์ท่ี4 
2๖-๓๐ ก.ค. 

อาคาร1/ช้ันท่ี 
2 

นางสาวนฤมล บุญรอด
  

นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง 

นางนฤมล ทิพย์พินิจ  
สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน
  

นางสาวกรกมล กุลทอง 
นางสาวดวงกมล ทองหวาน 

อาคาร2/ช้ันท่ี 
1 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
  

นายเอกภพ ไทยทอง
  

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง นางสาวจิราพร บุญเหลือ  

อาคาร2/ช้ันท่ี 
2 

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล/
นายจิรวัฒน์ บุญสิน     
  

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ 

นางสาวนิตยาพร จันทรป์ระสทิธ์ิ
นายอัครพล ศรีฟ้า 

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม /
นายจตุพล บุนนาค 

อาคาร2/ช้ันท่ี 
3 

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
   

นางกวินนาฎ อินทจันทร์ นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า
  

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด 

อาคาร3/ช้ันท่ี 
1 

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
   

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
  

นางสายฝน ราศีงาม/ 
นางสาวอุษมา แสงระวี 



อาคาร3/ช้ันท่ี 
2 

นางสาวนวียา ปักษิณ นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช นางสาวชุติมา จิตตรารมย์/
นายเดชศรี สุวิรัตน์  

นายจตุรงค์ ขุนปักษี  

อาคาร3/ช้ันท่ี 
3 

นายรัฐพงษ์     ช่วยชู นางสาวจตุพร เฝือชัย
  

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ ์
  

อาคาร3/ช้ันท่ี 
4 

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
  

นางสาวนฤมล สาริขา
  

ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา 

อาคารฝึกงาน นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
นางสาวพรพิลาส วิจิต 

นางสาวพรประภา นิรัตน์ 
นายสันติ สีตะพงศ์ 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์/
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง 

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม 
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ 

 
 

เดือนสิงหาคม 2564 
อาคาร/ ช้ัน สัปดาห์ท่ี 1 

 ๒-๖ ส.ค. 
สัปดาห์ท่ี 2 
๙-1๓ ส.ค. 

สัปดาห์ท่ี 3 
1๖-๒๐ ส.ค. 

สัปดาห์ท่ี4 
2๓-2๗ ส.ค. 

อาคาร1/ช้ันท่ี 
2 

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
นายณฐนน ก๊งหว่ัน 
   

นายภราดร ไชยเขียว 
นางสาวปัทมา ใจชื่น 

นางสาวนฤมล บุญรอด นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา
นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง 

อาคาร2/ช้ันท่ี 
1 

นายเอกภพ ไทยทอง
  

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง นางสาวจิราพร บุญเหลือ นายเอกภพ ไทยทอง  

อาคาร2/ช้ันท่ี 
2 

นางยุพาพร เกิดขุมทอง/
นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
  

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล/
นายจิรวัฒน์ บุญสิน      

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ 

นางสาวนิตยาพร จันทรป์ระสทิธ์ิ 
นายอัครพล ศรีฟ้า 

อาคาร2/ช้ันท่ี 
3 

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
  

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
   

นางกวินนาฎ อินทจันทร์ นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  

อาคาร3/ช้ันท่ี 
1 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ
  

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
   

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  

อาคาร3/ช้ันท่ี 
2 

นายวศิน ตุเกตุ นายชวลิต กรัดภิรมย์ 
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน/ 
นายธิติสรรค์ สงพราหมณ ์

อาคาร3/ช้ันท่ี 
3 

นายเจนณรงค์ พันทวี
  

นางสาวพัชริณี สมผล 
 

นายรัฐพงษ์     ช่วยชู นางสาวจตุพร เฝือชัย  

อาคาร3/ช้ันท่ี 
4 

นางสาวปาลินี เพชรทอง นางอัญวีณ์ หนูอุไร/ 
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 

นางสาวซูใบดะห์ มะดือเร๊ะ  
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง 

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร 
 

อาคารฝึกงาน นางสาวพรประภา นิรัตน์ 
นายสันติ สีตะพงศ์ 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์/
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง 

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม 
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
นางสาวพรพิลาส วิจิต 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
เดือน กันยายน  2564 

อาคาร/ ช้ัน สัปดาห์ท่ี 1 
 ๓๐-๓ ก.ย.  

สัปดาห์ท่ี 2 
๖-1๐ ก.ย. 

สัปดาห์ท่ี 3 
1๓-๑๗ ก.ย. 

สัปดาห์ท่ี4 
2๐-2๔ ก.ย. 

อาคาร1/ช้ันท่ี 2 นางนฤมล ทิพย์พินิจ  
สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน
  

นางสาวกรกมล กุลทอง 
นางสาวดวงกมล ทองหวาน 

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
นายณฐนน ก๊งหว่ัน 
   

นายภราดร ไชยเขียว  
นางสาวปัทมา ใจชื่น 

อาคาร2/ช้ันท่ี 1 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
  

นางสาวจิราพร บุญเหลือ นายเอกภพ ไทยทอง
  

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
   

อาคาร2/ช้ันท่ี 2 นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม /
นายจตุพล บุนนาค 

นางยุพาพร เกิดขุมทอง/
นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ 

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล/
นายจิรวัฒน์ บุญสิน  

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์/ 
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ 

อาคาร2/ช้ันท่ี 3 นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
   

นางกวินนาฎ อินทจันทร์ นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  

อาคาร3/ช้ันท่ี 1 นางสายฝน ราษีงาม/ 
นางสาวอุษมา แสงระวี 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ 

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ 

อาคาร3/ช้ันท่ี 2 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช นางสาวชุติมา จิตตรารมย์/
นายเดชศรี สุวิรัตน์  

นายจตุรงค์ ขุนปักษี นายวศิน ตุเกตุ 

อาคาร3/ช้ันท่ี 3 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ ์ นายเจนณรงค์ พันทวี นางสาวพัชริณี สมผล 
 

อาคาร3/ช้ันท่ี 4 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย นางสาวนฤมล สาริขา
  

ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ 
ทิพย์รักษา  

นางสาวปาลินี เพชรทอง 

อาคารฝึกงาน นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม 
นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 
นางสาวพรพิลาส วิจิต 
 

นางสาวพรประภา นิรัตน์ 
นายสันติ สีตะพงศ์ 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์/ 
นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. กรรมการตรวจเขตพื้นท่ีมีหน้าท่ีตรวจความเรียบร้อย ความสะอาดของเขตพื้นท่ีรับผิดชอบช่วงเช้า เวลา 

07.20-07.40 น. และรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส ทราบทุกวัน ประกอบด้วย 
        1. นายภราดร ไชยเขียว  รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.1  
        2. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.2  
        3. นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์  รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.3 
        4. นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.4 
        5. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.5 
        6. นางสาวพัชริณี สมผล  รับผิดชอบตรวจเขตพื้นท่ี ม.6 
 
6. กรรมการฝ่ายจัดการบริการดูแลความเรียบร้อย มีหน้าท่ีดูแลบริการ อ านวยความสะดวกจัดเก็บ วัสดุ 

อุปกรณ์ ให้อยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ พร้อมด าเนินการจัดเก็บขยะให้สะอาด เป็นระเบียบเรียนร้อยประกอบด้วย 
1. นายอองซาน          อาว (MAX) 
2. นางสาววินวินโซ   ฟอง พม่า 
3. นางสิริกานต์          บัวคง 
4. นายสุทิน               ช่วยแก้ว 
5. นางสาวสุคันธา     พิมพ์ศรี 
6. นางสาวจารีย์        สุขเกษม 
๗. นายปรีชา              แป้นปั้น 

 7. คณะกรรมการสรุปผล ติดตามผล มีหน้าท่ี ติดตามประชุมวางแผน ด าเนินการรายงานสรุปผล ในเรื่องการ
รักษาความสะอาด ให้ขวัญก าลังใจ สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีดูแลความสะอาด รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  1. นายอาวุธ  จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 

2. นางสาววันวิสาข์      สืบ    กรรมการ 
3. นางสาวสาลีรัตน์      ทองขาว    กรรมการ 
4. นางสาวพรประภา     นิรัตน ์    กรรมการ 

           5. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์   กรรมการและเลขานุการ 
           6. นางสาวนพวรรณ      แก้วโกสุม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 กิจกรรม 5 ส งานอาคารสถานท่ีและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อสนอง
ความต้องการในการพัฒนาและให้เกิดศูนย์แห่งการเรียนรู้ท่ีน่าอยู่น่าอาศัย อย่างมีความสุข จึงให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนละโรงเรียนอย่างแท้จริง 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  24  มิถุนายน  256๔ 
 

 
 

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


