
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
ที่  031/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร 5 ส  : กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ 
 

โครงการ 5 ส : กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณภาพ 
สถานที่ท างานห้องเรียน และสภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรและนักเรียน        
มีสุขภาพกาย และจิตที่ดี และมีระเบียบวินัยมาก การปลูกฝังให้บุคลากร และนักเรียนตระหนัก และเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการท างาน โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม    
รวมทั้งสร้างเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนมีจิตส านึกในการร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพ่ือเป็นการสร้างความรัก             
ความสามัคคีในองค์กร และเป็นก้าวแรกของการบริหารงานซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
    ๑. นางผ่องพรรณ    ปินตาแสน  ประธาน   
    ๒. นางนงค์ลักษณ์       ดุริยพันธ์  รองประธาน 
    ๓. นางสาวศิริรัตน์    พรหมณี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ด าเนินการไปด้วย                    
ความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรประเมินห้องเรียนน่ำอยู่ 
    ๑. นางนงค์ลักษณ์          ดุริยพันธ์  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์  กรรมการ 
    ๔. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว                  กรรมการ 
    ๕. นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิ้ม  กรรมการ 
    ๖. นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ 
    ๗. นางปรียาภัทร์  ตุลาชม   กรรมการ 
    ๘. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  กรรมการ 
    ๙. นายประชัน  หาญจริง   กรรมการ  
    ๑๐. นายวิชัย     แก้วปวน  กรรมการ 
    ๑๑. นางสาวศิริรัตน์    พรหมณี   กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้ำที ่ ประเมินคุณภาพชั้นเรียน / รวมคะแนน / สรุปผล  
 



๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 5 ส : ห้องเรียนน่ำอยู่ 
     ๑. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฏร์ 
     ๒. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว 
     ๓. นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม 
     ๔. นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน 
     ๕. นางลภัสรดา     ดินหม้อ 
     ๖. นางสาววาสนา  มุกดาสวรรค์ 
     ๗. นางสาวณิชาภา  ผ่องใส 
     ๘. นางสาวธวลัหทัย             ฟูฝั้น 
     ๙. นางสาวอรสา  พรมโมคัก 
    ๑๐. นางสาวณัชชา           ธะนันวงค์ 
    ๑๑. นางจิณณ์ณิชา           สมุดความ 
    ๑๒. นางทัศนีย์           แสงศรีจันทร์ 
    ๑๓. นางเครือวัลย์           อุตมะโน 
    ๑๔. นางปรียาภัทร์           ตุลาชม    
    ๑๕. นางสาวอรนรินทร์          มุกดา 
    ๑๖.นางสาวพัชญ์วิสา           จันทพิมพ์ 
    ๑๗. นางสาวศิริรัตน์             พรหมณ ี
    ๑๘. นายประชัน            หาญจริง 
    ๑๙. นายศิริพงษ์           ลิ้มพรเสมานนท์ 
    ๒๐. นางสาวสุปราณี           สงวนรัษฎ ์
    ๒๑. นางสาวสุภาลักษณ์         สืบสมบัติ 
    ๒๒. นายศิวาพร                เกษแก้ว 
    ๒๓. นางโสพิชชาญ ์           สมใจ 
    ๒๔. นางสาวกฤติญา             กิติมา 
    ๒๕. นางสาวกนกพิชญ์            โนกุล 
    ๒๖. นายชาติชาย            เบญจวรรณ ์
    ๒๗. นายกฤษณะ                  ปิกวงศ์   
    ๒๘.นางสาวน้ าฝน            อินสุวรรณ ์
    ๒๙.นายวสันต ์            นายด่าน 
    ๓๐.นายวิชัย                        แก้วปวน 
    ๓๑.นายเอกชัย                     ชัยธนานันท์ 
    ๓๒.นางสาวเจนจิรา                ปวงค า 
    ๓๓.นางสาววิไลวรรณ      ด่านสวัสดิ ์
    ๓๔. นายภัทรภณ             ดวงภ ู
    ๓๕.นายณัฐวัตร                    เดินแปง 
    ๓๖.นางสาวราตรี             สุนทร 



    ๓๗.นายภัทรภณ             ดวงภ ู
    ๓๘. นายณัฐวัตร             เดินแปง 
    ๓๙.นายธนัตถ์นินทร์    แสงอาทิตย์ 
    ๔๐.นางสาวมนัสนันท์              ค ายันต์ 
    ๔๑.นางสาวอาภิสรา               วงค์แก้ว 
    ๔๒.นางสาวญาณกร    ศรีชาติ 
    ๔๓. นางสาวภัสสุรีย ์         เพ็ญกุล  
    ๔๔. นายพิเชษฐ์    ขันเชียง 
    ๔๕. นายธนทรัพย ์    เฉียบแหลม 
    ๔๖. นายนพฤทธิ์    ธิวรรณ ์
    ๔๗. นางสาวสุภารัตน ์    อุทธิยา 
    ๔๘. นางสาวศุภจิต    ศรีธิ 
    ๔๙. นางสาวเสาวลักษณ์   คนบุญ 
    ๕๐. นางสาวพงศ์ผกา    พิลายนต์ 
    ๕๑.นางสาวสุวิมล    นะใจ 
    ๕๒. นายวรัญญู    บุญเทพ 
    ๕๓. นายนันทการ    ศรีธิดง 

 

มีหน้ำที ่ ดูแลรับผิดชอบตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดี สวยงามน่าอยู่ สะอาดเรียบร้อยมีระเบียบ  
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส :  ห้องเรียนน่ำอยู่ 
    ๑. นายประชัน  หาญจริง   ประธาน 
    ๒. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  รองประธาน 
    ๓. นายวิชัย    แก้วปวน  กรรมการ 
    ๔. นายวสันต ์  นายด่าน   กรรมการ 
    ๕. นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 
    ๕. นางสาวศิรริัตน์      พรหมณี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประกำศผล ของรำงวัล และเกียรติบัตร 
    ๑. นางเครือวัลย์  อุตมะโน   ประธาน 
    ๒. นางทัศนีย์   แสงศรีจันทร์                รองประธาน  
    ๓. นางชลภัสสรณ ์  หมื่นอาจยิม้  กรรมการ 
    ๔. นายนันทการ  ศรีธิดง   กรรมการ   
    ๕. นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 
    ๖. นางสาวศิริรัตน์   พรหมณี   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่  ประกาศผล เตรียมของรางวัลและเกียรติบัตร 
 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผล ประเมินผล  
     ๑. นางสาวศิริรัตน์  พรหมณี   ประธาน  
     ๒. นางสาวสุปราณี   สงวนรัษฎ์  รองประธาน 
     ๓. นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์  กรรมการ 
     ๔. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว   กรรมการ 
     ๕. นางสาวพงศ์ผกา  พิลายนต์  กรรมการ 
     ๖. ธวลัหทัย   ฟูฝั้น   กรรมการ 
     ๗. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว  กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้ำที่  ออกแบบ จัดเตรียมเอกสาร วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิน้โครงการ 5 ส : กิจกรรม   
                   ห้องเรียนน่าอยู่ สรุปโครงการเป็นรูปเล่มรายงานให้ผู้บริหารต่อไป 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                                     
สั่ง  ณ  วันที่ ๑๖   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
            (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 
 


