
 
 
 
 

 ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๓๐ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกิจกรรมพฒันำเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและจัดประกวดพื้นท่ี  ๕ ส สร้ำงสรรค์ 
……………………………………………………………………….. 

  ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จัดกิจกรรม ๕ ส ในโรงเรียน ขึ้นตำมโครงกำร ๕ ส 
สร้ำงสรรค์ พัฒนำคน พัฒนำงำน  เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและเพิ่มคุณภำพงำนให้มีมำตรฐำนของ
บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมควำมคำดหวังของสังคม และเปิดโอกำสให้ ผู้บริหำร
คณะครู บุคลำกร และนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน เพิ่มควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ และส่งผลถึงคุณภำพของโรงเรียนต่อไป  

 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรม ๕ ส  ในโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการประเมินผลการตรวจให้คะแนน 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ชุดที่ ๑ 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  ครู    กรรมการ 

  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ชุดที่ ๒ 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู     กรรมกำร 
  นำงจุฑำทิพ ดีละม้ำย    ครู     กรรมการ 

  นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง        ครู    กรรมการ 

        ชุดที่ ๓ 
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู    กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร  ครู    กรรมการ 
  นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์ ครู    กรรมการ 



-๒- 
ชุดที่ ๔  

  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ  ครู    กรรมการ 

  นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี        ครู    กรรมการ 
ชุดที่ ๕  

  นำยเสกสรร สุขมำ  ครู     กรรมกำร 
  นำงพรรณี     เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร   กรรมการ 
  นำยภูวดล   ส ำลี   ครู      กรรมการ 

ชุดที่ ๖  
  นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นำยอัศวิน   ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมการ 

  นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ     ครู ช ำนำญกำร   กรรมการ 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี  ๑. พิจารณาจัดท าแบบประเมินผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม ๕ ส ให้เหมาะสมกับสภาพของ
      โรงเรียน 
  ๒. ตรวจให้คะแนนพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ๖ บริเวณ ท่ีโรงเรียนแบ่งเขตความรับผิดชอบ 
      และส่งผลตรวจให้คะแนนท่ีกลุ่มบริหารท่ัวไป ภายในวันและเวลาท่ีก าหนด 
  ๓. ให้เลขานุการรวบรวมผลการตรวจให้คะแนน แจ้งประธานทราบภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือน 
      และแจ้งงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะของ 
      คณะกรรมการให้หัวหน้าบริเวณต่าง ๆ ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป  

คณะกรรมการตรวจห้องเรียน 

อาคาร ๒ 
  นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ     ครู ช ำนำญกำร   กรรมการ 

  นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู    กรรมกำร 

อาคาร ๓ 
  นำงจิตรีย์   รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมการ 
 นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

อาคาร ๔ 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู    กรรมการ 
 นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

 
 
 



-๓- 
อาคาร ๕ 

  นำงสำวสุรีย์    ทนคง    ครู ช ำนำญกำร   กรรมการ 
 นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี    ครู    กรรมกำร 

อาคารคหกรรม, อาคารเกษตรกรรม, อาคารฝึกงาน 
  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู    กรรมการ 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู    กรรมกำร 

 หน้าท่ี  ๑. พิจารณาจัดท าแบบประเมินผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม ๕ ส ให้เหมาะสมกับสภาพของ
      โรงเรียน 
  ๒. ตรวจให้คะแนนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง พร้อมส่งผลตรวจให้คะแนนท่ี 
      กลุ่มบริหารท่ัวไป ภายในวันและเวลาท่ีก าหนด 
  ๓. ให้เลขานุการรวบรวมผลการตรวจให้คะแนน แจ้งประธานทราบภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือน 
      และแจ้งงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะของ 
      คณะกรรมการให้หัวหน้าบริเวณต่าง ๆ ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป  

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

                           ส่ัง    ณ    วันท่ี  ๒๘  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

                               (นายประจวบโชค  สร้อยสม ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” 

 


