
 
 
ค ำส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

                                                                                  ที่  260 /2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School 

โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 
          ----------------------- 
  ตามที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดม้อบให้โรงเรียนทุกแห่ง
ด าเนินนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School เพื่อให้การบริหารจดัการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งอาคารและสถานที่ กิจกรรม 7 ส เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ มีจุดประสงคต์อ้งการฝึกให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ปลูกจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบสร้างจิตสาธารณะต่อสังคมและตระหนักในดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มที่ดี สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหนา้ที่ ในการประสานงานตดัสินใจ แกปั้ญหากบักลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ประกอบดว้ย 
   1.1 นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ    ประธานกรรมการ 
   1.2 นายวฑิูรย ์ ชุมข า     รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางณภทัร   เมืองไทย    กรรมการ 
   1.4 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค    กรรมการ 
   1.5 นางอมรรัตน์  แขดวง    กรรมการ 
   1.6 นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้    กรรมการ 
   1.7 นางวารุณี จินดาวงศ ์    กรรมการ 
   1.8 นายสุชาติ  โรวฒัน์     กรรมการและเลขานุการ 
   1.9 นายเศณว ี อ ่าครอง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย โรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์
บริบทของสถานศึกษา ด าเนินจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางก่อนน าไปสู่กระบวนการก าจดัต่อไป ประกอบดว้ย 
 2.1นายสุชาติ  โรวฒัน์     ประธานกรรมการ 
 2.2นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    รองประธานกรรมการ 
 2.3นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการ 
 2.4นายเศณว ี อ ่าครอง     กรรมการ 
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 2.5นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์    กรรมการ 
 2.6นายกิจศกัด์ิ ชูศรี     กรรมการ 
 2.7นางอฉัราภรณ์   คงแป้น    กรรมการและเลขานุการ 
 2.8นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
    

3. คณะกรรมการด าเนินงานประเมินห้องส านักงานตามกิจกรรม 7 ส มีหน้าที่ ตรวจให้คะแนนควบคุม
ก ากบัและติดตาม ใหค้รูและบุคลากรในส านักงาน ท า 7 ส ส านักงาน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขา้ตรวจ
เยีย่มทุกส้ินเดือน ประกอบดว้ย 

3.1นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้     ประธานกรรมการ 
 3.2นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    รองประธานกรรมการ 

                            3.3นางณิชกมล รัตนพนัธ์    กรรมการ 
                            3.4นางสาวสุวดี   เงินถาวร    กรรมการและเลขานุการ 
  3.5นางอฉัราภรณ์   คงแป้น    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการด าเนินงานประเมินกิจกรรมห้องเรียน อาคารเรียนห้องปฏิบัติการ  และเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ตามกิจกรรม 7 ส มีหน้าที่ ตรวจให้คะแนนควบคุมก ากับและติดตาม ให้ครูประจ าชั้นและนักเรียน
ร่วมกนัท าความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถู และน าขยะไปเททิ้งใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประกอบดว้ย 
  4.1นายวฑิูรย ์ ชุมข า     ประธานกรรมการ 

4.2นางกาญจนา  เลิศล ้า     รองประธานกรรมการ 
4.3นางลมยั   รัตนมณี  อาคาร  1 ชั้น 1  กรรมการ 
4.4นางฐิรกานต ์ สุขยา  อาคาร  1 ชั้น 2  กรรมการ 
4.5นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้   อาคาร  1 ชั้น 3  กรรมการ 
4.6นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้ อาคาร  2 ชั้น 1  กรรมการ   
4.7นายกิจศกัด์ิ ชูศรี  อาคาร  2 ชั้น 2  กรรมการ  
4.8นางนชัพร  ก าเนิดรักษา อาคาร  2 ชั้น 2  กรรมการ  
4.9นางณิชกมล รัตนพนัธ์ โรงอาหาร  กรรมการ 
4.10นางปรียา   บุญใหผ้ล    โรงยมิ   กรรมการ 
4.11นายอดิศร  อินทรสุวรรณ โรงฝึกงานชั้น  1  กรรมการ 
4.12นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์   อาคารอุตสาหกรรม กรรมการ 
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4.13นางฤดี  ทองเน้ือหา้  อาคารคหหกรรม กรรมการ 
4.14นางสาวสุทธินี  ทวนด า อาคารเกษตร  กรรมการ 
4.15ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น    กรรมการ 
4.16คณะกรรมการสภานกัเรียน    กรรมการ 
4.17นางกุลยา    รักเพชร     กรรมการ 
4.18นายสุชาติ  โรวฒัน์     กรรมการและเลขานุการ 
4.19นายเศณว ี อ ่าครอง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
   

5. คณะกรรมการรวมคะแนน สรุปคะแนนและจดัท าเกียรติบตัร มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนหลังจากการ
ตรวจเยีย่ม จดัท าเกียรติบตัร ให้แก่ห้องเรียน  แกนน านักเรียนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  ที่มีผลการประเมินดี
เยีย่ม ทุกส้ินเดือน 
  5.1นางกาญจนา  เลิศล ้า     ประธานกรรมการ 
  5.2นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    รองประธานกรรมการ 
  5.3นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการ 
  5.4นายเศณว ี อ ่าครอง     กรรมการ 
  5.5นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์    กรรมการ 
  5.6นายกิจศกัด์ิ ชูศรี     กรรมการ 
  5.7นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่    กรรมการและเลขานุการ 
  5.8นางอฉัราภรณ์   คงแป้น    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

6. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสร้างจิตส านึกเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้มโรงเรียนปลอดขยะ มีหนา้ที่ จดั
ใหมี้เสียงตามสาย และใหค้วามรู้ประชาสมัพนัธ ์แก่นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หนา้เสาธงสปัดาห์ละคร้ัง ประกอบดว้ย 

6.1นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่    ประธานกรรมการ 
6.2นางณัฐวดี แสงป้อม    รองประธานกรรมการ 
6.3ครูเวรประจ าวนั     กรรมการ 
6.4คณะกรรมการสภานกัเรียน    กรรมการ 
6.5นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการและเลขานุการ  
6.6นายกิจศกัด์ิ ชูศรี     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
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7. คระกรรมการด าเนินงานกิจกรรมประกวดค าขวญั ประกวดวาดภาพระบายสี จดัป้ายรณรงค์  แผ่นพบั 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดขยะ มีหน้าที่ จดัให้มีการประกวดค าขวญั ประกวดวาดภาพระบายสีภาคเรียนละ  
1  คร้ัง   ป้ายรณรงคท์ุกอาคารเรียน และบอร์ดใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  ประกอบดว้ย 

7.1นางกาญจนา  เลิศล ้า     ประธานกรรมการ 
7.2นางสุวไิล   กนัตงักุล     รองประธานกรรมการ 
7.3นางจินดา  ไตรภูมิ     กรรมการ 
7.4นางเพญ็ศรี  หนูหนอง     กรรมการ 
7.5นางจินตรัตน์  ทิพยสุ์ขมุ    กรรมการ 
7.6นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์    กรรมการ 
7.7ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น    กรรมการ 
7.8นางรัจนา   ประจกัษว์งศ ์    กรรมการและเลขานุการ  
7.9นางสาวกญัญารัตน์  ทองค า    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
8. คณะกรรมการด าเนินงานสร้างนกัเรียนแกนน าและเครือข่ายตาวเิศษ มีหน้าที่ สร้างให้มีนักเรียนแกนน า

และเครือข่ายตาวเิศษ เพือ่ส่งเสริมสร้างนกัเรียนในการทิ้งขยะใหถู้กที่และเป็นระเบียบ และเผยแพร่ขอ้มูลแก่ชุมชน 
8.1นางนชัพร  ก าเนิดรักษา    ประธานกรรมการ 
8.2นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์    รองประธานกรรมการ 
8.3นางกฤติกา  จ านง        กรรมการ 
8.4นางกลัยา  พรมทิพย ์         กรรมการ 
8.5ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น    กรรมการ 
8.6หวัหนา้หอ้ง,รองหัวหนา้หอ้งทุกหอ้ง   กรรมการ 
8.7นางอมรรัตน์   แขดวง     กรรมการและเลขานุการ 
8.8นางสาวสุวดี   เงินถาวร    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมการท าปุ๋ ยหมัก เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย ์เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์
แทนการเผาท าลาย ประกอบดว้ย 

9.1นายวฑิูรย ์ ชุมข า     ประธานกรรมการ 
9.2นายสุชาติ  โรวฒัน์     รองประธานกรรมการ 
9.3นางวลิาศ ทองนวล    กรรมการ 
9.4นายปรีชา อนุวฒัน ์    กรรมการ 
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9.5นางเพญ็ศรี รัตนสุภา    กรรมการ 
9.6นายธีรเชษฐ ทุนสนัเทียะ    กรรมการ 
9.7นายนยั  รัตนมณี     กรรมการ 
9.8นางกรณ์ภสัสรณ์ สุขรุ่งเรือง    กรรมการ 
9.9นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการและเลขานุการ 
9.10นายเศณวี อ ่าครอง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนปลอดขยะ 
10.1 นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    ประธานกรรมการ 

 10.2นางศุภณัฏฐ ์ สิริกาญจน์    รองประธานกรรมการ 
 10.3นางกรณ์ภสัสรณ์ สุขรุ่งเรือง    กรรมการ 
 10.4นางอฉัราภรณ์   คงแป้น    กรรมการ 
 10.5นายสุชาติ  โรวฒัน์     กรรมการ 
 10.6หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
 10.7ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 
 10.8นางฐิรกานต ์ สุขยา     กรรมการและเลขานุการ 
 10.9นางสาวสุภาพร    มณีโชติ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  
11. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม “พีปั่นนอ้ง”  

11.1นายกิจศกัด์ิ ชูศรี     ประธานกรรมการ 
11.2นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้    รองประธานกรรมการ 
11.3นางสุเจตน์  บุญปลอ้ง    กรรมการ 
11.4นายกุลธนิต  ดว้งกูล     กรรมการ 
11.5นางพรทิพย ์ เชยบวัแกว้    กรรมการ 
11.6นางณิรดา  จงจิตร     กรรมการและเลขานุการ 
11.7นางลมยั   รัตนมณี     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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12. คณะกรรมการด าเนินการคดัแยกขยะในสถานศึกษา เพือ่จดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง ประกอบดว้ย 

12.1นายวฑิูรย ์ ชุมข า     ประธานกรรมการ 
12.2นายสุชาติ  โรวฒัน์     รองประธานกรรมการ 
12.3นางวลิาศ ทองนวล    กรรมการ 
12.4นายปรีชา อนุวฒัน ์    กรรมการ 
12.5นางเพญ็ศรี รัตนสุภา    กรรมการ 
12.6นายธีรเชษฐ ทุนสนัเทียะ    กรรมการ 
12.7นายนยั  รัตนมณี     กรรมการ 
12.8นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการและเลขานุการ 
12.9นายเศณวี อ ่าครอง     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

13. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล มีหนา้ที่ สรุปผลและประเมินผลเขียนรายงานเตรียมรับการ
ประเมิน รายงานผูอ้  านวยการ ประกอบดว้ย 

13.1นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่    ประธานกรรมการ 
 13.2นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    รองประธานกรรมการ 
 13.3นายสุชาติ  โรวฒัน์     กรรมการ 
 13.4นางสาวสุทธินี  ทวนด า    กรรมการ 
 13.5นายเศณว ี อ ่าครอง     กรรมการ 
 13.6นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์    กรรมการ 
 13.7นางอฉัราภรณ์   คงแป้น    กรรมการและเลขานุการ 
 13.8นายกิจศกัด์ิ ชูศรี     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ให้ผูท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าที่ ที่ไดรั้บมอบหมายให้เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน

และโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 

  สัง่  ณ  วนัที่  23  เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
        …………………………………. 
               (นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งสงวทิยา 



ปฏิทินงำนโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงเรียนทุ่งสงวทิยำ 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

19 ธ.ค.62 การขบัเคล่ือนนโยบาย โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School 
- จดัท าคู่มือโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School โรงเรียนทุ่งสงวทิยา 
- อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการขยะ 

คณะผูบ้ริหารและครูที่
ปรึกษาทุกท่าน 

ทุกส้ินเดือน 
ธ.ค.62 – 
ก.พ.63 

ด าเนินงานประเมินหอ้งส านกังานตามกิจกรรม 7 
- สร้างแบบฟอร์มการใหค้ะแนน 
- ตรวจและใหค้ะแนนหอ้งส านกังานในโรงเรียนทุกหอ้งใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตามหลกั 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้าง
นิสยั 
- ประกาศผลทุกเดือนในการประชุมครูประจ าเดือน 
- มอบขวญัและก าลงัใจแก่หอ้งส านกังานที่มีผลคะแนนดีเยีย่มหนา้เสาธง 

นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้ 
  
นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 
  
นางณิชกมล  รัตนพนัธ ์  
นางสาวสุวดีเงินถาวร 
  
นางอฉัราภรณ์   คงแป้น  

23 ธ.ค.62 
 –  

28 ก.พ.63 

ด าเนินงานประเมินหอ้งเรียน,เขตพื้นที่รับผดิชอบ อาคารเรียน  และ
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกิจกรรม 7 
- สร้างแบบฟอร์มการใหค้ะแนน 
- ตรวจและใหค้ะแนนหอ้งเรียน อาคารเรียนและหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลกั 7 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ 
และสร้างนิสยั 

นายวฑิูรย ์ ชุมข า  
  
นางกาญจนา  เลิศล ้า 
  
นางลมยั   รัตนมณี  
นางฐิรกานต ์ สุขยา  
นางมยรุฉฑัฐ  เก้ือนุย้   
นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้  
นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี  
นางนชัพร  ก าเนิดรักษา   
นางณิชกมล  รัตนพนัธ ์  
นางปรียา   บุญใหผ้ล     
นายณัฐกร  จ้ิวฮวด 
   
นายอดิศร  อินทรสุวรรณ  



นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์   
นางฤดี  ทองเน้ือหา้  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า  
ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น 
  
คณะกรรมการสภานกัเรียน
  
นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
  
นายเศณว ี อ ่าครอง 
   

11 ก.พ.63 
 –  

28 ก.พ.63 

ด าเนินงาน ประชาสมัพนัธ ์สร้างจิตส านึกเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โรงเรียน
ปลอดขยะ Zero waste School 
- เสียงตามสายตอนเชา้ ก่อนกิจกรรมหนา้เสาธง 
- ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้ หนา้เสาธงทุกสปัดาห์ 

นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่
  
นางณัฐวดี  แสงป้อม  
ครูเวรประจ าวนั  
  
คณะกรรมการสภานกัเรียน
  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
  
นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี 

ธ.ค.62 – 
ก.พ.63 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานประกวดค าขวญั ประกวดวาดภาพระบายสี จดัป้ายรณรงค ์บอร์ด
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
- ประกวดค าขวญั 
- ประกวดวาดภาพระบายสี 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จดัป้ายรณรงค ์บอร์ดใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดขยะ 
-แผน่พบั 
 

นางกาญจนา  เลิศล ้า 
  
นางสุวไิล   กนัตงักุล 
  
นางจินดา  ไตรภูมิ 
  
นางเพญ็ศรี  หนูหนอง 
  
นางจินตรัตน์  ทิพยสุ์ขมุ 
  



นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์ 
  
ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น 
  
นางรัจนา   ประจกัษว์งศ ์
  
นางสาวกญัญารัตน์  ทองค า 
 

11 ก.พ.63 
 –  

28 ก.พ.63 

ด าเนินงานสร้างนกัเรียนแกนน าและเครือข่ายตาวเิศษ 
- รับสมคัรนกัเรียนแกนน า 
- ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนแกนน า 
- สร้างเครือข่ายตาวเิศษให้เป็นกลุ่มผูน้ าคอยสอดส่องดูแลนกัเรียนในการ
ทิ้งขยะ 

นางนชัพร  ก าเนิดรักษา 
  
นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์
  
นางกฤติกา  จ านง    
  
นางกลัยา  พรมทิพย ์      
  
ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้น 
  
หวัหนา้หอ้ง,รองหวัหนา้หอ้ง
ทุกหอ้ง 
นางอมรรัตน์   แขดวง 
  
นางสาวสุวดี   เงินถาวร 

11 ก.พ.63 ด าเนินการท าปุ๋ ยหมกั 
- จดัใหมี้ดอกส าหรับใส่ใบไมเ้พือ่ท  าปุ๋ ยหมกั 
- ใหมี้ปุ๋ ยจากใบไมเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายวฑิูรย ์ ชุมข า  
  
นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
  
นางวลิาศ  ทองนวล  
นายปรีชา  อนุวฒัน์ 



  
นางเพญ็ศรี  รัตนสุภา  
นายธีรเชษฐ  ทุนสนัเทียะ  
นายนยั  รัตนมณี  
  
นางกรณ์ภสัสรณ์ สุขรุ่งเรือง
  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
  
นายเศณว ี อ ่าครอง  

11 ก.พ.63 
 –  

28 ก.พ.63 

ด าเนินกิจกรรม “พีปั่นนอ้ง” ฯ  นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี   
นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้ 
  
นางสุเจตน์  บุญปลอ้ง 
  
นายกุลธนิต  ดว้งกูล 
  
นางพรทิพย ์ เชยบวัแกว้ 
  
นายพศิิษฐ ์  ด าเกล้ียง 
  
นางณิรดา  จงจิตร 
  
นางลมยั   รัตนมณี  

ทุกส้ินเดือน 
ธ.ค.62 – 
ก.พ.63 

ด าเนินการรวมคะแนน สรุปคะแนนและจดัท าเกียรติบตัร 
- รวมคะแนนจากากรประเมินหอ้งส านกังาน 
- รวมคะแนนจากการประเมินหอ้งเรียน อาคารเรียนและหอ้งปฏิบติัการต่าง 
ของแต่ละระดบั 
- จดัท าเกียรติบตัรแก่หอ้งที่มีผลคะแนนดีเยีย่มตามล าดบั ระดบัละ 3 รางวลั 
- จดัท าเกียรติบตัรอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เช่น
เกียรติบตัรประกวดค าขวญั เกียรติบตัรบตัประกวดวาดภาพระบายสี 

นางกาญจนา  เลิศล ้า 
  
นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 
  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
  
นายเศณว ี อ ่าครอง 



  
นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์ 
  
นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี   
นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่
  
นางอฉัราภรณ์   คงแป้น 

11 ก.พ.63 
 –  

28 ก.พ.63 

การคดัแยกขยะในสถานศึกษา 
- จดัใหมี้ถงัขยะที่แยกประเภทขยะพร้อมป้ายอยา่งชดัเจน 
- จดัใหมี้ป้ายแสดงเขตพื้นที่รับผดิชอบของหอ้งเรียนต่าง ๆ 
- จุดส าหรับทิ้งขยะที่มิดชิด 

นายวฑิูรย ์ ชุมข า  
  
นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
  
นางวลิาศ  ทองนวล  
นายปรีชา  อนุวฒัน์ 
  
นางเพญ็ศรี  รัตนสุภา  
นายธีรเชษฐ  ทุนสนัเทียะ  
นายนยั  รัตนมณี  
  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
  
นายเศณว ี อ ่าครอง  

28 ก.พ.63 สรุปและรายงานผลทุกกิจกรรมเสนอต่อผูอ้  านวยการ นางสาวสุกญัญา  ทองเพิม่
  
นางสาวรัติยา   ทองสีนุช 
  
นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
  
นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
  
นายเศณว ี อ ่าครอง 
  



นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์ 
  
นางอฉัราภรณ์   คงแป้น 
  
นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี 

 

 

 
 


