
 

 

 

                                      

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี   139 / 2561 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School  
โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 

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

 ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรไดม้อบให้โรงเรียนทุก
แห่งด ำเนินนโยบำยโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรโรงเรียนปลอดขยะ 
Zero waster School เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งอำคำรและสถำนท่ี กิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำร
จดักำร มีจุดประสงคต์อ้งกำรฝึกใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ปลูกจิตส ำนึกดำ้นควำมรับผิดชอบ 
สร้ำงจิตสำธำรณะต่อสังคมและตระหนกัในดำ้นกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดสภำพแวดลอ้มท่ีดี 
สะอำด สวยงำม สร้ำงบรรยำกำศแก่กำรเรียนรู้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหนำ้ท่ีในกำรประสำนงำนตดัสินใจ แกปั้ญหำกบักลุ่มงำนต่ำงๆ
ภำยในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ประกอบดว้ย 
      1.1 นำงเพียงแข ชิตจุย้              ผูอ้  ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
      1.2 นำยประยงค ์ ด่วนเดิน       ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.3 นำยสมศกัด์ิ  นนทเ์จริญ       ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.4 นำยธนิต  ดีทอง        หวัหนำ้งำนบริหำรทัว่ไป กรรมกำร 
      1.5 นำงสุลีพร  ดีทอง        หวัหนำ้ฝ่ำยสินทรัพย ์  กรรมกำร 
      1.6 นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง       หวัหนำ้ฝ่ำยบุคคล  กรรมกำร 
      1.7 นำยณรงค ์ ศิริยงค ์             หวัหนำ้ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน กรรมกำร 
      1.8  นำยจงรักษ ์ บ ำรุงวงศ ์       หวัหนำ้ฝ่ำยวชิำกำร  กรรมกำร 
      1.9 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น       หวัหนำ้งำน 5 ส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      1.10 นำยอรรถพล พลวฒัน์       เจำ้หนำ้ท่ีงำนอำคำร  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย โรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School มีหนำ้ท่ี ศึกษำ
วเิครำะห์บริบทของสถำนศึกษำ ด ำเนินจดักำรขยะตั้งแต่ตน้ทำงก่อนน ำไปสู่กำรกระบวนกำรก ำจดัต่อไป 
ประกอบดว้ย 

     2.1 นำยธนิต  ดีทอง              ประธำนกรรมกำร 
     2.2 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์                        รองประธำนกรรมกำร 
     2.3 นำยอภิเดช จิตมุ่ง      กรรมกำร 

 
            ต่อ/2.4 อาวธุ  



     2.4 นำยอำวธุ จนัทร์เมือง     กรรมกำร   
     2.5 นำงสำวอุไรวรรณ จนัทร์เมือง    กรรมกำร 
     2.6 นำยอรรถพล  พลวฒัน์     กรรมกำร 
     2.7 นำยฉตัรชยั ทองหีต     กรรมกำร 
     2.8 นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ     กรรมกำร 
     2.9 นำยสำยนั จิตรรักษ ์     กรรมกำร 
     2.10 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ     กรรมกำร 
     2.11 ครูท่ีปรึกษำทุกท่ำน     กรรมกำร 
     2.12 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     2.13 นำยเอกชยั อะหลีเอ               กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
3.คณะกรรมการด าเนินงานประเมินห้องส านักงานตามกจิกรรม 5 ส มีหนำ้ท่ี ตรวจให้คะแนน

ควบคุมก ำกบัและติดตำม ให้ครูและบุคลำกรในส ำนกังำน ท ำ 5 ส ส ำนกังำน ใหเ้กิดควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เขำ้ตรวจเยีย่มทุกส้ินเดือน ประกอบดว้ย 

     3.1 นำงเพียงแข ชิตจุย้      ประธำนกรรมกำร 
      3.2 นำยธนิต  ดีทอง              รองประธำนกรรมกำร 
      3.3 นำงสุลีพร ดีทอง              กรรมกำร 
      3.4 นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง             กรรมกำร 
      3.5 นำยณรงค ์ ศิริยงค ์             กรรมกำร 
      3.6 นำยจงรักษ ์ บ ำรุงวงศ ์             กรรมกำร 

     3.7 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์    กรรมกำร 
      3.8 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.คณะกรรมการด าเนินงานประเมินห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกจิกรรม 5 
ส มีหนำ้ท่ี ตรวจใหค้ะแนนควบคุมก ำกบัและติดตำม ใหค้รูประจ ำชั้นและนกัเรียนร่วมกนัท ำควำมสะอำด 
เก็บกวำด เช็ดถู และน ำถงัขยะไปเททิ้งใหเ้กิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ในคำบโฮมรูมหลงัเลิกเรียนทุกวนั 
ประกอบดว้ย 

     4.1 นำยธนิต  ดีทอง              ประธำนกรรมกำร 
     4.2 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์    รองประธำนกรรมกำร 
     4.3 นำยเอกชยั อะหลีเอ            อำคำรเรียน 1  กรรมกำร 
     4.4 นำยอำวธุ จนัทร์เมือง  อำคำรเรียน 2 ชั้น 1 กรรมกำร 
     4.5 นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว  อำคำรฝึกงำน  กรรมกำร  
     4.6 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น  อำคำรเรียน 3 ชั้น 3 กรรมกำร 
     4.7 นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน อำคำรเรียน 2 ชั้น 2 กรรมกำร 
     4.8 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ  อำคำรเรียน 3 ชั้น 4 กรรมกำร 
     4.9 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร  อำคำรเรียน 2 ชั้น 3 กรรมกำร 
     4.10 นำยอรรถพล  พลวฒัน์   อำคำรเรียน 3 ชั้น 2 กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
5.คณะกรรมการรวมคะแนน สรุปคะแนนและจัดท าเกยีรติบัตร มีหนำ้ท่ี รวบรวมคะแนนหลงัจำก

กำรตรวจเยีย่ม จดัท ำเกียรติบตัรใหแ้ก่ห้องเรียนท่ีมีผลกำรประเมินดีเยีย่ม ทุกส้ินเดือน 
    5.1 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์     ประธำนกรรมกำร 
    5.2 นำยอภิเดช จิตมุ่ง      รองประธำนกรรมกำร 
    5.3 นำงสำวศิรินำถ ไทรงำม       รวมคะแนนระดบั ม.1 กรรมกำร 
    5.4 นำงสำวอภิชญำ ฤทธ์ิพนัธ์ิ       รวมคะแนนระดบั ม.2 กรรมกำร 
    5.5 นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั       รวมคะแนนระดบั ม.3 กรรมกำร 
    5.6 นำงสำวปฐมพร เกตุก ำพล       รวมคะแนนระดบั ม.4 กรรมกำร 
    5.7 นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ       รวมคะแนนระดบั ม.5 กรรมกำร 
    5.8 นำยสัญชยั พิกุลงำม       รวมคะแนนระดบั ม.6 กรรมกำร 
    5.9 นำยภรำดร ไชยเขียว                  จดัท ำเกียรติบตัร                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6.คณะกรรมการด าเนินงานสร้างจิตส านึกเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ มีหนำ้ท่ี จดั

ใหมี้เสียงตำมสำย และใหค้วำมรู้ประชำสัมพนัธ์ แก่นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หนำ้เสำธงสัปดำห์ละคร้ัง
ประกอบดว้ย 

    6.1 นำงสำวอุไรวรรณ จนัทร์เมือง    ประธำนกรรมกำร 
    6.2 นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน รองประธำนกรรมกำร 
    6.3 นำยภำนุวฒัน์  คงเจำะ       กรรมกำร 
    6.4 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ      กรรมกำร 
    6.5 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร      กรรมกำร 
    6.6 คณะกรรมกำรและสภำนกัเรียน กรรมกำร 
    6.7 นกัเรียนชุมนุม 5 ส กรรมกำร 
    6.8 นำยเอกชยั อะหลีเอ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7.คณะกรรมการด าเนินงานประกวดค าขวญั ประกวดวาดภาพระบายสี จัดป้ายรณรงค์ บอร์ดให้

ความรู้เกีย่วกบัโรงเรียนปลอดขยะ มีหนำ้ท่ี จดัใหมี้กำรประกวดค ำขวญั ประกวดวำดภำพระบำยสี ป้ำย
รณรงค ์และบอร์ดใหค้วำมรู้แก่นกัเรียน ทุกเดือน ประกอบดว้ย 

     7.1 นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง ประธำนกรรมกำร 
     7.2 นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์ รองประธำนกรรมกำร 
     7.3 นำงอญัชรีย ์ มีแสง       กรรมกำร 
     7.4 นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน     กรรมกำร 
     7.5 นำงสำวอภิชญำ ฤทธ์ิพนัธ์ิ กรรมกำร 
     7.6 นำงยพุำพร เกิดขมุทอง กรรมกำร 
     7.7 นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ์ กรรมกำร 
   ต่อ/7.8 อารีรัตน์ 
     



   7.8 นำงอำรีรัตน์ คลำ้ยอุดม กรรมกำร 
   7.9 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น กรรมกำร 
       7.10 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ กรรมกำร 
        7.11 นำยธิรพงษ ์คงดว้ง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        7.12 นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย ์                                                     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 8.คณะกรรมการด าเนินงานประเมินเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบกจิกรรม 5 ส มีหนำ้ท่ี ตรวจให้คะแนน
ควบคุมก ำกบัและติดตำม ให้ครูประจ ำชั้นและนกัเรียนร่วมกนัท ำควำมสะอำด เก็บกวำด และน ำถงัขยะไปเท
ทิ้งใหเ้กิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกวนั ประกอบดว้ย 

       8.1 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น     ประธำนกรรมกำร 
       8.2 นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว     รองประธำนกรรมกำร 
       8.3 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร     กรรมกำร 
       8.4 คณะกรรมกำรนกัเรียนตรวจเขตพื้นท่ี 5 ส กรรมกำร 
       8.5 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. คณะกรรมการด าเนินงานสร้างนักเรียนแกนน าและเครือข่ายตาวเิศษ มีหนำ้ท่ี สร้ำงใหมี้นกัเรียน

แกนน ำและเครือข่ำยตำวิเศษ  เพื่อส่งเสริมสร้ำงนกัเรียนในกำรทิ้งขยะใหถู้กท่ีและเป็นระเบียบ ประกอบดว้ย 
     9.1 นำยณรงค ์ศิริยงค ์ ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำยอภิเดช จิตมุ่ง รองประธำนกรรมกำร 
 9.3 นำยนำวนิ โพธ์ิศรี                 หวัหนำ้ระดบั ม.1 กรรมกำร 
     9.4 นำยเดชศรี สุวิรัตน์                หวัหนำ้ระดบั ม.3   กรรมกำร 
     9.5 นำยอรรถพล พลวฒัน์           หวัหนำ้ระดบั ม.4   กรรมกำร 
     9.6 นำยสุรศกัด์ิ ศรีขวญั              หวัหนำ้ระดบั ม.5    กรรมกำร 
     9.7 นำยธิรพงษ ์คงดว้ง                หวัหนำ้ระดบั ม.6   กรรมกำร 
     9.8 นกัศึกษำวชิำทหำรจ ำนวน 10 นำย      กรรมกำร 
     9.9 นำยฉตัรชยั ทองหีต              หวัหนำ้ระดบั ม.2 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. คณะกรรมการด าเนินการท าปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมำณขยะอินทรียแ์ทนกำรเผำท ำลำย 

ประกอบดว้ย 
 10.1 นำยสำยนั จิตรรักษ ์ ประธำนกรรมกำร  
     10.2 นำยฉตัรชยั ทองหีต      รองประธำนกรรมกำร 
     10.3 นำยอองซำน อำว พม่ำ      กรรมกำร 
     10.4 นำยตนัโซไท่                    กรรมกำร 
     10.5 นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 



11. คณะกรรมการด าเนินการขยะแลกแต้ม  เพื่อนอ้มน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำร
ประกอบดว้ย 

      11.1 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น     ประธำนกรรมกำร 
      11.2 นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว     รองประธำนกรรมกำร 
      11.3 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร       กรรมกำร 
      11.4 นกัเรียนชุมนุม 5 ส กรรมกำร 
      11.5 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12.คณะกรรมการด าเนินการคัดแยกขยะในสถานศึกษา เพื่อจดักำรขยะตั้งแต่ตน้ทำง ประกอบดว้ย 
 12.1 นำยอำวธุ  จนัทร์เมือง ประธำนกรรมกำร  
     12.2 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น    รองประธำนกรรมกำร 
     12.3 นำยสำยนั จิตรรักษ ์       กรรมกำร 
     12.4 นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว     กรรมกำร 
     12.5 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ                   กรรมกำร 
     12.6 นำยฉตัรชยั ทองหีต       กรรมกำร 
     12.7 นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร      กรรมกำร 
     12.8 นำยศกัด์ิชยั แอกอว้น        กรรมกำร 
     12.9 นำยตนัโซไท่         กรรมกำร 
     12.10 นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
     12.11 นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13.คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล มีหนำ้ท่ี สรุปผลและประเมินผล รำยงำนผูอ้  ำนวยกำร 

ประกอบดว้ย 
     13.1 นำยอำวธุ จนัทร์เมือง     ประธำนกรรมกำร 
     13.2 นำยอภิเดช จิตมุ่ง      รองประธำนกรรมกำร 
     13.3 นำงสำววนัวสิำข ์สืบ     กรรมกำร 
     13.4 นำยอรรถพล พลวฒัน์     กรรมกำร 
     13.5 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยใหเ้ตม็ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของ

นกัเรียนและโรงเรียนอยำ่งแทจ้ริง 
 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   18   มิถุนำยน  2561 
 
 

(นำงเพียงแข ชิตจุย้ ) 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 



 
ปฏิทนิงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  โรงเรียนทปีราษฎร์พิทยา 

 

วนั/เดือน/ปี รายการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
4 มิ.ย.61 การขับเคล่ือนนโยบาย โรงเรียนปลอดขยะ Zero waster 

School 
-จดัท ำคู่มือโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School โรงเรียน
ทีปรำษฎร์พิทยำ 
-อบรมใหค้วำมรู้เร่ืองกำรจดักำรขยะ 

คณะผูบ้ริหำรและครูท่ีปรึกษำทุกท่ำน 

ทุกส้ินเดือน
มิ.ย.61 - ก.ย.61 

ด าเนินงานประเมินห้องส านักงานตามกจิกรรม 5 
-สร้ำงแบบฟอร์มกำรใหค้ะแนน 
-ตรวจและใหค้ะแนนหอ้งส ำนกังำนในโรงเรียนทุกหอ้งใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตำมหลกั 5 ส คือ สะสำง สะดวก สะอำด 
สุขลกัษณะ และสร้ำงนิสัย 
-ประกำศผลทุกเดือนในกำรประชุมครูประจ ำเดือน 
-มอบขวญัและก ำลงัใจแก่หอ้งส ำนกังำนท่ีมีผลคะแนนดีเยี่ยม
หนำ้เสำธง 

นำงเพียงแข ชิตจุย้ 
นำยธนิต  ดีทอง 
นำงสุลีพร ดีทอง 
นำงจ ำเรียง  ใจกวำ้ง 
นำยณรงค ์ ศิริยงค ์
นำยจงรักษ ์ บ ำรุงวงศ ์          
นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์
นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น 

11 มิ.ย.61  
-  

14 ก.ย.61 

ด าเนินงานประเมินห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกจิกรรม 5 
-สร้ำงแบบฟอร์มกำรใหค้ะแนน 
-ตรวจและใหค้ะแนนหอ้งเรียน อำคำรเรียนและหอ้งปฏิบติักำร
ต่ำง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ตำมหลกั 5 ส คือ สะสำง 
สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ และสร้ำงนิสัย 
 

นำยธนิต  ดีทอง 
นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์
นำยเอกชยั อะหลีเอ            
นำยอำวธุ จนัทร์เมือง  
นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 
นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น 
นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน 
นำงสำววนัวสิำข ์สืบ   
นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นำยอรรถพล  พลวฒัน์   

25 มิ.ย.61  
-  

14 ก.ย.61 
 
 

ด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส านึกเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School 
-เสียงตำมสำยตอนเชำ้ ก่อนกิจกรรมหนำ้เสำธง  
-ประชำสัมพนัธ์ใหค้วำมรู้ หนำ้เสำธงทุกสัปดำห์ 
 

นำงสำวอุไรวรรณ จนัทร์เมือง 
นำงสำวฉนัทลกัษณ์ ทำนทน 
นำยภำนุวฒัน์  คงเจำะ  
นำงสำววนัวสิำข ์สืบ  
นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
คณะกรรมกำรสภำนกัเรียน 



วนั/เดือน/ปี รายการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

  นกัเรียนชุมนุม 5 ส 
นำยเอกชยั อะหลีเอ 

ทุกส้ินเดือน 
มิ.ย.61 - ก.ย.61 

 

ด าเนินงานประกวดค าขวญั ประกวดวาดภาพระบายสี จัดป้าย
รณรงค์ บอร์ดให้ความรู้เกีย่วกบัโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
waster School 
-ประกวดค ำขวญั  
-ประกวดวำดภำพระบำยสี 
-กิจกรรมรักกำรอ่ำน   
-จดัป้ำยรณรงค ์บอร์ดใหค้วำมรู้เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดขยะ 

ครูกลุ่มสำระภำษำไทย 
ครูกลุ่มสำระศิลปะ (ทศันศิลป์) 
นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย ์                                             

11 มิ.ย.61  
-  

14 ก.ย.61 

ด าเนินงานประเมินเขตพืน้ที่รับผดิชอบกจิกรรม 5 ส 
-สร้ำงแบบฟอร์มกำรใหค้ะแนน 
-ตรวจและใหค้ะแนนเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ตำมหลกั 5 ส คือ 
สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ และสร้ำงนิสัย 
-รวมคะแนนสรุปคะแนนเป็นรำยเดือน 
-ติดประกำศผลใหน้กัเรียนทรำบ 
-มอบรำงวลัแก่หอ้งท่ีมีผลคะแนนดีเยีย่มประจ ำเดือนหนำ้เสำธง 

นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น 
นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 
นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
คณะกรรมกำรนกัเรียนตรวจเขตพื้นท่ี 5 ส        
นำงสำววนัวสิำข ์สืบ 

25 มิ.ย. 61 
- 

6 ก.ค. 61 

ด าเนินงานสร้างนักเรียนแกนน าและเครือข่ายตาวเิศษ 
-รับสมคัรนกัเรียนแกนน ำ 
-ใหค้วำมรู้แก่นกัเรียนแกนน ำ 
-สร้ำงเครือข่ำยตำวเิศษใหเ้ป็นกลุ่มผูน้ ำคอยสอดส่องดูแล
นกัเรียนในกำรทิ้งขยะ 

นำยณรงค ์ศิริยงค ์  
นำยอภิเดช จิตมุ่ง  
นกัศึกษำวชิำทหำรจ ำนวน 10 นำย 
หวัหนำ้ระดบัทุกท่ำน 

1 มิ.ย. 61 ด าเนินการท าปุ๋ยหมัก 
-จดัใหมี้คอกส ำหรับใส่ใบไมเ้พื่อท ำปุ๋ยหมกั 
-ใหมี้ปุ๋ยจำกใบไมเ้พื่อใชป้ระโยชน์ทั้งในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

นำยสำยนั จิตรรักษ ์  
นำยฉตัรชยั ทองหีต   
นำยอองซำน อำว พม่ำ   
นำยตนัโซไท่    
นำยภำนุวฒัน์ คงเจำะ 
นกักำรทุกท่ำน 

11 มิ.ย.61  
-  

14 ก.ย.61 

ด าเนินการขยะแลกแต้มตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
-ท ำคูปองขยะแลกแตม้  
-โชคชั้นท่ี 1 คูปอง 1 ใบ / 5 คะแนน 
-โชคชั้นท่ี 2 จดัหำของสมนำคุณใหแ้ก่หอ้งเรียนท่ีมีคูปองครบ 
5 ใบ   
-โชคชั้นท่ี 3 จบัฉลำกคูปองทุกส้ินเดือนมอบรำงวลัใหญ่แก่หอ้ง
ท่ีจบัฉลำกได ้

นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น 
นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 
นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นกัเรียนชุมนุม 5 ส 
นำงสำววนัวสิำข ์สืบ 



วนั/เดือน/ปี รายการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
ทุกส้ินเดือน 

มิ.ย.61 - ก.ย.61 
 

ด าเนินการรวมคะแนน สรุปคะแนนและจัดท าเกยีรติบัตร 
-รวมคะแนนจำกกำรประเมินหอ้งส ำนกังำน 
-รวมคะแนนจำกกำรประเมินหอ้งเรียน อำคำรเรียนและ
หอ้งปฏิบติักำรต่ำง ของแต่ละระดบั 
-จดัท ำเกรียติบตัรแก่ห้องท่ีมีผลคะแนนดีเยีย่มตำมล ำดบั ระดบั
ละ 3 รำงวลั 
-จดัท ำเกรียติบตัรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ เช่น เกรียติบตัรประกวดค ำขวญั เกรียติบตัรประกวดวำด
ภำพระบำยสี  

นำงจนัทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์  
นำยอภิเดช จิตมุ่ง   
นำงสำวศิรินำถ ไทรงำม  
นำงสำวอภิชญำ ฤทธ์ิพนัธ์ิ  
นำงสำวสุวยัดำ ง๊ะสมนั        
นำงสำวปฐมพร เกตุก ำพล        
นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ        
นำยสัญชยั พิกุลงำม        
นำยภรำดร ไชยเขียว                   

11 มิ.ย.61  
-  

14 ก.ย.61 

การคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
-จดัใหมี้ถงัขยะท่ีแยกประเภทขยะพร้อมป้ำยอยำ่งชดัเจน 
-จดัใหมี้ป้ำยแสดงเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของหอ้งเรียนต่ำงๆ 
-จุดสับหรับทิ้งขยะท่ีมิดชิด  

ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนปรับปรุงภูมิทศัน์ 
นกักำรแม่บำ้น 

30 ก.ย. 61 สรุปและรายงานผลทุกกจิกรรมเสนอต่อผู้อ านวยการ นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นหว้น 
นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 
นำงสำววนัวสิำข ์สืบ 

  
 
 


