
 
ค ำสั่งโรงเรียนโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ท่ี   61 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waster School) ปี 2563 

........................................................................... 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้มอบให้โรงเรียน 
ทุกแห่งด ำเนินนโยบำยโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waster School   อำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจ 
หน้ำท่ีตำมควำมในมำตรำ 35 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ  ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 อ ำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 และอำศัยอ ำนำจระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 เพื่อให้กำรบริหำร
สถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร โรงเรียน   

จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร โครงกำรโรงเรยีนปลอดขยะ  (Zero Waster School)  
ปี 2563 ตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำน  เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก  และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ
ภำยในโรงเรียน   โดยใช้หลัก 3Rs ให้เกิดผลส ำเร็จและควำมยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และส่ิงแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร นโยบำย กำรสนับสนุน และแผนด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

นำยมนตรี  คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
กมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน    รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน    กรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง    กรรมกำร  
นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    กรรมกำร 
นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    กรรมกำร 
นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 
นำยนำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่   
  1.ร่วมก ำหนดนโยบำยหรือวิสัยทัศน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  กรรมกำรสถำนศึกษำ  
ผู้ปกครอง ชุมชุน  กรรมกำรนักเรียนหรือหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2. ส่ือสำรนโยบำยหรือวิสัยทัศน์ไปยังมีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจนครบถ้วน 



  3. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะให้มีผู้รับผิดชอบโครงกำรและก ำหนด
บทบำทหน้ำท่ีโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
  4. ติดตำม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waster School) ปี 2563  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 

นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   ประธำนกรรมกำร 
นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    รองประธำนกรรมกำร 
นำยวันโชค  ขวัญเมือง    กรรมกำร 
นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    กรรมกำร 
นำยชัชวำลย์  กันเพชร    กรรมกำร 
นำยวัชรกฤษณ์  อินมี    กรรมกำร 
นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    กรรมกำร 
นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์   กรรมกำร 
นำงจิดำภำ  เข็มพล    กรรมกำร 
นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    กรรมกำร 
นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ    กรรมกำร 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำติ   กรรมกำร 
นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง   กรรมกำร 
นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำร 
นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    กรรมกำร 
นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ    กรรมกำร 
นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร   กรรมกำร 
นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่    

  1.จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำย เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย  
แผนงำนหรือโครงกำรท่ีด ำเนินงำน  กระบวนกำรสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมจัดกำรขยะ สร้ำงควำม
ตระหนักกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs  ให้กับผู้เรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
  2. จัดกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waster School)  เช่น กิจกรรมให้
ควำมรู้ กิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อผลส ำเร็จและควำมยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ 
  3. ประสำนงำนโครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waster 
School) ปี 2563  ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 



3.  คณะกรรมกำรกระบวนกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมจัดกำรขยะ   
 3.1 คณะกรรมกำรกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร

ขยะมูลฝอย    ประกอบด้วย 
 นำยวันโชค  ขวัญเมือง    ประธำนกรรมกำร 
 นำงชุลี  ครุธแก้ว     รองประธำนกรรมกำร 
 นำงวิไลพร  ฝ้ันสกุล    กรรมกำร 
 นำงสำวจันทร์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
 นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำร 
 นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์    กรรมกำร 
 นำงรมณีย์  สร้อยสน    กรรมกำร 
 นำงชไมพร  ศรศักด์ิ    กรรมกำร 
 นำงมัลลิกำ  อรัญศรี    กรรมกำร 
 นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี    กรรมกำร 
 นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 
 นำงสำวนฤมล  สุดเงิน    กรรมกำร 
 นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง   กรรมกำร 
 นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ   กรรมกำร 
 นำงรุจิรำ  คลังคง    กรรมกำร 
 นำงสำวประนอม  ม่วงงำม   กรรมกำร 
 นำงสำวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม   กรรมกำร 
 นักเรียนคณะกรรมกำรอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพฯ กรรมกำร 
 นักเรียนคณะกรรมกำร อ.ย.น้อย   กรรมกำร 
 นักเรียนชุมนุมยุวบรรณำรักษ ์   กรรมกำร 

นำยรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   

  1. วำงแผน จัดท ำโครงกำรกระบวนกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมจัดกำรขยะ   เช่น  
กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้หน้ำเสำธง กิจกรรมเสียงตำมสำย กิจกรรมจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เป็นฐำนกิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำนให้ควำมรู้กำรจัดกำรขยะ  กำรเชิญวิทยกรภำยนอกมำให้ควำมรู้ เป็นต้น 

 2. ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร
ขยะหมูลฝอย 
  3. จัดเก็บข้อมูล ภำพกิจกรรม และจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
กระบวนกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมจัดกำรขยะ    
 
 
 



3.2   คณะกรรมกำรกระบวนมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรภำยในโรงเรียน   
ประกอบด้วย 

 นำบยพิเชฏ  บุญญำ   ประธำนกรรมกำร 
นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง   รองประธำนกรรมกำร 

  นำยสมบัติ  ประจุ   กรรมกำร 
  นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร   กรรมกำร 
  นำงสุรินทร์พร มีหินกอง   กรรมกำร 
  นำยเชษฐำ  เพชรคง   กรรมกำร 
  นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน   กรรมกำร 
  นำยชวลิต  ร ำขวัญ   กรรมกำร 
  นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์  กรรมกำร 
  นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต  กรรมกำร 
  นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ  กรรมกำร 
  นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ   กรรมกำร 
  นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์  กรรมกำร 

นำงสำวพัทธนันท์  สวัสดี   กรรมกำร 
  นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   กรรมกำร 
  นำงสำวขวัญตำ  ชำค ำมี   กรรมกำร 
  คณะครูทุกท่ำน    กรรมกำร 
  นำงชุติมำ  สวนปลิก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงนิตยำ  มั่งมี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่    
1. จัดประชุมบุคลำกรเพื่อร่วมกันวำงแผนกำรจัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

ภำยในโรงเรียนปลอดขยะหรือหลักสูตรเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรขยะท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

2. จัดท ำหลักสูตร และแผนกำรจัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ภำยในโรงเรียนปลอดขยะหรือหลักสูตรเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรขยะท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

3. แต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบแผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ และรับรองแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ก่อนน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

4. นิเทศ ติดตำม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอนให้เกิดควำมเหมำะสมต่อวัยของผู้เรียน 

5. ประเมินผล สรุปผล และจัดท ำรำยงำน 
 



3.3  คณะกรรมกำรจัดท ำสื่อวิดีทัศน์ วำรสำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ และภำพ 
กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบด้วย 

 นำยมำนพ  จันทร์หอม    ประธำนกรรมกำร 
 นำงนิตยำ  มั่งมี     รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   กรรมกำร 
 นำงสำวสภำพร  ปัญญำ    กรรมกำร 
 นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูล    กรรมกำร 
 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำร 

นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ    กรรมกำร 
 นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ    กรรมกำร 
 นำยพงศกร  ยืนยง    กรรมกำร 
 นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
 บันทึกภำพกิจกรรม จัดท ำเอกสำร วำรสำรประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ  วีดีทัศน์ส่ือควำมรู้ เผยแพร่

ควำมรู้  และประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waster School) 
4.  คณะกรรมกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs  ประกอบด้วย 
 นำงสำวสำยบัว  มูลทำ    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสิริอมร  หวลหอม    รองประธำนกรรมกำร 
 นำยเชษฐำ  เพชรคง    กรรมกำร 
 นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง    กรรมกำร 
 นำงสำวฐิติพร  เทียนศรี    กรรมกำร 
 นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน    กรรมกำร 
 นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร    กรรมกำร 
 นำงสำวสุพัตรำ  หลักค ำ    กรรมกำร 
 นำยมนตรี  ขอบุญ    กรรมกำร 
 นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    กรรมกำร 
 นำยมำนพ  จันทร์หอม    กรรมกำร 
 นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ    กรรมกำร 
 นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    กรรมกำร 
 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำร 
 นำยชัชวำล  กันเพชร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   

  1. วำงแผน จัดท ำโครงกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs   
  2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs  ท่ีได้จัดท ำไว้ 



  3. จัดเก็บข้อมูล ภำพกิจกรรม และจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรจัดกำรขยะ
ภำยในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs   

5. คณะกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วย 

 นำยวัชรกฤษณ์  อินมี    ประธำนกรรมกำร 
 นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร    รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์   กรรมกำร 
 นำยมนตรี  ขอบุญ    กรรมกำร 
 นำยชวลิต  ร ำขวัญ    กรรมกำร 
 นำยอำทิตย์  ก ำจัด    กรรมกำร 
 นำยอธิพันธ์  ชัยศรี    กรรมกำร 
 นำงจิดำภำ  เข็มพล    กรรมกำร 
 นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร   กรรมกำร 
 นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   กรรมกำร 
 นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
 นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    กรรมกำร 
 นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    กรรมกำร 
 นำยฉลวย  ล้ินจ่ี     กรรมกำร 
 นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์    กรรมกำร 
 นำงสำวบุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง   กรรมกำร 
 นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ    กรรมกำร 
 นำงสำวสุพรรณษำ  แจ้งแก้ว   กรรมกำร 
 นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร    กรรมกำร 
 นำยประจวบ  ชูเชิด    กรรมกำร 
 นำยสมบัติ  ประจุ    กรรมกำร 
 นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน    กรรมกำร 
 ว่ำท่ีร้อยตรี สุชีพ  ทองมำก   กรรมกำร 
 นำยอ ำนวย  มีพยัคฆ์    กรรมกำร 
 นักกำรภำรโรง และแม่บ้ำนทุกคน   กรรมกำร 
 นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   

  1. วำงแผน จัดท ำโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
 



  2. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  3. จัดเก็บข้อมูล ภำพกิจกรรม และจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยและส่ิงแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 6. คณะกรรมกำรสนับสนุนนโยบำย แผนงำนโครงกำร และงบประมำณ ประกอบด้วย 
  นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี   ประธำนกรรมกำร 
  นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน    รองประธำนกรรมกำร 
  นำงบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมกำร 
  นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมกำร 
  นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก    กรรมกำร 
  นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำต   กรรมกำร 
  นำงสำวนภำศรี  สงสัย    กรรมกำร 
  นำงสำวนงนุช  แสงทอง    กรรมกำร 
  นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ   กรรมกำร 
  นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม    กรรมกำร 
  นำงปิญำณี  บูรณะชำต    กรรมกำร 
  นำงรุ่งนภำ  เมืองวงศ์    กรรมกำร 
  นำงสำวนุชนำถ  โต๊ะถม    กรรมกำร 
  นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ 

1. สนับสนุน  จัดเตรียม จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ   
(Zero Waster School ) ให้เพียงพอในกำรจัดท ำโครงกำร 

2. ด ำเนินกำรด้ำนกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร  
7. คณะกรรมกำรควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอก องค์กรภำคีเครือข่ำยภำครัฐและเอกชน  

ที่เก่ียวข้อง  สนับสนุนนโยบำย โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waster School) ประกอบด้วย 
 นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง    ประธำนกรรมกำร 
 นำงมำรศรี  ล้ินจ่ี     รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร   กรรมกำร 
 นำงรวีวรรณ  สุขรอด    กรรมกำร 
 นำงสำววิจิตรำ  ฉลวย    กรรมกำร 
 นำงสำวไพลิน  นวลหงส์    กรรมกำร 
           นำยภูวิศ  ครุฑหลวง    กรรมกำร 
 นำงสำวชำรดำ  บริสุทธิ์    กรรมกำร 
 นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
 นำงสำวปำริชำติ  กุศล    กรรมกำร 



 นำงสำวประภำศรี  จันโททัย   กรรมกำร 
 นำงสำวพรวนทอง  ลำดปำละ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
 ติดต่อประสำนงำน ขอควำมร่วมมือ ขอรับกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนภำยนอกโรงเรียน เช่น  

ด้ำนองค์ควำมรู้ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนอนุเครำะห์อ ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น   
8. คณะกรรมกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผลส ำเร็จและควำมยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ  

ประกอบด้วย 
 นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย ์   ประธำนกรรมกำร 
 นำยวันโชค  ขวัญเมือง    รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูล   กรรมกำร 
 นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ    กรรมกำร 
 นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร   กรรมกำร 
 นำยชัชวำล  กันเพชร    กรรมกำร 
 นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ภำพกิจกรรม  สรุปกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ผลส ำเร็จและควำมยั่งยืน 
ของโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waster School) ปี 2563 เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ
โครงกำรให้ยั่งยืนต่อไป 
 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

 
     ส่ัง ณ วันท่ี   19  มิถุนำยน   พ.ศ.  2563 

 
                                               

                                             
                                            ( นำยมนตรี  คงเจริญ ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 


