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คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ 206 / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมนักเรียนแกนนำให้ควำมรู้เรื่องสำรเสพติด เอดส์
………………………………………………………………………..
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรป้องกัน
และแก้ไ ข ปัญ หำยำเสพติด ปี ๒๕๖๕ เพื่อ ลดผลกระทบและลดควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิ ดจำก
ปัญหำยำเสพติดในสังคม ด้วยกำรแก้ไขปัญหำแบบองค์รวมในทุกมิติตั้งแต่ต้นทำงและมอบหมำยให้สำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำพระนครศรี อ ยุ ธ ยำ แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยดั ง กล่ ำ ว
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมนักเรียนแกนนำให้ควำมรู้
เรื่องสำรเสพติด เอดส์ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะชีวิตรู้ถึง ภัยอันตรำย
จำกยำเสพติดและเป็นแกนนำในกำรต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยจัดกิจกรรมกำรอบรมขึ้น ในวันพุธ
ที่ ๒2 มิถุนำยน ๒๕๖๕ เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
หน้าที่ 1. อำนวยควำมสะดวกเป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. กำกับ ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ
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ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอริยำ กัณทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. วำงแผน ดำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. ควบคุม ดูแล กำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. ให้คำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีรวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ ให้สวยงำมและจัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำว
จำนวน 1 ตัว เก้ำอี้ จำนวน 1 ตัว สำหรับวิทยำกรบรรยำย
2. จัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำว จำนวน 2 ตัว เก้ำอี้ จำนวน 4 ตัว ด้ำนหน้ำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษำ สำหรับลงทะเบียน
3. จัดเตรียมเก้ำอี้ จำนวน 100 ตัว บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ สำหรับผู้เข้ำอบรม
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คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดทาเกียรติบัตร
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. ดำเนินงำนจัดทำเอกสำรลงทะเบียน รับลงทะเบียน และให้คำปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
2. จัดทำเกียรติบัตรให้ผู้เข้ำอบรม
คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยธีรวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
กรรมกำร
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกิจกรรม
๒. เป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำ แนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน ในกำรร่วมกิจกรรมกำร
อบรม
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยณัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. เป็นพิธีกรในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม จัดและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนด
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน

ครู

ประธำนกรรมกำร
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ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวอทิตญำ นำคกลั่น
ครู
กรรมกำร
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอน
กรรมกำร
นำงสำวพัชรี บัวอำจ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษำ
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
หน้าที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ตำมลำดับกำหนดกำรตลอดงำน
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นำงสำวอริยำ กัณทะวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรและน้ำดื่มบริกำรแก่วิทยำกร ครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรอบรม
จำนวน 114 ชุด
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประเมินหลังเสร็จกิจกรรม
๒. จัดทำเล่มสรุปรำยงำนเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบ

-5ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
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กาหนดการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนาให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์
ประจาปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน (งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์)
วันพุธ ที่ ๒2 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
……………………………………………………………………………………………...............................................

เวลา
08.10 – 08.30 น.

กิจกรรม
- นักเรียนแกนนำ พร้อมกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิด
- หัวหน้ำงำนป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและเอดส์ กล่ำวรำยงำน วัตถุประสงค์
และกำรดำเนินกิจกรรม
- ประธำนกล่ำวเปิดกิจกรรม
วิทยำกร บรรยำย (ดำบตำรวจธนะรักษ์ ทีสุกะ)
- ควำมรู้เรื่องยำเสพติด ปัญหำผลกระทบจำกภัยยำเสพติด สถำนกำรณ์ยำเสพติดใน
ปัจจุบัน
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง
วิทยำกร บรรยำย (ดำบตำรวจธนะรักษ์ ทีสุกะ)
- กระบวนกำรยุติธรรมที่ควรรู้สำหรับเด็กและเยำวชนที่ควรรู้เกี่ยวกับ คดียำเสพติด
- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
วิทยำกร บรรยำย (นำยสำเริง แสงดำว ประธำนเครือข่ำยแม่ของแผ่นดิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ)
- กำรฟื้นฟูและแก้ไขผู้กระทำผิดคดียำเสพติดในกรณีเด็กและเยำวชน
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง
วิทยำกร บรรยำย (นำยสำเริง แสงดำว ประธำนเครือข่ำยแม่ของแผ่นดิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ)
- สถำนกำรณ์ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เสร็จกิจกรรม

09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑4.15 น.
๑4.15 – ๑4.3๐ น.
14.3๐ – ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
การแต่งกาย - นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ใส่ชุดพละ
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใส่เสื้อสีเหลือง

