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ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี 206 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมนักเรียนแกนน ำให้ควำมรู้เรื่องสำรเสพติด เอดส์ 

……………………………………………………………………….. 

               ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรป้องกัน 
และแก้ไข ปัญหำยำเสพติด ปี ๒๕๖๕ เพื่อลดผลกระทบและลดควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ีเกิดจำก          
ปัญหำยำเสพติดในสังคม ด้วยกำรแก้ไขปัญหำแบบองค์รวมในทุกมิติต้ังแต่ต้นทำงและมอบหมำยให้ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ แจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว                  
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมนักเรียนแกนน ำให้ควำมรู้          
เรื่องสำรเสพติด เอดส์ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะชีวิตรู้ถึงภัยอันตรำย
จำกยำเสพติดและเป็นแกนน ำในกำรต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยจัดกิจกรรมกำรอบรมขึ้น ในวันพุธ         
ท่ี ๒2  มิถุนำยน ๒๕๖๕ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
                     นำยศุภมงคล อินทร์สนอง           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
หน้าที่ 1.  อ ำนวยควำมสะดวกเป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ   
                ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   

2.  ก ำกับ ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ    
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 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 ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                     นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์           ครู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    
หน้าที่   ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้ 
             เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒. ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ   
๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว    กรรมกำร 
  นำยธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   ๑. ตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ ให้สวยงำมและจัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำว    
              จ ำนวน 1 ตัว เก้ำอี ้จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับวิทยำกรบรรยำย 
 2. จัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำว จ ำนวน 2 ตัว เก้ำอี้ จ ำนวน 4 ตัว ด้ำนหน้ำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84       
               พรรษำ ส ำหรับลงทะเบียน 
 3. จัดเตรียมเก้ำอี้ จ ำนวน 100 ตัว บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ ส ำหรับผู้เข้ำอบรม 
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4. งำนอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดท าเกียรติบัตร 

                     นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู                            รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู   กรรมกำร 

  นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ 1. ด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรลงทะเบียน รับลงทะเบียน และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
 2. จัดท ำเกียรตบิัตรให้ผู้เข้ำอบรม 

คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 

                     นำยอัศวิน  ศรีบัว           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
                     นำยปล้ืม  ปรีชำ                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครู   กรรมกำร                    
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครู   กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว  ฉันทะ  ครู   กรรมกำร 
                     นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม 

๒. เป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ แนะน ำช่วยเหลือแก้ไขปัญหำให้กับนักเรียน ในกำรร่วมกิจกรรมกำร  
    อบรม 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ 1. เป็นพิธีกรในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม จัดและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
2. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  ครู   ประธำนกรรมกำร   
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นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู   รองประธำนกรรมกำร 
                     นำงสำวอทิตญำ  นำคกล่ัน         ครู   กรรมกำร 
                     นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย                      กรรมกำร  
           นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์           ครูช่วยสอน  กรรมกำร 
   นำงสำวพัชรี  บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
               84 พรรษำ 
 2. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู   ประธำนกรรมกำร   
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 
          2. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

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 อำหำรและน้ ำด่ืมบริกำรแก่วิทยำกร ครูและนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรอบรม  
               จ ำนวน 114 ชุด 
          2. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู                            ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมประเมินหลังเสร็จกิจกรรม 
๒. จัดท ำเล่มสรุปรำยงำนเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ 
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ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 
                      

ส่ัง    ณ วันท่ี  17  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนน าให้ความรู้เร่ืองสารเสพติด เอดส์  
ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียน (งานปอ้งกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์)  

วันพุธ ที่ ๒2 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

……………………………………………………………………………………………............................................... 

เวลา กิจกรรม 
08.10 – 08.30 น. 

 
- นักเรียนแกนน ำ พร้อมกนั ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ 

08.30 – 09.00 น. 
 

พิธีเปิด 
  - หัวหน้ำงำนป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและเอดส์ กล่ำวรำยงำน วัตถุประสงค์ 
และกำรด ำเนินกิจกรรม 
  - ประธำนกล่ำวเปิดกิจกรรม 

09.00 – 10.15 น. 
 

วิทยำกร บรรยำย (ดำบต ำรวจธนะรักษ์ ทีสุกะ) 
  - ควำมรู้เรื่องยำเสพติด ปัญหำผลกระทบจำกภัยยำเสพติด สถำนกำรณ์ยำเสพติดใน
ปัจจุบัน 

10.15 – 10.30 น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 – 12.00 น. 

 
วิทยำกร บรรยำย (ดำบต ำรวจธนะรักษ์ ทีสุกะ) 
  - กระบวนกำรยุติธรรมท่ีควรรู้ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่ควรรู้เกี่ยวกับ คดียำเสพติด 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑4.15 น. วิทยำกร บรรยำย (นำยส ำเริง แสงดำว ประธำนเครือข่ำยแม่ของแผ่นดิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ) 
  - กำรฟื้นฟูและแก้ไขผู้กระท ำผิดคดียำเสพติดในกรณีเด็กและเยำวชน 

๑4.15 – ๑4.3๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.3๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยำกร บรรยำย (นำยส ำเริง แสงดำว ประธำนเครือข่ำยแม่ของแผ่นดิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ) 
  - สถำนกำรณ์ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เสร็จกิจกรรม 

 
หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
การแต่งกาย - นักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ใส่ชุดพละ 

- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใส่เส้ือสีเหลือง 
 
 
 
 


