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คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ 198 / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
………………………………………………………………………..
ด้วยองค์กำรสหประชำชำติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนำยนของทุกปี เป็นวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
และเป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของชำติ ยกระดับให้ยำเสพติดเป็นปัญหำควำมมั่นคง
ของชำติ ที่ทุกหน่วยงำนทุกภำคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินแก้ไ ข โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด โลกขึ้น ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมุ่ง เน้นกำร
ป้องกันไม่ให้เยำวชนไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก กำรแข่งขัน
ดนตรี - กีฬำ ROV E-Sports ต้ำนยำเสพติด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดตลอดปีกำรศึกษำ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร 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
คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-2นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอริยำ กัณทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
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
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร
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
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีรวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุมอเนกประสงค์ ให้สวยงำมและจัดเตรียมโต๊ะหน้ำขำวจำนวน 1 ตัว
เก้ำอี้ จำนวน 5 ตัว สำหรับคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดดนตรีต้ำนยำเสพติด
2. จัดสถำนที่พิธีเปิดงำนเดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกในช่วงเช้ำ

-33. ติดป้ำยไวนิลชื่อกิจกรรมที่เวทีหอประชุมอเนกประสงค์
4. อำนวยควำมสะดวกเรื่องสถำนที่ในกำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายจัดและควบคุมขบวนเดินรณรงค์
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
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
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
คณะกรรมกำรคณะสี
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดเตรียมป้ำยชื่อโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ในกำรเดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
2. จัดเตรียมป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์คำขวัญเกี่ยวกับกำรป้องกันยำเสพติด ในกำรเดินรณรงค์วัน
ต่อต้ำนยำเสพติด
3. จัดขบวนเดินรณรงค์ และควบคุมดูแลขบวนเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก ณ ช่วงเช้ำ วันศุกร์ที่
24 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการจัดแข่งขันกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นำยเกษม เมำลิทอง
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
นำยอัศวิน ศรีบัว
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
นำยเทิดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
นำงสำวภริตำ โอชำรส
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครูที่ปรึกษำนักเรียนทุกระดับชั้น

ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-4คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร
ครู
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดแข่งขันดนตรี กีฬำ ROV E-Sports เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันกีฬำกีฬำ ROV E-Sports
ต้ำนยำเสพติด รอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ ๒4 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5
2. ควบคุมดูแลกิจกรรมกำรแข่งขันดนตรี และกีฬำ ROV E-Sports รอบชิงชนะเลิศให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรแข่งขัน และจัดพิธีมอบรำงวัลแก่ทีมชนะกำรแข่งขัน ในวัน
จันทร์ที่ ๒7 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5
3. จัดและควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมช่วงเช้ำ ต่อจำกกิจกรรมหน้ำเสำธง ทำพิธีเปิด
กิจกรรม วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกในวันศุกร์ที่ ๒4 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5
4. จัดป้ำยนิเทศเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตลอดปีกำรศึกษำ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยณัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. เป็นพิธีกรในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด จัดและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่
กำหนด
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงดุริยางค์
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
ประธำนกรรมกำร
นักเรียนดุริยำงค์
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. ควบคุมวงดุริยำงค์ร่วมในกิจกรรม พิธเี ปิดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก และขบวนเดินรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติดโลก
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
นำงสำวอทิตญำ นำคกลั่น
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์

ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูช่วยสอน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-5นำงสำวพัชรี บัวอำจ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดดำเนินกำรพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติด
โลกบริเวณหน้ำเสำธงช่วงเช้ำ
2. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดประกวดวงดนตรี ที่หอประชุมเอนกประสงค์
3. 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

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์และยำเพื่อให้กำรพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครูและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
๒. ให้กำรพยำบำลเบื้องต้นในกำรแข่งขันดนตรี และทุกกิจกรรม นำนักเรียนส่งต่อโรงพยำบำล
เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นสมควรต้องพบแพทย์
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม
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. จัดเตรียมน้ำดื่มบริกำรแก่ครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

-6คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

-7-

กาหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
……………………………………………………………………………………………...............................................

เวลา
07.40 – 08.10 น.
08.10 – 08.30 น.
08.30 – 08.40 น.
08.40 – 08.50 น.
08.50 – 09.00 น.

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 15.20 น.

กิจกรรม
- กิจกรรมหน้ำเสำธง
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน พร้อมกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์
- ประธำน(นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน
“รำชำนุเครำะห์ ๑”) มำถึงบริเวณงำน วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
- กล่ำวรำยงำน วัตถุประสงค์ และกำรดำเนินกิจกรรม
โดยหัวหน้ำงำนป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและเอดส์
- ประธำนในพิธีอ่ำนสำร ของ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี และกล่ำวเปิดกิจกรรม
รณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกและกำรแข่งขันกำรแข่งขันดนตรี - กีฬำ ROV
E-Sports ต้ำนยำเสพติด ปี ๒๕๖๕
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก
- กำรแข่งขันดนตรีต้ำนยำเสพติด
- กำรแข่งขันกำรแข่งขันกีฬำ ROV E-Sports ต้ำนยำเสพติด
เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
การแต่งกาย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใส่เสื้อกีฬำใหม่

