
          

ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

ที ่ 126 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  

ปีกำรศึกษำ 2565 

------------------------------------------------------------- 

  ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีและสร้างความตระหนักถึงโทษและภัยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด ดังนั้น งานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  

ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 08.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภูมคุ้ม

กันให้นักเรียน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  

ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
  นายพัฒนพงษ์    สีกา   ประธานกรรมการ 

 นายกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวอัมพวัน    ด่วนเดิน   กรรมการ 
 นายพิเชษฎ   บุญญา   กรรมการ 
 นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมการ 
 นางสาวสายบัว    มูลทา   กรรมการ 
 นางวรวรรณ    พิมพ์แสง  กรรมการ 
 นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี  กรรมการ 

  นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว  กรรมการ 
  นายฉลวย    ลิ้นจี่   กรรมการและเลขานุการ 
  นายมนตรี  ขอบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  ก ากับ  ดูแล อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุน 
 ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 
/2.  คณะกรรมการ… 



 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

  นายฉลวย    ลิ้นจี่    ประธานกรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน    กรรมการ 
  นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว   กรรมการ 

นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว    กรรมการ 
นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล    กรรมการ 
นายมนตรี     ขอบุญ    กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวธนัชพร   ท้องฟ้า          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือให้กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสรุปข้อมูล
ทั้งหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
        3.  คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลกและกำรแสดงของนักเรียน

ประกอบด้วย 
   นายมนตรี  ขอบุญ    ประธานกรรมการ 
   นายวันโชค    ขวัญเมือง   กรรมการ 
   นายรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   

     1)  ควบคุมดูแลการเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของนักเรียนแกนน า 

        2)  จัดการแสดงของนักเรียนแกนน า จ านวน 1 ชุด 

        3)  จัดการแสดงลานดนตรีต้านภัยยาเสพติด จ านวน  ชุด 

      4)  จัดป้ายไวนิลรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกส าหรับเดินรณรงค์ของนักเรียน 

        5)  จัดเตรียมสาสน์จากนายกรัฐมนตรี เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

                 6)  จัดเตรียมค าปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 

  4.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดป้ำนนิเทศในห้องเรียน  ประกอบด้วย 

 คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 
  นายมนตรี  ขอบุญ     ประธานกรรมการ 

นางสุภัทรา  พุทธกรณ์    กรรมการ 
นางสาวสุพัตตรา  หลักค า     กรรมการ 
นางรวีวรรณ  สุขรอด     กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  ฉลวย     กรรมการ 
นางสาวจารุพร  สวนปลิก    กรรมการ 

/นางสาวเนาวรัตน์... 



นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง    กรรมการ 
นางเดือนงาม  ศุภพงศกร    กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว     กรรมการ 
นายธรรมปพน  บัวเขียว     กรรมการ 
นางสาวณัฐสุดา  นงค์แย้ม              กรรมการ 
นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล     กรรมการ 
นางจิดาภา  เข็มพล     กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก     กรรมการ 
นางสาวมาริสา  วัฒนพันธุ์สอน    กรรมการ 
นายสิทธิชัย  ชื่นสุวรรณรัตน ์    กรรมการ 
นางสาวอลิสา  ปู่บุตรชา    กรรมการ 
นายณัฐภูมิ  ประทาน    กรรมการ 
นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า           กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    ประธานกรรมการ 

นายอธิพันธ์  ชัยศรี     กรรมการ 
นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน     กรรมการ 
นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ    กรรมการ 
นายภูวิศ  ครุฑหลวง    กรรมการ 
นางสาวสุภาพร  ปัญญา     กรรมการ 
นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูล     กรรมการ 
นางสาวพัทธนันท์ สวัสด ี     กรรมการ 
นางฐิติพร  เทียนศรี     กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี        กรรมการ 
นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ    กรรมการ 
นางสาวนงนุช  แสงทอง     กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  นุชเปรม     กรรมการ 
นางสาวพรปวีณ์  ประพันธ์ศิริ    กรรมการ 
นางสาววิภาวด ี  สิงห์เรือง    กรรมการ 
นางสาวสุภัทรา  อ่ าเคลือบ    กรรมการ 
นางสาวธนากานต์ เนียมก าเนดิ                                      กรรมการ 
นายพัทสน  พักพันธ์                                           กรรมการ 
นางอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร    กรรมการและเลขานุการ 

 
/คณะกรรมการ... 

 



คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง    ประธานกรรมการ 

นางชุติมา  สวนปลิก   กรรมการ 
นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา   กรรมการ 
นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ    กรรมการ 
นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ   กรรมการ 
นายวัชรกฤษณ์  อินมี    กรรมการ 
นางสาวนภาศรี      สงสัย       กรรมการ 
นายชัชวาลย์       กันเพชร    กรรมการ 
นางสาวไพลิน       นวลหงษ ์   กรรมการ 
นายธรรมรัตน์  เขาเหิน    กรรมการ 
นางรมณีย์       สร้อยสน   กรรมการ 
นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์    กรรมการ 
นายศศิพงศ์  วรรณนา   กรรมการ 
นายพีรภาส           นิลนนท์    กรรมการ 

  นายปฏิพัฒน์         กลิ่นหอม   กรรมการ 
  นางสาววศินี  จันทร์ศรี   กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา  ภักดีอาษา          กรรมการ 
  นางสาวณัฐนันท์     ไมยโภคา   กรรมการ 
  นายบุญฤทธิ์       อยู่คร    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 
  นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ    ประธานกรรมการ 

นางนิตยา  มั่งมี    กรรมการ 
นายเชษฐา  เพชรคง    กรรมการ 
นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร          กรรมการ 
นายพงศกร  ยืนยง    กรรมการ 
นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี   กรรมการ 
นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   กรรมการ 
นางสาวประนอม  ม่วงงาม    กรรมการ 
นางบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมการ 
นางสาวภัทรสุดา  เนียมดวง   กรรมการ 
นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ    กรรมการ 
นางสาวสหัสยา  กล่ าบุตร    กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์ วัฒนรุจิราพันธ์   กรรมการ 

/นางสาวปพิชญา... 



นางสาวปพิชญา  ใจนนถี    กรรมการ 
นายไตรรงค์      กล่ าบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 
  นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน   ประธานกรรมการ 

นางสุรินทร์พร       มีหินกอง   กรรมการ 
นายวันโชค         ขวัญเมือง   กรรมการ 
นางล าจวน         สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมการ 
นางรุจิรา         คลังคง    กรรมการ 
นางสาวกานต์กนิษฐ์   ส้มเพ็ชร์    กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์    ชิงชัย    กรรมการ 
นางสาวสมสมร         ทีภูเวียง    กรรมการ 
นางสาวสายบัว         มูลทา    กรรมการ 
นางสาวกนกรัตน์      บุญคง    กรรมการ 
นางสาวชารดา         บริสุทธิ์    กรรมการ 
นางสาวเขมวิกา        เพลินทรัพย์                            กรรมการ 
นายพิษณุ               ถาวร                                    กรรมการ 
นายธวัชชัย             ทรดี                                     กรรมการ 
 นางสาวนฤมล         สุดเงิน    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6   
  นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน    ประธานกรรมการ 

นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์   กรรมการ 
นายฉลวย      ลิ้นจี่    กรรมการ     
นายประจวบ      ชูเชิด    กรรมการ 
นางสาวจินตนา      อ่ิมพิทักษ์   กรรมการ 
นางวิไลพร      ฝั้นสกุล    กรรมการ 
นางมัลลิกา      อรัญศรี            กรรมการ 
นายสมบัติ      ประจุ    กรรมการ 
นางสาวเรวดี      เพ็ญศรี    กรรมการ 
นางมารศรี  ลิ้นจี่    กรรมการ 
นางสาวปิญาณี      บูรณะชาต   กรรมการ 
นางสาวปาริชาติ     กุศล    กรรมการ 
นางสาววรัญญา  ทองอินทร์   กรรมการ 
นางสาวสิริอมร  หวลหอม        กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/5.  คณะกรรมการ... 



5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  ประกอบด้วย   

   นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน   ประธานกรรมการ 

   นางบังอร    อ่วมแก้ว    กรรมการ 

        นางสาวจารุพร    สวนปลิก   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  จัดเตรียมเงินส ารองเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเบิกจ่ายในการด าเนิน

กิจกรรม และจัดเอกสารการเบิก 

 

6.  คณะกรรมกำรถ่ำยภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์   ประธานกรรมการ 

นายพงศกร     ยืนยง    กรรมการ 
นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ถ่ายภาพ และประมวลภาพกิจกรรม และน าขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนตามความ

เหมาะสม 
 

         7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล    ประกอบด้วย 
  นายมนตรี  ขอบุญ    ประธานกรรมการ 

นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน       กรรมการ  
นางสาวกนต์รพี    เพ่ิมพูล    กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา   แจ้งแก้ว                      กรรมการ 
นางสาวธนัชพร   ท้องฟ้า       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประเมินผลการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้บังเกิดผลดี  

และประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการ
อ านวยการทราบ  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 

   สั่ง ณ วันที่   14  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

       (นายพัฒนพงษ์  สีกา) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

 



          ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดโลก  

            โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

          วันจันทร์ที่ 27 มิถุนำยน 2565 

 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 07.40 – 08.00 น. - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

เวลา 08.00 – 08.30 น. - กิจกรรมเดินรณรงค์ 

- ตัวแทนนักเรียนอ่านสาสน์จากนายกรัฐมนตรี 

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าปฏิญาณตน นักเรียนทุกคนกล่าวตาม 

- การแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติด 

การแสดงของนักเรียนแกนน า  

- ผู้อ านวยการกล่าวให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

- มอบเกยีรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดป้ายนิเทศ  

- เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 

 

 

 

 

   


