
 
    
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี ๔๐๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

----------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๕ เพื่อลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม 
ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติต้ังแต่ต้นทางและมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
จึงได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติดและเป็นแกนนำในการต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษา  โดยจัดกิจกรรมอบรมขึ้นในวันพุธ ท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ตามมาตรกรควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล                   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 



๒ 

 

 
 

คณะกรรมการดำเนินการ 
 นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูชำนาญการ                        กรรมการ 

 นางสาวสุรีย์  ทนคง  คร ูชำนาญการ                      กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู             กรรมการ   
นางสาวอริยา  กัณทะวงค์  ครู     กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน คร ู    กรรมการ 
นายพีรศิลป์  เอกกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ   
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงานและดำเนินงานให้เรียบร้อยตาวัตถุประสงค์    
          ๒. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
 ๓. รายงานผลปฏิบัติงานในฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ   
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. ติดต่อประสานและอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรในการอบรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน   ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู    กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



๓ 

 

 
 

นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
วา่ท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
นายธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. ตกแต่งบริเวณเวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้สวยงามและจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว 
               จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้จำนวน ๑ ตัว สำหรับวิทยากรบรรยาย 
            ๒. จัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว จำนวน ๒ ตัว เก้าอี้จำนวน ๔ ตัว ด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
                 ๘๔ พรรษา สำหรับลงทะเบียน 
            ๓. จัดเตรียมเก้าอี้จำนวน ๕๕ ตัว บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำหรับผู้เข้าอบรม 
            ๔. จัดเตรียมเก้าอี้จำนวน ๑๐ ตัว บนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน 
            ๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
นางสาวสุรีย์  ทนคง   ครู ชำนาญการ             ประธานกรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี   ครู   กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น   ครู   กรรมการ 
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี ๑. ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน  และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 

คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 

 นายธีรวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู   ประธานกรรมการ   
 นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 

นายภูวดล  สำลี   คร ู   กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครู                     กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

 

 
 

หน้าท่ี  ๑. ดูแลควบคุมลูกเสือ เนตรนารี ในการอบรมให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม 
          ๒. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ แนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกเสือเนตรนารี ในการร่วมกิจกรรมการ 

   อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 

นายพีระศิลป ์ เอกฐิน   ครู    ประธานกรรมการ    
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู    กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. จัดบริการอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในการจัดดำเนินการพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน 
             สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
          ๒. จัดบริการอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุใหพ้ร้อมใช้งานตลอดการอบรม 
          ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู    ประธานกรรมการ   
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู    กรรมการ 
นางสาวศุภศิริ  สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 
         ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
นางสาวอาทิตญา   นาคกล่ัน คร ู   ประธานกรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. ออกแบบและจัดทำเกียรติให้ผู้เข้าอบรมกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

           นายภูวดล  สำลี   คร ู   กรรมการ 
นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ      

หน้าท่ี   ๑. วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

นางสาวอริยา  กัณทะวงค์  ครู    ประธานกรรมการ 
นางสาวญดา  แก้วพำณิชย์  ครู    กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์   ครู    กรรมการและเลขานุการ     

หน้าท่ี  ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืมบริการแก่ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัย 
               ยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นายเสกสรรค์  สุขมา  คร ู   ประธานกรรมการ 

 นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์   คร ู   กรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการ    

นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ          
หน้าท่ี  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
 ๒. จัดทำเอกสารการดำเนินการด้านการเงิน เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
นายวีรวัฒน์  ลงผิว  คร ู   กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู   กรรมการ 



๖ 

 

 
 

นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
 นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   

นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู   กรรมการและเลขานุการ         
หน้าท่ี    ๑. จัดทำเก็บแบบประเมินกิจกรรม 
  ๒. จัดทำเล่มสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ    

   ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ 
เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
                                                                         
        

   (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


