
 
 

 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

ที่ 32 /25๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจ าปี ๒๕๖0 

............................................ 
 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจ าปี 
๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในภายภาคหน้าและได้ก าหนดการอบรมในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชากังราววิทยา เพ่ือให้การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
  มีหน้าที่ -อ านวยความสะดวก/ให้การสนับสนุน ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

 2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  มีหน้าที่ -จัดเตรียมล าดับขั้นตอนพิธี 
   -เป็นพิธีกรในพิธี 
  ประกอบด้วย 
  1.นายคณวรา  สิละบุตร คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ    
  2.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วยคร ู  
 

 3. คณะท างานฝ่ายอาคารสถานที่ 
  มีหน้าที่ -จัดเวที ติดตั้งป้ายบนเวที 
   -จัดบริเวณสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  

  -จัดเตรียมติดตั้งไมค์ 
-จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีในอาคาร   
 อเนกประสงค์     
 ประกอบการจัดงาน 

   -จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณท่ัวไปในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
   -จัดตกแต่งสถานที่ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
  1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  5.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  6.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  7.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  8.นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  9.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
  10.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วยคร ู    ผู้ช่วย 
  11.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วยคร ู    ผู้ช่วย 
  12.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ผู้ช่วยคร ู    ผู้ช่วย 
  13.นางศรีนวล     ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  14.นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  

 4.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนบริการจัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
        มีหน้าที่ - ควบคุม ก ากับนักเรียน ให้เข้ารับการอบรม 
    - จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารว่าง 
                  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ประกอบด้วย 
  1.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4.นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  5.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  6.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  7.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  8.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  9.นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๑0.นางสาวอรนุช เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๑1.นายเอนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  12.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
  ๑3.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วยคร ู    ผู้ช่วย 
  ๑4. Mr.Edugu Julios Edugu  ครูต่างชาติ    ผู้ช่วย 
  ๑5. Mr.Ian Nathamiel Rogan  ครูต่างชาติ    ผู้ช่วย 
  ๑6.นางสาวณัฐกานต์ ค าเมฆ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๑7.นางสาวชิดชนก จันทร์เลิศทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๑8.นางสาวธนพร เรียนทับ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๑9.นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  20.นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๒1.นางสาวอาภัสรา คุ้มเณร  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๒2.นายภานุวัฒน์ เข็มเงิน  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
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  ๒3.นายอดิศร  เชื้อบุญมี นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  ๒3.นางสาวสุจิตรา สิงห์บุบผา นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 *หมายเหตุ* ครูที่มีชั่วโมงสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ให้ท่านลงไปปฏิบัติหน้าที่  
        ที่อาคารอเนกประสงค์ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ในชั่วโมงสอน 
 

 5. คณะท างานฝ่ายบันทึกภาพด าเนินโครงการ 

  มีหน้าที่ -ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
   -รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพ่ือสรุปและรายงานโครงการ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 

2.นายเอนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  3.นางอิศราภรณ์  เทียนชัย  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
        4.นายอดิศร      เชื่อบุญมี          นักศึกษาฝึกสอน              ผู้ช่วย 
        5.นายณัฐพล     รัศมียิ่งมงคล       นักศึกษาฝึกสอน                      ผู้ช่วย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง 
มีหน้าที่ -จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีในอาคารอเนกประสงค์    
            ประกอบการจัดงาน 

  ประกอบด้วย 
  1.นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
  2.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  3.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 

 7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
  มีหน้าที่ -พิมพ์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
   -เตรียมเอกสารการประเมิน   
   -รวมรวบข้อมูลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
   -จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
  2.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3.นางอิศราภรณ์  เทียนชัย  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
  4.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
   

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตัหิน้าท่ี ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หากมี
อุปสรรคและปญัหาใหร้ายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรยีน 
 

     สั่ง  ณ  วันท่ี 12 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
 

          (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


