
 

 
ค าส่ังโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 ที ่ ๑๓๗/๒๕๖๐            
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกจิกรรมวนัต่อต้านยาเสพติดโลก 

................................................................ 
  ตามท่ีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จะจดักิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวนัท่ี 
๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวตัถุประสงค์  อาศยัอ านาจตาม
มาตรา ๒๗ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
๑.  นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม    ประธานกรรมการ 
๒.  นายทินกร    พุทธรักษาจริยา  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓.    นายสมบติั     สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.    นางตรีนุช  สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕.    นายสุชาติ  ต่ิงหมาย  ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
๖.    นายเอนก     แกว้มาลา  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗.    นายสันติพงษ ์ กนัทะ   ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้าํปรึกษา และอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๑.  นายอเนก  แกว้มาลา  ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางตรีนุช  สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓. นายสมบติั  สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๔. นายประพนัธ์  บุญเมือง  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๕. นางลาํดวน  มะโนชยั  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ  
 ๖. นายสัญญา  วงศป์ระสิทธ์ิ  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๗. นายธนงค ์ นงคย์า  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๘. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๙. นายเจตน์สฤษฏ์ิ   บุญเมือง ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
 ๑๐.นายสุชาติ  ต่ิงหมาย  ครูชาํนาญการ    กรรมการ  
 ๑๑.นายธนบูลย ์ ธิดา  ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
 ๑๒. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ ครู     กรรมการ 

๑๓. นางสาวศิรินทร์    อ่ินแกว้ ครู     กรรมการ 



๑๔. นางสาวศิริณภา    รักนา  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวธนัยช์นก   ลาํคาํ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๖.นางสาวกลัยารัตน์    อนุรุส นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๗. นางสาวกรวกิา     จาํศีล  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๖. นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   จดัเตรียมกิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 
 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ  
๑. นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู       ประธานกรรมการ 
๒.  นางตรีนุช    สมแกว้  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครู              กรรมการ 
๔. คณะกรรมการนกัเรียน       กรรมการ 
๕. นายนพดล  ยิง่รักชยั  ครูผูช่้วย     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จดัเตรียมพิธีการวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 
 ๒. ลาํดบัขั้นตอน และพิธีการต่าง ๆ ใหก้บัคณะครูและนกัเรียน 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑.  นายสมบติั  สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒. นายประพนัธ์  บุญเมือง  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๓. นายสัญญา  วงศป์ระสิทธ์ิ  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นายทววีฒัน์  เหล่าภกัดี  ครูชาํนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕.นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ     กรรมการ 
๔. นายประเสริฐ   ปัญญายิง่  ช่างปูน ๓       กรรมการ 
๕. นายอุดม   วรรณสอน  ช่างไฟฟ้า ๓       กรรมการ 
๖. นายอุดม   จอมวงศ ์  ช่างสี ๓        กรรมการ 
๗. นายธีรวฒัน์  แปงคาํ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
๘. นายสิทธิพงศ ์ สะสาง  ครูพิเศษ     กรรมการ 
๙.   นางบวักาบ  สุใจยา  แม่บา้น     กรรมการ 
๑๐. นางบวัรอม  บุญยงั  แม่บา้น     กรรมการ 
๑๑. นายวทิวสั  พรมนอ้ย  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

        ๑๒. นายศกัด์ิกรินทร์  ดาวชยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
       ๑๓. นายรัชชานนท ์ แกว้มณี  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
       ๑๔. นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จดัเตรียมสถานท่ีและส่ือทศันูปกรณ์ในการจดักิจกรรม   
 
 



๕.  คณะกรรมการดูแลนักเรียน  
 ๑.  นายอเนก  แกว้มาลา  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมบติั     สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นายเจตน์สฤษฏ์ิ   บุญเมือง ครูชาํนาญการ     กรรมการ 
 ๔. นางลาํดวน มะโนชยั ครูชาํนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๕.นายประพนัธ์  บุญเมือง ครูชาํนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๖. นางภาวณีิ แกว้แสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นายอคัรวฒัน์   นนทธ์นาวชิญ์ ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๘. นายธนบูลย ์ ธิดา  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๙. นางอรอมล แกว้มหาคุณ ครู    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวศิรินทร์     อ่ินแกว้ ครู    กรรมการ 
 ๑๑. นกัศึกษาฝึกประสบการณ์     กรรมการ 
 ๑๒. นายสันติพงษ ์  กนัทะ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามกาํหนดการให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
๒. เช็คช่ือนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

๖. คณะกรรมการตัดสินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 ๑. นายธนงค ์ นงคย์า  ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุมล  หลกัคาํ  ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
 ๓. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวขนิษฐา   คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวธิดารัตน์   ใจซ่ือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
หน้าที่ ตดัสินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเต้นแอโรบิค 
 ๑. นางรัชนีกรณ์    เหล่าภกัดี ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนงค ์ นงคย์า  ครูชาํนาญการ    กรรมการ 
 ๓. นางมาลิณี  ตาหลา้  ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๔. นายศกัด์ิกรินทร์   ดาวชยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวขนิษฐา   คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๖. นางสาวณิชาภา   ศรีวลิยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๗. นางสาวพทัรศยา   ใจคาํ ครูพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ตดัสินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 
 



๘.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครต่อต้านยาเสพติด 
 ๑. นายสัญญา    วงศป์ระสิทธ์ิ ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลาํดวน มะโนชยั ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓. นางอรอมล แกว้มหาคุณ ครู     กรรมการ 
 ๔. นางสาวศิรินทร์      อ่ินแกว้ ครู     กรรมการ 
 ๕. นายนพดล   ยิง่รักชยั  ครูผูช่้วย     กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ยะตัน๋ ครูชาํนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ตดัสินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

๙.   คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ 
 ๑. นายสัญญา    วงศป์ระสิทธ์ิ ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรัชนีกรณ์   เหล่าภกัดี ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓. นายรัชชานนท ์  แกว้มณี นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัตนาภรณ์   ตนัฟู นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวจุฑาธิป   ถํ้าหิน นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ตดัสินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

๑๐.   คณะกรรมการตัดสินประกวดการแต่งค าขวัญต่อต้านยาเสพติด 
 ๑. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประพนัธ์   บุญเมือง ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓. นางสาวลกัษิกา   ศรีกนัชยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอจัฉรา   นํ้าแพร่ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ตดัสินการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

๑๑.   คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางลาํดวน มะโนชยั ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอรอมล แกว้มหาคุณ ครู     กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิรินทร์      อ่ินแกว้ ครู     กรรมการ 
 ๔. นางบวับาน วะไลใจ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๕. นางสาวนุตประวณ์ี   เบญ็ชา ธุรการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๖. นางกนกณฐั บุญมา  เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ ์   กรรมการ 
 ๗. นางประสพศรี   ยะแสง ช่างครุภณัฑ ์3    กรรมการ 
หน้าที่ ตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ และจดัเตรียมนํ้าด่ืม และอาหารวา่งสาํหรับแขกท่ีมาร่วมงาน 
 
 
 
 



๑๒.   คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางมาลิณี   ตาหลา้  ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีรวฒัน์ แปงคาํ  ครูพิเศษ     กรรมการ 
 ๓. นางสุมล  หลกัคาํ  ครูชาํนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ พิจารณาการใชจ่้ายเงิน และจดัทาํบญัชีในการดาํเนินงานตามโครงการ 
 

๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง / บันทกึภาพ 
๑. นายสัญญา   วงศป์ระสิทธ์ิ  ครูชาํนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒. นายอคัรวฒัน์    นนทธ์นาวชิญ ์ ครูชาํนาญการ         กรรมการ 
๓. นางสาวขนิษฐา   คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๔. นายกริชนริศ    ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง และถ่ายภาพกิจกรรม 
 

๑๔.  ฝ่ายสรุปประเมินผล 
๑. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์ ครูชาํนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิพงศ ์ สะสาง  ครูพิเศษ     กรรมการ 
๓. นางบวับาน     วะไลใจ  ครูพิเศษ        กรรมการ 
๔. นายธีรวฒัน์  แปงคาํ  ครูพิเศษ        กรรมการ 
๕.   นางสาวนุตประวณ์ี  เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน    กรรมการ 
๖. นายสันติพงษ ์    กนัทะ  ครู      กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่     จดัทาํเอกสารสรุปผลการดาํเนินงาน และรายงานต่อผูบ้ริหารตามลาํดบั 
 

 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  เหมาะสม
ตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี    ๒๓   มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐    
 
                           
                                                           (นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ ) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 


