
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่  197  / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน)  ปีกำรศึกษำ 2561 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยงำนป้องกันและปัญหำแก้ไขสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน ได้ก ำหนด                           
จัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ปีกำรศึกษำ 2561  ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนำยน 2561                      
เวลำ 08.00 – 08.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง             
อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร                       
พ.ศ.2546  และตำมควำมในมำตรำ  27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                        
พ.ศ.2547  จึงขอแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นำงสำวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

      1.2 นำงโสพิศ เทศสลุด  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
      1.3 นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

             1.4 ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
      1.5 นำยดิเรก ทองหนัก ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร     กรรมกำร 
      1.6 นำงสุดำภรณ ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 
      1.7 นำงดวงพร เพชรบัว  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณฯ     กรรมกำร 
      1.8 นำยบุญส่ง   เทียนค ำ   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน           กรรมกำร

       1.9 นำงสุรีย ์ ศิริรัตน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่ :  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนแก่คณะท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ให้เกิด 
ประสิทธิภำพและวัตถุประสงค์ของงำน 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1  นำยบุญส่ง เทียนค ำ   ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสุรีย์ ศิริรัตน์   รองประธำนกรรมกำร 
2.3   นำงจุฑำทิพย์ ยงพำณิชย์  กรรมกำร 
2.4  นำยธรำธร สุขะอำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/…หน้ำที่ 



หน้าที่ : วำงแผน ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ประสำนงำนให้ฝ่ำยต่ำงๆ  ด ำเนินงำนไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

3. คณะกรรมการขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและการแสดงของนักเรียน 
4.1  นำยธรำธร สุขะอำคม  ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงจุฑำทิพย์ ยงพำณิชย์  รองประธำนกรรมกำร 
4.3  นำยวรวิทย์ ไชยมิ่ง   กรรมกำร 
4.3  นักเรียนแกนน ำ TO BE NUMBER ONE  กรรมกำร 
4.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.1  กรรมกำร 
4.5  นำงสุรีย์ ศิริรัตน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ :  
1) ควบคุมดูแลกำรเดินรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน)  ของนักเรียนแกนน ำ       

TO BE  NUMBER  ONE นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.1  และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 

2) จัดกำรแสดงของนักเรียนแกนน ำ TO BE NUMBER ONE จ ำนวน 1 ชุด 
3) จัดกำรแสดงลำนดนตรีต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 1 ชุด 
4) จัดป้ำยไวนิลรณรงคว์ันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน)  ส ำหรับเดินรณรงค์ของนักเรียน 
5) จัดเตรียมสำส์นจำกนำยกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
6) จัดเตรียมค ำปฏิญำณตนเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
4.1  นำงดวงพร เพ็ชรบัว   ประธำนกรรมกำรกรรมกำร 
4.2  นำงพนัชกร มีศำสตร์   กรรมกำร 
หน้าที่ : 1) จัดเตรียมเงินส ำรองเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม 
      2) จัดเตรียมเอกสำรกำรเบอ 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
5.1  นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม  กรรมกำร 
หน้าที่ : ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยและพิธีกำร 

6. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 
6.1  นำยพันธพงษ์ อินทรวิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
6.2  นำงสำวมณี แซ่ท่อ   กรรมกำร 
 

/…หน้ำที่ 
 



หน้าที่ :  
1)  ประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและเครือข่ำยชุมชนต่ำงๆ  

 2)  บันทึกภำพกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม 
7. คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม 

7.1  นำงสุรีย์ ศิริรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
7.2  นำยธรำธร สุขะอำคม กรรมกำร 
หน้าที่ : สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบ 
 

ขอให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและ
บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำน 
ให้ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  18  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2551 

สั่ง ณ วันที่  18   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลำ 7.40 – 8.00 น. - กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
เวลำ 8.00  - 8.30 น.  - กิจกรรมเดินรณรงค์ 

- ตัวแทนนักเรียนอ่ำนสำส์นจำกนำยกรัฐมนตรี 
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำปฏิญำณตน นักเรียนทุกคน
กล่ำวตำม 
- กำรแสดงลำนดนตรีต้ำนภัยยำเสพติด 
- กำรแสดงของนักเรียนแกนน ำ TO BE NUMBER ONE 
 วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) 
- ผู้อ ำนวยกำรกล่ำวให้โอวำทนักเรียน เนื่องใน                   
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) 
- เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ากล่าวปฏิญาณตน 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

  


