
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี 173/2565  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประจ ำปี 2565 
............................................................. 

 

     องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดให้วันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
เพื่อให้ ทุกประเทศท่ัวโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ท่ีมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ                    
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด                 
มาต้ังแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน 
 

     ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2565 ของโรงเรียนหนองไผ่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
 1.1 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางดวงตะวนั นามา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.4 นายจิตรภณ   ชมภู ่  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.5 นายวิษรุตต์  เมืองทา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.6 นายสมปอง  ตาลเพชร ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 1.7 นายนิมิตร  ตันติวโรดม ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 1.8 นางโรจณา  มาคาน  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 1.9 นางวนิดา  สารสิทธิ์  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 1.10 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

1.11 นายยุทธนา นาอุดม  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 1.12 นายสุวรรณ กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
 1.13 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 2.1 นางดวงตะวนั นามา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายยุทธนา  นาอุดม  ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางสาวกรรณิการ์ พุ่มพวง  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

/2.4 นางสาวสุวรรณี… 
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 2.4 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 2.5 นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 2.6 นางเนตรนภา แสงกล้า  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 2.7 นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

2.8 นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
2.9 นายนนท์ปวิธ เท่ียงดีฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
2.10 นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
2.11 นายชัยชนะ ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 2.12 นายณัฏฐนันท์   ทาชาติ  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 2.1๓ นายพิชญุตม์   เทียนเท่ียง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 

 2.1๔ หัวหน้าระดับช้ัน และครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา 2565  กรรมการ 
 2.1๕ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสุขศึกษาพละศึกษา  กรรมการ 
 2.1๖ สมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565  กรรมการ 
 2.1๗ นักเรียนแกนน าชมรม To Be Number One    กรรมการ 
 2.1๘ นายสุวรรณ กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและเลขานุการ 
 1.1๙ นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่  
1. ติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์และอ าเภอหนองไผ่                 

เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2565  
2. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี  2565 ให้บังเกิดผลดี                   

กับโรงเรียนและนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ประจ ำปี 2565    ประกอบด้วย 
     กิจกรรมแข่งขัน เกมส์ E-sport (ROV) ต้านยาเสพติด (To be number one) 
           3.1  นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
  3.2  นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
  3.3  นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
   ๓.4  นายชัยชนะ   ทองมา  ครูโรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
     กิจกรรมแข่งขัน วำดภำพรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมค ำขวัญ 
       3.5  นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
       3.6  นางสาวสุวรรณี      ภู่ชัย  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
       ๓.7  นายธีระวฒัน ์ พันธุ์แสง  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
       3.8  นายเฉลิมชัย       พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
       ๓.9  นายนนท์ปวิธ       เท่ียงดีฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
    กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด @ โควิด ๑๙ ปี 25๖๕ 
       3.10 นางพัชรินทร ์  จันทพยัคฆ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
       ๓.๑๑ นายชินกร                  โสมภา  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๓.๑๒ นางสาวธนัญชญา     แดงมูล  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
       ๓.๑๓ นายณัฏฐนันท์     ทาชาติ  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 

/๓.๑๓ นายพิชญุตม์… 
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       ๓.๑๓ นายพิชญุตม์  เทียนเท่ียง ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
  ๓.๑๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสุขศึกษาพละศึกษา  กรรมการ 
  ๓.๑๔ นายสุวรรณ     กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่      กรรมการเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินงานเรื่องท่ีรับผิดชอบ ควบคุมนักเรียนในกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี
การศึกษา 256๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินผลวำดภำพรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมค ำขวัญในหัวข้อ 
“คนรุ่นใหม่เท่ได้ไม่พึ่งยำเสพติด” ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร  ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวนิตยา ชาตินันท์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
 4.3 ว่าท่ี ร.ต.พิชิต แก้วสุริยวงศ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 4.4 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 4.5 นายธีระวฒัน ์ พันธุ์แสง ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 4.๖ นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินงานเรื่องท่ีรับผิดชอบ ตัดสินผลวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมค าขวัญในหัวข้อ 
“คนรุ่นใหม่เท่ได้ไม่พึ่งยาเสพติด” ในกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีการศึกษา 256๕ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ online ประกอบด้วย 
 5.1 นายสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 5.2 นายชวุฒิ  มากมิ่ง  ครู โรงเรียนหนองไผ่  รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวเจริญ ผลฉัตร  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 5.4 นายเฉลิมชัย พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 5.5 นางสาวนุชนาฏ พันแนบ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 5.๖ นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 5.๗ นายชัยชนะ  ทองมา  ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 1. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ันและครูท่ีปรึกษาเพื่อให้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนด าเนินการจัดท า                           
ภาพโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขนาด A4 ระดับช้ันละ 5 คน เพื่อเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์เพื่ อขอความอนุเคราะห์จัดท าภาพโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้าน               
ยาเสพติด ในนามโรงเรียนหนองไผ่จ านวน 1 แผ่น และลงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก                  
ในเว็บไซต์โรงเรียนและช่องทางการส่ือสารออนไลน์ของโรงเรียน 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
 6.1 นายนิกร  หล้าน้อย ครู โรงเรียนหนองไผ่  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายนนท์ปวิธ เท่ียงดีฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการ 
 6.3 นายชัยชนะ  ทองมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 6.4 นายสรสิช  ขันตรีมิตร ครู โรงเรียนหนองไผ่  กรรมการและเลขานุการ 
 6.5 นายกิตติชัย  ทองมา  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/7. คณะกรรมการฝ่าย
สรุป… 
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7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย
7.1 นายสุวรรณ  กันแพงศร ี ครู โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ 
7.2 นายเฉลิมชัย พันแนบ ครู โรงเรียนหนองไผ่ รองประธานกรรมการ 
7.3 นายชวุฒิ  มากมิ่ง ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
7.4 นางเนตรนภา แสงกล้า  ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
7.๕ นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ ครู โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ 
7.๖ นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ออกแบบและจัดท าแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมพรอ้มท้ังจัดท ารูปเล่มสรุปผลการจัดกิจกรรม       

และโครงการตามนโนบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เสนอผู้เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชาต่อไป 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลดี 
แก่ทางราชการพร้อมท้ังเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคน       

ส่ัง  ณ  วันท่ี  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ลงช่ือ 
    (นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

ร่ำง........................ 
พิมพ์…………………. 
ตรวจทำน............. 

๒๐


