
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
  ที ่119/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ ำปี 2561 
---------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  มีนโยบายเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับ                   
การป้องกันการสูบบุหรี่ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหรี่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ครูและนักเรียนคณะสีราชพฤกษ์และคณะสีกรรณิการ์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 
2561”  ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 08.30 น.  เพ่ือให้การด าเนินงานในครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามจุดประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  วรรคแรก แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
และมาตราที่ 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.   นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธานคณะกรรมการ 
2.   นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
3.   นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
4.   นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการและเลขานุการนุการ 

ท ำหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแล  แก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ  
4. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
5. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
6. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
7. นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
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8. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
9. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
10. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
11. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
12. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
13. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
14. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
15. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ  
16. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
17. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
18. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
19. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
20. ครูที่ปรึกษาทุกคน   กรรมการ 
21. นักเรียนคณะราชพฤกษ์  กรรมการ 
22. นักเรียนคณะกรรณิการ์  กรรมการ 
23. นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการและเลขานุการ 
24. นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ 
1.   ดูแลควบคุมนักเรียนจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน   เพ่ือรณรงค์การลด ละ เลิก สูบบุหรี่ 
2.   จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและจัดขบวน ดูแลควบคุมนักเรียนเดินรณรงค์            

แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.   
3.   จัดการแสดง เพ่ือให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ 
 

3. คณะกรรมกำรสถำนที่และถ่ำยภำพ  ประกอบด้วย 
1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการ 
4. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
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5. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
6. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
7. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
8. นายประชาธิป   ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ท ำหน้ำที่ 

1. จัดสถานที่ บริเวณเวทีโดมอเนกประสงค์และใต้อาคาร 1  
2. ถ่ายภาพและเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน           
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

สั่ง  ณ วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

   (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


