
หนังสือเวียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที ่1 /2562 

 
เรื่อง ขอความร่วมมือเป็นคณะจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เรียน คณะครูและบุคลากรตามรายชื่อในหนังสือเวียน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ด้วย งานป้องปรามยาเสพติด กลุ่มบริหารทั่วไป จะจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมแข่งขันผลงานทางวิชาการ และการเดิน
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผล โรงเรียนจึงขอความร่วมมือ
บุคลากรตามรายชื่อในหนังสือเวียนได้ช่วยกันด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
                   จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้       
 
 
 
 
 
                                                                                          (นายประทิน  เหลืองทอง) 
                                                                                    อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ งำน กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ฝ่ายอ านวยการ -ให้ค าปรึกษากับฝ่ายด าเนินงานทุกฝ่าย ผอ.ประทิน 

รองฯสรสิช   
รองฯณัฎฐ์ธนัน   
รองฯทนงศักดิ์   
รองฯสมชาย   

2 ฝ่ายจัดสถานท่ีแข่งขัน 
 

วันที่ 29 พ.ค.62 ประกวด cover dance 
-ช้ันล่าง อ.กาญจนาฯ ทิศตะวันตก 
-จัดโต๊ะกรรมการ 3 โตะ๊ 
-ป้ายสามเหลีย่มกรรมการประจ าโต๊ะ 6 ป้าย 
-จัดเก้าอ้ีกรรมการ 6 ตัว  
-เก้าอี้ส าหรับคณะครู 16 ตัว 
-ท าป้ายแนะน าโตะ๊ ปริ้น A4 ให้ชัดเจน 

นายสาคร                           
นายวิเชียร 
นายพงษ์สิทธิ์  
นางสุมาล ี
นางอ าภวัล 
นางกนกนิษฐ ์
นางสาวกมลรัตน์   
นายมาโนช   
นายกิตติ   
นายอนุพงษ์   
นายรัฐภมูิ   
ครูชาญณรงค์     
นางเยาวลักษณ์   
นางกชณิภา   
นางนวลนุช 
ครูภัคธีมา   
นางสาวไอลดา   
นางสาวมณธิชา   
นางสมฤดี   
ลูกจ้างชาย/หญิง 
นศป.ทุกคน 

วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูปและค ำขวัญ ม.ต้น 
-ช้ันล่าง อ.เพชร ทิศตะวันตก 
-จัดโต๊ะกรรมการ 4 โตะ๊(วาดรูป 2/ค าขวัญ 2) 
-ป้ายสามเหลีย่มกรรมการบนโตะ๊7ป้าย(วาดรูป 4/ค าขวัญ 3) 
-จัดโต๊ะวางอุปกรณ์แข่งขัน 5 โต๊ะ (วาดรูป 4/ค าขวัญ 1) 
-จัดเก้าอ้ีกรรมการ 7 ตัว (วาดรูป 4/ค าขวัญ 3) 
-ท าป้ายแนะน าโตะ๊ ปริ้น A4 ให้ชัดเจน 
วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูปและค ำขวัญ ม.ปลำย 
-ช้ันล่าง อ.กาญจนาฯ ทิศตะวันออก 
-จัดโต๊ะกรรมการ 4 โตะ๊(วาดรูป 2/ค าขวัญ 2) 
-ป้ายสามเหลีย่มกรรมการบนโตะ๊7ป้าย(วาดรูป 4/ค าขวัญ 3) 
-จัดโต๊ะวางอุปกรณ์แข่งขัน 5 โต๊ะ (วาดรูป 4/ค าขวัญ 1) 
-จัดเก้าอ้ีกรรมการ 7 ตัว (วาดรูป 4/ค าขวัญ 3) 
-ท าป้ายแนะน าโตะ๊ ปริ้น A4 ให้ชัดเจน 
วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
-กิจกรรมหน้าเสาธง  
-เก้าอี้ส าหรับคณะครู 30 ตัว วางหลังฐานเสาธง 

3 ฝ่ายปฏคิม 
 

-ต้อนรับผู้มาร่วมงานพาเข้านั่ง 
ของกิจกรรมระหว่างวันท่ี 29-31 พ.ค. 62 
 

-นางค าพัน 
-น.ส.สมรัศมิ ์
-นางสุกัญญา   
-นางอภิญญา    
-นางสาวทิพวรรณ   
-นางสาวสุพัตรา   
-ครูอัตราจ้างทุกคน 
-นศป.หญิงทุกคน 
-ลูกจ้างช่ัวคราวหญิง 

4 ฝ่ายพิธีการ วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
-พิธีเปิด ท่ีหน้าเสาธง 
-จัดรูปแบบข้ันตอนและก าหนดการ (นายไพโรจน-์นางวิริยา) 
-จัดท าค ากล่าวรายงาน (นายมาโนช-นางอรพิมพ์) 
-จัดท าค ากล่าวเปิด (ผอ.ประทิน-นางอรพิมพ์) 
 

-นายไพโรจน ์
-นางปาลิกา 
-นางเบญจมาศ 
-นางวิริยา   
-นางอรพิมพ์ 
-นายพงษ์สิทธิ ์  
-น.ส.ภัคธีมา 



ล ำดับ งำน กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
5 ฝ่ายพิธีกรและ

ประชาสมัพันธ์ 
วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
-ด าเนินข้ันตอนบนเวทีหน้าเสาธง 
-รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารทั่วไป กล่าวรายงาน 
-ผอ.กล่าวเปดิและประกาศนโยบายโรงเรยีนปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
-พิธีกรด าเนินรายการ (นางปาลิกา-นายไพโรจน์) 

นายไพโรจน ์
นางสุปราณ ี
นางประภาพรรณ 
นายสุรพิชญ ์
นางปาลิกา 
นักเรียนแกนน าฯ 

-พิธีกรรถประชาสมัพันธ์ ในการเดนิรณรงค์ 
-เตรียมเอกสารเพื่อการประชาสมัพันธ์ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่
โลกและนโยบายโรงเรียนปลอดบหุรี่และเครื่องดืม่แอลกอออล์” 

นางเบญจมาศ 
นางวรากร 
นายธมกร 
นักเรียนแกนน าฯ 

6 ฝ่ายระบบเสียง วันที่ 29 พ.ค.62 ประกวด cover dance 
-ช้ันล่าง อ.กาญจนาฯ ทิศตะวันตก เวลา 12.00 น. 
-เตรียมระบบเสยีงส าหรับการประกวด 
-เตรียมโน้ตบุ๊คส าหรับบันทึกเพลงประกวด 

นายสถิตย ์
นายอุไร   
นายราเชนทร ์
นักเรีนนอาสาสมัคร 
นักเรียนสภาฯ 
 

วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูปและค ำขวัญ ม.ต้น 
-ช้ันล่าง อ.เพชร ทิศตะวันตก 
-เตรียมระบบเสยีงส าหรับประชาสมัพันธ์ 
วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูปและค ำขวัญ ม.ปลำย 
-ช้ันล่าง อ.กาญจนาฯ ทิศตะวันออก 
-เตรียมระบบเสยีงส าหรับประชาสมัพันธ์ 

วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
1) พิธีการหน้าเสาธง 
-ติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อการแสดง cover dance 
2) กิจกรรมเดินรณรงค ์
-ติดตั้งเครื่องเสียงบนรถโรงเรียนประชาสัมพันธ์ของร.ร. 
-จัดหาเครื่องเสียงเพื่อใช้การแสดงในขบวนรณรงค ์

7 ฝ่ายการแสดง วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
-ควบคุมการแสดง cover dance  
1) พิธีกำรหน้ำเสำธง 1 ชุดการแสดง 
2) กิจกรรมเดินรณรงค์ 3 ชุดการแสดง 
 

นายธมกร 
น.ส.ภัคธมีา 
นางประภาพรรณ 
นายอภิวัฒน์ (นศป.) 
นายจตุพล (นศป.) 
นายสุรพล (นศป.) 
นักเรียนแกนน า 
 

8 ฝ่ายจราจร -เตรียม นศท.หรือสภานักเรียนจัดการจราจรหน้าโรงเรยีน 
-ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ต ารวจจราจรอ านวยความ
สะดวกในการเดินณรงค ์

-นายวิเชียร 
-นายพงษ์สิทธิ ์
-นายมาโนช 
-นายนรา (ยาม) 
-นศป.ชาย 
-นศท.  
-สภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ งำน กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
9 ฝ่ายจัดตั้งและควบคุม

ขบวนเดินรณรงค ์
-มีนักเรียนอาสาสมัครแกนน าเพื่อโรงเรียนปลอดบหุรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.2-ม.6 ห้องเรียนละ 2 คน รวม 70 คน  
-มีนักเรียนอาสาสมัครแกนน าห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนละ 3 คน 
ม.1-ม.6 รวม 132 คน  
-นักเรียนแสดง cover dance 36 คน 
-ให้นักเรียนสวมชุดพละฯ 
-เตรียมน้ าดื่มให้นักเรียนที่เดินรณรงค์ 
-ยสร. จ านวน 12 คน  

นางมาโนช 
นายณัฐกานต ์
นายสมาน 
น.ส.วิริยา 
นายต่อลาภ 
นายอนุพงษ ์
นางสุนันทา 
นางสุกัญญา 
นศป.พละทุกคน 

10 ฝ่ายการเงินและรางวัล -สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
-เตรียมเงินรางวัลใส่ซองเพื่อมอบหน้าเสาธงวันท่ี 31 พ.ค.62 
 

นางลดาวัลย ์
น.ส.รตันา 
น.ส.สภุารตัน ์
นางสุภัสสร 

11 ฝ่ายอาหารว่าง -จัดเตรยีมอาหารว่างให้เพียงพอกับคณะกรรมการและคณะคร ู
 
-วันที่ 29 พ.ค.62 ประกวด cover dance 
ช้ันล่าง อ.กาญจนาฯ ทิศตะวันตก เวลา 12.00 น. 
-เสิร์ฟอาหารว่างให้กรรมการประกวด cover dance 
 
วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูป  
-ช้ันล่าง อ.เพชร ทิศตะวันตก เวลา 13.00-15.30 น. 
-ช้ันล่างอ.กาญจนาฯ ทิศตะวันออก เวลา 13.00-15.30 น. 
 
วันที่ 30 พ.ค.62 เขียนค ำขวัญ  
-ช้ันล่าง อ.เพชร ทิศตะวันตก เวลา 13.00-14.40 น. 
-ช้ันล่างอ.กาญจนาฯ ทิศตะวันออก เวลา 13.00-14.40 น. 
 
วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
-พิธีการหน้าเสาธง 

นางลดาวัลย ์
นางวนัสยา 
น.ส.ปนัดดา 
น.ส.กุลธดิา 
น.ส.สภุารตัน ์
น.ส.ภรฤด ี
น.ส.รุ่งนภา 
นายราเชนต ์
นางทองบั่ว 
นางส าราญ 

12 ฝ่ายถ่ายภาพ - ถ่ายภาพบรรยากาศในงาน 
-วันที่ 29 พ.ค.62 ประกวด cover dance 
-วันที่ 30 พ.ค.62 วำดรูปและค ำขวัญ  
-วันที่ 31 พ.ค.62 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 
 

นายเสกสรรค ์
น.ส.นวลลออ 
นางรวีวรรณ 
นายชัชวานนท ์
นักเรียนอาสาสมคัร 

13 ฝ่ายฉากเวท ี -ออกแบบฉากเวทีประกวด 
หัวข้อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์” 
 

นายสมาน 
นายชัชวานนท ์
น.ส.ปนัดดา 
น.ส.ภัคธมีา 

14 ฝ่ายประสานงาน -ประสานงานกับฝ่ายตา่งๆ 
-ใช้อุปกรณ์ติดต่อเพื่อการสื่อสาร 

นางค าพัน 
นางปิยกมล 
นายสมภพ 
นางปคุณาณัช  
นางสาวมะล ิ
นางสาวมะลิสา 
นางสุนันทา 



ล ำดับ งำน กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
14 

(ต่อ) 
ฝ่ายประสานงาน -ประสานงานกับฝ่ายตา่งๆ 

-ใช้อุปกรณ์ติดต่อเพื่อการสื่อสาร 
ครูมาโนช 
ครูพงษ์สิทธิ ์
ครูภัคธีมา 
นางสุกัญญา 

15 ฝ่ายพยาบาล -เตรียมกระเป๋ายา เพื่อใช้ในการเดนิรณรงค์ 
-นักเรียน ยสร.เดินไปพร้อมกับขบวนรณรงค ์
-ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุในกิจกรรมต่างๆ ก่อน
ส่งต่อ 

นางวิริยา   
นางสาวนิลุบล 
นางสาวสมรัศมิ์   
นายอนุพงษ์   
นางกนกนิษฐ์   
นางปคุณาณัช  
นางสาวปนัดดา   
นางสุกัญญา   
นางสาวรุ่งตะวัน 

16 ฝ่ายคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด
วาดรูป 
 

ประกวด 
วันที่ 30 พ.ค.62 
12.30น.-15.30น. 

 

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดรูป ม.1-2-3 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (นายรัฐภูม-ิน.ส.อรัญญา) 
-รับรายงานตัวนักเรียน 12.30 น. 
-เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. – 15.30 น. 

นายพิพัฒน์ 
นายสาคร 
นายพิพัฒณ์พล   
นายรัฐภมูิ   

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดรูป ม.4-5-6 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (นายรัฐภูม-ิน.ส.อรัญญา) 
-รับรายงานตัวนักเรียน 12.30 น. 
-เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. – 15.30 น. 

นายสมาน 
น.ส.อรัญญา 
นายปิยะพงษ์   
นางสาวสิฏฐารัตน์   

ฝ่ายคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด
เขียนป้ายค าขวัญ   

ประกวด 
วันที่ 30 พ.ค.62 
12.30น.-14.40น. 

 

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดเขียนค าขวัญ  ม.1-2-3 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (นายสรุพิชญ์ นางอรพิมพ์ ) 
-รับรายงานตัวนักเรียน 12.30 น. 
-เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. – 15.30 น. 

นายสุทธิกาญจน์   
นางสุระพี   
นายสุรพิชญ์    

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดเขียนค าขวัญ  ม.4-5-6 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด(นายสุรพิชญ์ นางอรพิมพ์ ) 
-รับรายงานตัวนักเรียน 12.30 น. 
-เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. – 15.30 น. 

นายไพโรจน ์
นางอรพิมพ์  
นายสมภพ   

ฝ่ายคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด 
จัดป้ายนิเทศ 
 

ประกวด 
วันที่ 29 พ.ค. 62 
(12.00 - 15.30 น.) 

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.1 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 

นางสาวรุ่งตะวัน   
นางวิมลรัตน์   
นางสาวมณธิชา   

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.2 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 

นางสาวมะลิสา   
นางวนัสยา   
นางสาวนิลุบล   

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.3 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 

นางปคุณาณัช   
นางสาวกมลรัตน์  
นางสาวปนัดดา   

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.4 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 

นางสาวรัตนา   
นางสุจิตรา   
นางกชณิภา   

-คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.5 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 

นายอนุพงษ์   
นายสุรตัน์   
นางสาวสุพัตรา   
 



ล ำดับ งำน กำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

16 
(ต่อ) 

 -คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป้ายนเิทศในห้อง  ม.6 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (น.ส.ปนัดดา น.ส.นลิุบล) 
 

นางวรากร    
นางสุกัญญา   
นางสาววิริญญา   

ฝ่ายคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด 
cover dance 
 

ประกวด 
วันที่ 29 พ.ค. 62
เวลา11.10น-13.00น. 

-คณะกรรมการตัดสินการประกวด cover dance 
-จัดท าเกณฑ์การประกวด (นายธมกร) 
 
 
 
 
 
 

นายธมกร 
นางกนกนิษฐ ์  
นางวิริยา 
นายต่อลาภ   
น.ส.แพรพลอย 
(นศป.) 
น.ส.กาญจนา (นศป.) 
 

17 ฝ่ายรับผลแข่งขันและ
ท าเกียรติบตัร 

-รับผลการแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุก
ประเภท 
-น ามาบันทึกผลรวมการประกวดเพื่อแยกประเภทรางวัล 
-ท าเกียรติบตัร 
 

นางสาวภัคธีมา 
ทางทิพวรรณ 
นายสุรตัน ์
นายวิษณุกร 

18 ฝ่ายมอบรางวัลและ
เกียรติบตัร 

-มอบท่ีหน้าเสาธง  วันท่ี 31 พ.ค. 2562 
-เตรียมพาน 2 พาน มอบเงินรางวัลและเกียรต ิ
-เตรียมนักเรียนสภา เชิญพานรางวัล 
-เตรียมรายชื่อผูร้ับรางวลั ให้พิธีกรประกาศ 
-จัดล าดับนักเรียนเข้าแถวเข้ารับรางวัล 
-เชิญ ผอ. มอบรางวัลและกล่าวใหโ้อวาทนักเรียน 
 

นางกนกนิษฐ ์
นางเยาวลักษณ ์
สภานักเรียน 
นายวิษณุกร 

19 ฝ่ายวัดและประเมินผล
รายงานโครงการ 

-รวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
-จัดท าเลม่รายงานโครงการเสนอฝ่ายบรหิาร 

นางนิรามัย 
นายสุรพิชญ ์
นางสาวปนัดดา 
นางสาวกมลรัตน์   
 

 
หมำยเหตุ การแต่งกายในการเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 

-การแต่งกายครูหญิง  เสื้อขาว กระโปรงด า 
  -การแต่งกายครูชาย  เสื้อขาว กางเกงด า 
  -นักเรียน  ชุดพละ    

 
 


