
 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่209/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

--------------------------------------------------------- 
   ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด
โดยเฉพาะบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน และเป็นสิ่งมอมเมาระดับต้นที่จะท าให้
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดที่มีโทษรุนแรงมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง  

  ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
 ๑.3 นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
 ๑.4 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ควบคุม ดูแล สั่งการ กากับติดตามตรวจเยี่ยมและอา
นวยความสะดวกแก่คณะทางานตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พึงมีจากการปฏิบัติหน้าที่  

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
ก าหนดแนวทางการดาเนินงาน 7 มาตรการ เพ่ือให้การดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ดังนี้  

มาตรการที่ 1 นโยบาย “สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
มาตรการที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ“สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์” 
   มาตรการที่ 4 การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
   มาตรการที่ 5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
   มาตรการที่ 6 การช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   มาตรการที่ 7 กิจกรรมร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 

มำตรกำรที่ 1 นโยบาย “สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ประกอบด้วย  
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น   รองประธานกรรมการ 
3. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
4. นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 



5. นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
6. นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
7. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่  กรรมการ 
8. นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. จัดทานโยบายสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเผยแพร่
นโยบายสู่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีการ
ระบุการห้ามสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

มำตรกำรที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย  
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น   รองประธานกรรมการ 
3. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล  รองประธานกรรมการ 
4. นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 
5. นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
6. นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
7. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่  กรรมการ 
8. นางล าดวน ติดทะ   กรรมการ 
9. นางลาวัลย์   ขยันขาย   กรรมการ 
10.  นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการ 
11.  นางสาวอัมพร  นามณ ี  กรรมการ 
12.  นางกาญจนา  เหลืองทา  กรรมการ 
13.  นายกฤษฏิ์ชาญ รุ่นบาง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. จัดตั้งคณะท างานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

2. ส ารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา เช่น จ านวนผู้สูบ ความต้องการเลิกบุหรี่ การ
พบเห็นละเมิดการสูบบุหรี่  

3. ติดตามผลการดาเนินงาน โดยคณะทางานสถานศึกษา และจะต้องมีการประเมิน
ตนเองในการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มการประเมินตนเอง)  

มำตรกำรที่ 3 กำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อ“สถำนศึกษำต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ประกอบด้วย  
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
3. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
4. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 
5. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์    กรรมการ 
6. นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
7. นางญาดา   ตรีเนตร    กรรมการ 
8. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
9. นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ 



   มีหน้ำที่ 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์ 
ตามกฎหมายก าหนด และต้องมีการดาเนินการ ดังนี้  

     1.1 มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์ ตามกฎหมาย ให้
เห็นชัดเจน บริเวณทางเข้าทางออกสถานศึกษาทุกช่องทาง  

              1.2 มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์ ตามกฎหมาย ให้
เห็นชัดเจน บริเวณทางเข้าทางออกอาคาร และภายในอาคารสถานที ่ 
        1.3 เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ ในสถานศึกษา  

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ไม่ให้เอ้ือต่อการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ใน
สถานศึกษา  

มำตรกำรที่ 4 กำรสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบด้วย  
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชลิดา   โอดบาง    กรรมการ 
3. นางลาวัลย์   ขยันขาย    กรรมการ 
4. นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
5. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
6. นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ   กรรมการ 
7. นางสาวอ าภา   เขียวดี    กรรมการ 
8. นางอรพินธ์   กันทะรัน    กรรมการ 
9. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 
10.  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
11.  นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
12.  นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
13.  นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล    กรรมการ 
14.  นางเสาวนีย์   แสงหงษ ์   กรรมการ 
15.  นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา   กรรมการ 
16.  นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
17.  นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
18.  นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง   กรรมการ 
19.  นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
20.  นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการ 
21.  นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   กรรมการ 
22.  นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ   กรรมการ 
23.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   กรรมการ 
24.  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
25.  นางพันนภา   วลีด ารงค ์   กรรมการ 
26.  นางอุมาพร   แก้วปวน   กรรมการ 
27.  นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
28.  นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   กรรมการ 



29.  นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม  กรรมการ 
30.  นายพินิจ   ทังสุนันท์    กรรมการ 
31.  นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
32.  นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   กรรมการ 
33.  นางญาดา   ตรีเนตร    กรรมการ 
34.  นางสาววรัญญา   เป็งปิง   กรรมการ 
35.  นายชัยพิชิต   อุดค ามี   กรรมการ 
36.  นางสาวสุภาพร   เป็งปิง   กรรมการ 
37.  นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
38.  นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
39.  นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
40.  นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
41.  นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
42.  นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
43.  นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
44.  นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
45.  นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 
46.  นายธนวัฒน์   สิทธิตัน   กรรมการ 
47.  นายบรรจบ   ชูมก    กรรมการ 
48.  นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
49.  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
50.  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุ?กุล   กรรมการ 
51.  นางล าดวน   ติดทะ    กรรมการ 
52.  นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
53.  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
54.  นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง   กรรมการ 
55.  นายอภิชาติ  อินมะกอก   กรรมการ 
56.  นางพิชยา  ชูมก    กรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้ำที่ 1. วางแผนและก าหนดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรก เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่
ในรายวิชา และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร  

2. ถ่ายทอด สื่อสาร สอดแทรก เน้นย้ า เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่และ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ ในรายวิชา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร  

มำตรกำรที่ 5 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ประกอบด้วย  
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
3. นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
4. นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
5. นางสาวอ าภา  เขียวดี     กรรมการ 



6. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย    กรรมการ 
7. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์    กรรมการ 
8. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอออล์ ทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษา  
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอออล์ ในช่องทางที่หลากหลาย  

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกัน
ในการปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่  

  4. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอออล์ 
และชักชวนคนในบ้านเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ 

มำตรกำรที่ 6 กำรช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ประกอบด้วย  
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
3. นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
4. นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
5. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
6. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
7.  นางสาวประทุมพร  อภิวงค์    กรรมการ 
8.  นางสาวชลิดา   โอดบาง    กรรมการ 
9. นางลาวัลย์   ขยันขาย    กรรมการ 
10. นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
11. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
12. นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ   กรรมการ 
13. นางอรพินธ์   กันทะรัน   กรรมการ 
14. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 
15. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
16. นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 
17. นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
18. นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล    กรรมการ 
19. นางเสาวนีย์   แสงหงษ ์   กรรมการ 
20. นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา   กรรมการ 
21. นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
22. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
23. นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง   กรรมการ 
24. นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
25. นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการ 
26. นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   กรรมการ 



27. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ   กรรมการ 
28. นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   กรรมการ 
29. นางพันนภา   วลีด ารงค ์   กรรมการ 
30. นางอุมาพร   แก้วปวน   กรรมการ 
31. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   กรรมการ 
32. นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม   กรรมการ 
33. นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
34. นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
35. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   กรรมการ 
36. นางญาดา   ตรีเนตร    กรรมการ 
37. นางสาววรัญญา   เป็งปิง   กรรมการ 
38. นายชัยพิชิต   อุดค ามี    กรรมการ 
39. นางสาวสุภาพร   เป็งปิง   กรรมการ 
40. นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
41. นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
42. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
43. นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
44. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
45. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
46. นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
47.  นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   กรรมการ 
48. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน   กรรมการ 
49. นายบรรจบ   ชูมก    กรรมการ 
50. นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
51. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
52. นางล าดวน   ติดทะ    กรรมการ 
53. นายเอกดน   อินต๊ะปัน    กรรมการ 
54. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการ 
55. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง   กรรมการ 
56. นายอภิชาติ  อินมะกอก   กรรมการ 
57. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. มีกระบวนการป้องกัน คัดกรอง และติดตามนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกัน

การริเริ่มสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน  
2. มีกระบวนการในการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการ 
รวมทั้งมีการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  



3. มีกระบวนการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบริการ
เลิกบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความเหมาะสม และติดามผลการเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนที่เข้าระบบบริการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง  

มำตรกำรที่ 7 กิจกรรมร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน  ประกอบด้วย  
๑. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๓. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ   
4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
5. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
6. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
7. นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
8. นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
9. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
10. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
11. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

                 มีหน้ำที่ 1. มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร่วมกับชุมชน  

                   2. ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชน ไม่ให้จ าหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนตามที่กฎหมายก าหนด  

7.3 ผลักดันให้ผู้น าชุมชนก าหนดนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานบ้านและชุมชนปลอด
บุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

3. คณะกรรมกำรนักเรียนอำสำสมัครเพื่อสถำนศึกษำต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 

1. นายนครชัย  หล้ากาวี   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
2. นายโสฬส  ยะวา   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
3. นางสาวมานา ธาดากิตติคุณ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
4. นายก้องภพ  ณ ล าพูน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
5. นางสาวคณัสนันท์  แก้วสร้อย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
6. นางสาวนิรชา  จินามา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
7. นายสมบูรณ์  ลุงดี้   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
8. นางสาวณัฐวรรณ  สุภาเปี้ย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
9. นางสาวนิติพร ชมภูกา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
10. นางสาวภัครมัย  ตั้งสกุลเสริมศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
11. นางสาวมัลลิกา ทนันชนะ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
12. นางสาวพอเพียงรักษ์ สุวรรณแพร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
13. นางสาวมนัญชยา    โปธาค า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
14. นางสาวปิ่นปินัทธิ์    กันทะนูน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
15. นางสาวศิริธิดา    ใจยะ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 



   มีหน้าที่ เป็นอาสาสมัครในการด าเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ทั้ง 7 มาตรการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา  เหลืองทา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์  กรรมการ 
3. นางสาวอัมพร  นามณ ี   กรรมการ 
4. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
5. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการ 
6. นายธนวรรธน์  ชัยยา   กรรมการ 
7. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและด าเนินการ
ต่อไป    

ทั้งนี้ ให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดผลดีต่อทางราชการสูงสุด  

 
สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

                                    (นายจรัส  ค าอ้าย) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 


