คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๙๔ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้ำนภัยยำเสพติด
************************************
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริได้จัดให้ มีกจิ กรรมเดินรณรงค์ใน
โครงการเบญจสิริต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพ
ติดแพร่ระบาดเข้ามาในโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางวรรณี
บุญประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์
กรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
กรรมการ
นางทองกราว เสนาขันธ์
กรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นายอดุลย์
ศิริเวช
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
นางธนภร
เนตรสว่าง
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
นางพัชรี
ระมาตร์
กรรมการ
นายสุเนตร ศรีใหญ่
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
นายอนุชา
คาแดง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒น.ส.มวารี
ใจชูพันธ์
น.ส.อรวรรยา ภาคคา

กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ
หน้ำที่ วางแผนควบคุมดูแล และประสานงานให้การดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑ คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงและขบวนพำเหรด
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
นายสุเนตร ศรีใหญ่
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายอนุชา
คาแดง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการและเลขนุการ
หน้ำที่ ๑. จัดการแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยคณะกรรมการนักเรียน
๒. จัดตั้งขบวนเดินต่อต้านยาเสพติด จากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ถึง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โดยคณะสีนนทรี ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ
๓. ประสานงานกับพิธีกร จัดขบวนและฝ่ายดาเนินการ
๔. จัดเครื่องแต่งกายให้ขบวนพาเหรด
๒.๒ คณะกรรมกำรพิธีกร
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการและเลขนุการ
หน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกรร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ
๒.จัดทาคากล่าวรายงานต่อประธานพิธีและคากล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
๓.ประสานงานกับฝ่ายดาเนินการ

-๓๒.๓ คณะกรรมกำรสถำนที่
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นางกาญจนา ศรีมหา
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
นักการภารโรง
กรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.จัดโต๊ะหมู่บูชา.ตกแต่งเวทีใต้โดมให้สวยงาม
๒.จัดทาสถานที่สาหรับกิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่
๓.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและอำหำร เครื่องดื่ม
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
กรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.ต้อนรับแขกผู้มเี กียรติและคณะผู้บริหารและครูทรี่ ่วมงาน
๒.จัดเตรียมเครื่องดืม่ และอาหารว่างสาหรับแขกผูม้ ีเกียรติ ผูบ้ ริหารและครูทรี่ ่วมงาน
๒.๕ คณะกรรมกำรวงโยธวำทิต
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑.จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรลงในขบวนพาเหรดและพิธีเปิด

-๔๒.๖ คณะกรรมกำรพยำบำล
นางจุฑามาศ
วานิชชัง
ประธานกรรมการ
น.ส.ธนพร
นิกาญกูล
กรรมการ
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดอุปกรณ์สาหรับปฐมพยาบาล
๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย
๓. ติดต่อโรงพยาบาล และประสานงาน กับ ผูป้ กครองกรณีที่นักเรียนป่วยหนัก
๒.๗คณะกรรมจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย
นายอดุลย์
ศิริเวช
ประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นักการภารโรงชาย
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.ดูแลการอานวยความสะดวกการจอดสาหรับผู้ร่วมงาน
๒.ประสานงานเจ้าที่ตารวจจราจร สน.พระโขนงและเจ้าหน้าที่ “อพปร”ร่วมอานวยความ
สะดวกให้ขบวนพาเหรด จากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๓.ประสานกับฝ่ายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง
๒.๘ คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ
นายสมยศ
แม้นสงวน
ประธานกรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
รองประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายธรรัตน์ บัลลังค์โพธิ์
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชกุล
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ และเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.บันทึกภาพวิดีทัศน์ และภาพนิ่งตามความเหมาะสม
๒.จัดทาป้ายตัวอักษร “เบญจสิรริ วมใจต้านภัยยาเสพติด”ณ เวทีใต้โดม

-๕๒.๙ คณะกรรมกำรประเมินผล
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
ประธานกรรมการ
นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์
กรรมการ
นายสุเนตร
ศรีใหญ่
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ทาแบบประเมินผล
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

