
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี ๑๙๔  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้ำนภัยยำเสพติด 

************************************ 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสริิได้จัดให้มีกจิกรรมเดินรณรงค์ใน
โครงการเบญจสริิต้านภัยยาเสพติด    ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๕๖   เวลา  ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐   น.   
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนกัถึงพิษภัยของยาเสพติดและช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพ
ติดแพร่ระบาดเข้ามาในโรงเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑)    จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดังตอ่ไปนี ้
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท ์  กรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายอดุลย ์ ศิริเวช   กรรมการและเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

นายอดุลย ์ ศิริเวช             ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ  

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ 
นายอาทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ    
นายมนตรี        สุขสวัสดิ์   กรรมการ        นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายอนุชา         ค าแดง  กรรมการ  
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น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 

นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

หน้ำท่ี วางแผนควบคุมดูแล และประสานงานให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.๑ คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงและขบวนพำเหรด 

  นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย ์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
น.ส.จิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ    
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายอนุชา         ค าแดง  กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 
   น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและเลขนุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดการแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒. จัดต้ังขบวนเดินต่อต้านยาเสพติด จากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ถึง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

    โดยคณะสีนนทรี ร่วมกบัโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
 ๓. ประสานงานกบัพิธีกร จัดขบวนและฝ่ายด าเนินการ 
 ๔. จัดเครื่องแต่งกายให้ขบวนพาเหรด 
 
๒.๒  คณะกรรมกำรพิธีกร 
   นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน            กรรมการ 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขนุการ 
หน้ำท่ี ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกรร่วมกบัโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสริิ 
 ๒.จัดท าค ากล่าวรายงานต่อประธานพิธีและค ากล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด 

๓.ประสานงานกับฝ่ายด าเนินการ 
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๒.๓  คณะกรรมกำรสถำนท่ี 
   นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
นางกาญจนา     ศรีมหา  กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
นักการภารโรง   กรรมการ 

นายเล็ก          สินวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.จัดโต๊ะหมู่บูชา.ตกแตง่เวทีใต้โดมให้สวยงาม  

๒.จัดท าสถานที่ส าหรบักจิกรรม เทเหล้า เผาบหุรี ่
๓.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและอำหำร  เครื่องดื่ม 
นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 

นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  กรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  กรรมการ  
นักการภารโรง   กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 

นางกาญจนา    ศิริมหา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.ต้อนรับแขกผู้มเีกียรติและคณะผู้บริหารและครูทีร่่วมงาน 

๒.จัดเตรียมเครื่องดืม่และอาหารว่างส าหรบัแขกผูม้ีเกียรติ ผูบ้รหิารและครูทีร่่วมงาน 
 
๒.๕ คณะกรรมกำรวงโยธวำทิต 

นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรลงในขบวนพาเหรดและพิธีเปิด 
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๒.๖  คณะกรรมกำรพยำบำล 
   นางจุฑามาศ        วานิชชัง  ประธานกรรมการ   
   น.ส.ธนพร    นิกาญกูล  กรรมการ 

น.ส.เสาวลกัษณ์     สันติธรรมเมธี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดอุปกรณ์ส าหรบัปฐมพยาบาล 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 ๓. ติดต่อโรงพยาบาล และประสานงาน กับ ผูป้กครองกรณีที่นักเรียนป่วยหนกั 
 
๒.๗คณะกรรมจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 

นายอดุลย ์ ศิริเวช             ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ  นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นักการภารโรงชาย  กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 

นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.ดูแลการอ านวยความสะดวกการจอดส าหรับผู้ร่วมงาน 

๒.ประสานงานเจ้าที่ต ารวจจราจร สน.พระโขนงและเจ้าหนา้ที่ “อพปร”ร่วมอ านวยความ    
   สะดวกให้ขบวนพาเหรด จากวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๓.ประสานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๒.๘  คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ 
   นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ     แก้วเย็น  กรรมการ นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายธรรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ นายสิทธิชัย  มาโนชกุล  กรรมการ 

นายปวิตร        สมนึก  กรรมการ และเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.บันทึกภาพวิดีทัศน์  และภาพน่ิงตามความเหมาะสม 

๒.จัดท าป้ายตัวอกัษร  “เบญจสิรริวมใจต้านภัยยาเสพติด”ณ เวทีใต้โดม 
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๒.๙  คณะกรรมกำรประเมินผล 

น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
นางโสภา     พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ  นายสุเนตร  ศรีใหญ ่  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าแบบประเมินผล 

๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนกัเรยีน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

 

  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๑๙   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
       

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

                                                  
      ( นางวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


