
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  ๑๖๙  / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม ลูกว.ธ.รวมใจต้ำนภัยยำเสพติด ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
************************************ 

 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริจัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ใน
โครงการเบญจสิริต้านภัยยาเสพติด    ในวันศุกร์ที่   ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.   
ณ  โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและช่วยกัน 
เฝ้าระวังไม่ ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในโรงเรียน เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗ (๑)    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ  
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  
นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค้าจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค้า  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี วางแผนควบคุมดูแล และประสานงานให้การด้าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงและขบวนพำเหรด 
  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ        
นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ     นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ  
   น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการและเลขนุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดการแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒. จัดต้ังขบวนเดินต่อต้านยาเสพติด จากสวนเบญจสริิ ถึงโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
              โดยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสริิ 
 ๓. ประสานงานกบัพิธีกร จัดขบวนและฝ่ายด้าเนินการ 
 ๔. จัดเครื่องแต่งกายให้ขบวนพาเหรด 

๔.  คณะกรรมกำรพยำบำล 
   นางจุฑามาศ วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย กรรมการ         คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดอุปกรณ์ส้าหรบัปฐมพยาบาล 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 ๓. ติดต่อโรงพยาบาล และประสานงาน กับ ผูป้กครองกรณีที่นักเรียนป่วยหนกั 

๕.  คณะกรรมดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ  นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์  กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑.ดูแลความปลอดภัยนักเรียนที่ร่วมเดินขบวนพาเหรด จากสวนเบญจสิริ ถึงโรงเรียนสายน้้าผึง้ ในพระอปุถัมภ์ฯ 
 ๒.ประสานกบัฝ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
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๖.  คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ 
 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ  
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ นายก้าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑.บันทึกภาพวิดีทัศน์  และภาพน่ิงตามความเหมาะสม 

๗.  คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ    
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ท้าแบบประเมินผล 
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนกัเรยีน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 
 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    ๑     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
       

     สั่ง  ณ  วันที่     ๑    มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

                                                    
 ( นางวรรณี   บุญประเสริฐ ) 

                   ผู้อ้านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 

 

 
 
 
 


