
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๑๖๔  / ๒๕๕๔ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมในโครงการเบญจสิริตานยาเสพติด 

************************************ 

 ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรวมกับกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ   ไดจัดใหมีกิจกรรมเดินรณรงคในโครงการ

เบญจสริิตานภัยยาเสพติด  ในวันศุกรที่   ๒๔   มิถุนายน  ๒๕๕๔    เวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนปทุมคงคา 

กรุงเทพมหานคร    เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด     และชวยกันเฝาระวังไมใหยาเสพติดแพรระบาด

เขามาในโรงเรียน      เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค        โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ู  และบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗ (๑)     จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

   นายพิชยนันท    สารพานิช  ประธานกรรมการ  

นางนภัสสรณ    เกียรติอภิพงษ  กรรมการ  

นายคมศักด์ิ    หาญสิงห  กรรมการ  

นางสุนิดา    เดชะทัตตานนท  กรรมการ  

นายสมยศ    แมนสงวน  กรรมการ  

นางวราภรณ    สัตยมาภากร  กรรมการ  

นางทัศนีย    วงคเขียว  กรรมการ  

นายอดุลย    ศิริเวช   กรรมการและเลขานุการ  

 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

   นายอดุลย    ศิริเวช   ประธานกรรมการ 

นายเพ่ิมศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ  กรรมการ นายอาทิตย  โสตถิรัตนพันธ  กรรมการ  

นางธนภร  เนตรสวาง  กรรมการ นางพรพรรณ  ยวดย่ิง   กรรมการ  

นางณัฎฐธยาน  สนั่นไหว  กรรมการ น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร  กรรมการ  

นายณรงค  หนูนาร ี  กรรมการ  นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
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นายคํานวณ  ยงประเดิม  กรรมการ  นายสมจิตร แพทยรัตน   กรรมการ 

   นางอุษณีษ  อ้ึงวิฑูรสถิตย  กรรมการ และเลขานุการ 

นางสาวบุษบา กลาขยนั กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี วางแผนควบคุมดูแล และประสานงานใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย 

  

๒.๑  คณะกรรมการฝายขบวนพาเหรด 

  นางอุษณีษ อ้ึงวิฑูรสถิตย ประธานกรรมการ 

นายสาธิต  แกวศรีทัศน กรรมการ นายคํานวณ  ยงประเดิม  กรรมการ 

นางสาวบุษบา กลาขยัน กรรมการ นายอทิพงษ มหานิล  กรรมการ 

นายอภิวัฒน   บุญออน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. ดําเนินการจัดต้ังรูปขบวน  ณ  บริเวณสวนเบญจสิร ิโดยนํานักเรียน ม.๕/๑  จํานวน  ๒๘  คน ม. ๖/๒ จํานวน 

๒๙ คน คณะกรรมการนักเรียนจํานวน ๒๕ คน นักแสดง ๘ คน และดุริยางค ๒๕ คน รวม ๑๑๕ คน รวมขบวนแลวเดินไป

ตามถนนสุขุมวิทไปยังโรงเรียนปทุมคงคา 

   ๒. ประสานงานกับฝายดําเนินการ 

 

๒.๒  คณะกรรมการฝายการแสดง 

   นางณัฎฐธยาน  สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 

นายสาธิต  แกวศรีทัศน กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ  

หนาท่ี ๑. ฝกซอม และสงนักเรียนเขารวมกับกลุม  ๑  ชุด 

 ๒.ประสานงานกับฝายดําเนินการ 

 

๒.๓  คณะกรรมการฝายยานพาหนะและควบคุมรถ 

   นายเพ่ิมศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ ประธานกรรมการ 

นายสาธิต  แกวศรีทัศน กรรมการ นายอทิพงษ มหานิล  กรรมการ 

นายอภิวัฒน   บุญออน   กรรมการ 

หนาท่ี จัดหารถโดยสารควบคุมดูแล ใหเพียงพอและเปนไปดวยความเรียบรอย 
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๒.๔  คณะกรรมการฝายพยาบาล 

   นางจุฑามาศ  วานิชชัง  ประธานกรรมการ 

นายอทิพงษ มหานิล  กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี ๑. จัดอุปกรณสําหรับปฐมพยาบาล 

 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บปวย 

 ๓. ติดตอโรงพยาบาล และประสานงาน กับ ผูปกครองกรณีที่นักเรียนปวยหนัก 

 

๒.๕  คณะกรรมการฝายการเงิน อาหาร และเคร่ืองด่ืม 

   นางทัศนีย    วงคเขียว ประธานกรรมการ 

นางธนภร เนตรสวาง กรรมการ น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร  กรรมการ 

คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี ๑. จัดทําอาหาร และเครื่องดื่มใหเพียงพอกับนักเรียน 

 ๒. ดูแลคาใชจายในการดําเนินงาน 

 ๓. สรุปคาใชจายเม่ือเสร็จสิ้น 

 

๒.๖  คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

    นายสมยศ แมนสงวน ประธานกรรมการ 

นายภูริวัฒน บุญจันทร กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี บันทึกภาพวิดีทัศน  และภาพนิ่งตามความเหมาะสม 

 

๒.๗  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ และรักษาความปลอดภัย 

    นางณัฎฐธยาน  สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 

นายอภิวัฒน   บุญออน   กรรมการ นายอทิพงษ มหานิล  กรรมการ  

นายสาธิต  แกวศรีทัศน กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี ๑. ดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 

 ๒. กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยไมใหกอความเดือดรอนทะเลาะ วิวาท เพื่อใหนักเรียน

เขารวมกิจกรรมเกิดความปลอดภัย 
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๒.๘  คณะกรรมการฝายประเมินผล 

    น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ  ประธานกรรมการ 

นายสุเนตร ศรีใหญ  กรรมการ นางโสภา พงศเทพูปถัมภ กรรมการ 

คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

หนาท่ี ๑. จัดทําเครื่องมือประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ  

 ๒. ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ สรุปผล และรายงานใหฝายบริหาร   และฝายที่เกี่ยวของทราบ 

 

  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

( นายพิชยนันท   สารพานิช) 

  ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


