
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่๑๔๕ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม ลูก ว.ธ.รวมใจต้ำนภัยยำเสพติด ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
************************************************************************************* 
 ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริจัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ใน
โครงการเบญจสิริต้านภัยยาเสพติด    ในวันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน   ๒๕๖2   เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.   
ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดบริเวณชุมชนรอบข้างโรงเรียนทั้งนี้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาใน
โรงเรียนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑)   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ   
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล    รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์       โฉมวิไล   กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ    นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์ กรรมการ     
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ                    นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์      กรรมการ        
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ์   กรรมการ     
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ  นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ กรรมการ     
น.ส.อรวรรณ      นิ่มดวง             กรรมการ  น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ      
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ  นายสุชาติ    รัตนเมธากุล กรรมการ     
น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ     
นายศิรณฎัฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 
   นายนพดล ค าพร   กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ วางแผนควบคุมดูแล และประสานงานให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



-๒- 

๓. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงและขบวนพำเหรด ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย 
  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

น.ส.นฤมล    รับส่ง  กรรมการ  นายกิติศักดิ์       โฉมวิไล   กรรมการ 
นายศริณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ  
คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ   
   นายนพดล ค าพร   กรรมการและเลขนุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดการแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยคณะกรรมการนักเรียน 
 ๒. จัดตั้งขบวนเดินต่อต้านยาเสพติด จาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ถึง ห้างโลตัส อ่อนนุช 
              โดยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
 ๓. ประสานงานกับพิธีกร จัดขบวนและฝ่ายด าเนินการ 
 ๔. จัดเครื่องแต่งกายให้ขบวนพาเหรด 

๔. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงและขบวนพำเหรด ณ บริเวณชุมชนรอบข้ำงโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
  น.ส.นฤมล    รับส่ง  ประธานกรรมการ  

นายสุมังครัตน์ โคตรมณี กรรมการ น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์       โฉมวิไล   กรรมการ น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
นายสัณห์         พินิจมณีรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ  
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ กรรมการและเลขนุการ  
หน้ำที ่ ๑. ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์สื่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากศูนย์โพธิ์ศรี ๓๔ 
 ๒. ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ก าลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและ อปพร.จากส านักงานเขตพระโขนง 
     เพ่ือดูแลความปลอดภัยขณะเดินรณรงค์ 

๓. ติดต่อประสานงานสถานีต ารวจนครบาลพระโขนง เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ผิวจราจร 
๔.  รณรงค์จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดจากนักเรียนจ านวน ๕๙ ห้องเรียน 
๕. จัดตั้งขบวนเดินต่อต้านยาเสพติด จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 ๖.  ควบคุมก ากับดูแลขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด              
 ๗. จัดเครื่องแต่งกายให้ขบวนพาเหรด 

๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมและจัดขบวนวงโยธวำธิต 
  นางสาวชลิตา บุญรักษา ประธานกรรมการ 

นายรุ่งรดิศ จันทร์จ าปา กรรมการ  นายโสภณ       เติมโชคทรัพย ์  กรรมการ 
นายศิรณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  
   นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการและเลขนุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดตั้งขบวนวงโยธวาธิต เดินต่อต้านยาเสพติด จาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ถึง ห้างโลตัส อ่อนนุช 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยวงโยธวาธิต โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



-๓- 
๖.  คณะกรรมกำรพยำบำล 
   น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย ประธานกรรมการ        
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ         คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดอุปกรณ์ส าหรับปฐมพยาบาล 
 ๒. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 ๓. ติดต่อโรงพยาบาล และประสานงาน กับ ผู้ปกครองกรณีที่นักเรียนป่วยหนัก 

๗.  คณะกรรมดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

นายสัณห์         พินิจมณีรัตน์ กรรมการ น.ส.นฤมล    รับส่ง  กรรมการ  
นายนพดล       ค าพร    กรรมการ น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายศิรณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ    
คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ   

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.ดูแลความปลอดภัยนักเรียนที่ร่วมเดินขบวนพาเหรด จาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ถึง ห้างโลตัส อ่อนนุช 
 ๒.ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 
๘.  คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
   น.ส.นฤมล    รับส่ง  ประธานกรรมการ  

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  กรรมการ 
นส.นิชา           แสงทอง  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ กรรมการและเลขานุการ     

หน้ำที ่ ๑.ติดต่อประสานงานร้านค้า สั่งอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมและด าเนินการส่งมอบให้เป็นที่
เรียบร้อย 
 
๙.  คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ 

 นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. บันทึกภาพวิดีทัศน์  และภาพนิ่งตามความเหมาะสม 
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๑๐.  คณะกรรมกำรประเมินผล 
   น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถติย์มั่น ประธานกรรมการ 
   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ   
   นายศิรณัฎฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ท าแบบประเมินผล 
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่    ๑๙    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
       

     สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙    มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            ( นางปานทิพย์   สุขเกษม ) 
                 รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ก าหนดการ 
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อด้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
************************************************************************* 

 
เวลา 07.30 น. - 08.00 น.  - รวมพล ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  
เวลา 08.00 น. - 09.30 น.   - พิธีกรกล่าวต้อนรับโรงเรียนในสหวิทยาเขต "เบญจสิริ" เรียน
     เชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พิธีกรด าเนินกิจกรรม เท
     เหล้า เผาบุหร่ี มอบเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การ
     แสดง 6 ซุด โดยแต่ละโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต "เบญจ
     สิริ" การแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนพระโขนง
     พิทยาลัย ตั้งแถวเดินรณรงค์และเคลื่อนขบวนออกจาก 
     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
เวลา 09.30 น. - 10.30 น.  -ผ่านชุมชนโรงเรียนบางจาก (นาคเผ่ือนอุปถัมภ์) ถึงห้างโลตัส
     อ่อนนุช เสร็จส้ินกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด 
เวลา 0๑.30 น. – 1๒.๐0 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ 
  
การแต่งกายสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 


