
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
ที่ 36/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) ในวันอาทิตย์  ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เพ่ือให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอ านาจในมาตราที่ 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
     1.1   นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
 1.2   ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   กรรมการ 
 1.3   นายรัตนะ   บัวรา   กรรมการ 
 1.4   นายโกวิท   มาตยส์าลี  กรรมการ 
 1.5   นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับและดูแล  การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้  
 ด าเนินได้ด้วยความเรียบร้อย 

 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.1   นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
  2.2   นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
  2.3   นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
 2.4   นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
 2.5   นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
  2.6   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
  2.7   นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
 2.8   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
 2.9   นางสาวณัฐณิชา   บุญเกต ุ   กรรมการ 
 2.10  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
 2.11  นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
 2.12  นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
 2.13  นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์   กรรมการ 



 
 

 2.14  นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
 2.15  นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ ์  กรรมการ 
 2.16  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
 2.17  นางนฤมล   มุสิเกต ุ   กรรมการ 
 2.18  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
  2.19  นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
  2.20  นางเสวิกา   เอ้ือพอพล  กรรมการ 
  2.21  นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 
  2.22  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
  2.23  นายวิเชียร   สังขพงษ ์  กรรมการ 
  2.24  นายอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมการ 
 2.25  นายเผด็จ   กลิ่นปาน  กรรมการ 
  2.26  นายวีระชัย  น้ าพระหัส  กรรมการ 
  2.27  นายสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมการ 
  2.28  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 
 

    หน้าที ่ :  วางแผนการท างาน  เตรียมงาน  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความ  
เรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง 

 

 3.  ฝ่ายสถานที ่
  3.1  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
  3.2  นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
  3.3  นายวิเชียร   สังขพงษ ์  กรรมการ 
  3.4  นายอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมการ 
  3.5  นายวีระชัย   น้ าพระหัส  กรรมการ  
  3.6  นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่:  1)  จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ตกแต่งเวทีตามความเหมาะสม 
            2)  จัดป้าย ติดป้ายค่ายคณิตศาสตร์ Math Day Cay ม.1     
     ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างสรรค์กับคณิตศาสตร์” 

 

 4.  ฝ่ายแสงเสียง – บันทึกภาพ 
  4.1   นายอุดม   จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
  4.2   นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
  4.3   นายอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมการ 
  4.4   นายเผด็จ   กลิ่นปาน  กรรมการ 
  4.5   นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ  



 
 

 

 หน้าที ่:  จัดเตรียม  และควบคุมการใช้เครื่องเสียงในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ บันทึกภาพตามความ  
เหมาะสม 

  

5.  ฝ่ายกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  5.1   นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ประธานกรรมการ 
  5.2   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
  5.3   นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
  5.4   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
  5.5   นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ   กรรมการ 
  5.6   นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม   กรรมการ 
   5.7   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมการ 
  5.8   นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
  5.9   นางสาวเจนจิรา   สรสวัสดิ์   กรรมการ 
  5.10  นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
  5.11  นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ ์  กรรมการ 
  5.12  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่ :  วางแผนกิจกรรมต่างๆ  ก าหนดขั้นตอนการท ากิจกรรม  เตรียมอุปกรณ์  ตลอดการเข้าร่วม  
กิจกรรม 

 

 6.  ฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
  6.1   นายธานินทร์  รมยศิริไทย  ประธานกรรมการ 
  6.2   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
  6.3   นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
  6.4   นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ ์  กรรมการ 
  6.5   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่  :  ด าเนินการพิธีเปิด – ปิด โครงการค่ายคณิตศาสตร์และประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจ้ง  
ข่าวสารโครงการค่ายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 7.  คณะวิทยากร 
7.1  นายขจรยศ               มีทรัพย์    
7.2  นางสาวธันยมัย          จากที ่  
7.3  นางสาวโยษิตา           ศรีค ายงค์   
7.4  นายวนภัทร              ปิ่นวรสาร   
7.5  นายกิตติธัช              ช่อสุวรรณ   
7.6  นางสาวชญาภา          เผือกคล้าย   

  7.18  นายกิตติชัย              ไชยเมืองชื่น   
  7.19  นายจารึก                 ภมร 

7.20  นางสาวดวงกมล         แสงสว่าง   
7.21  นายธรรมนูญ             โพธิ์ตุ่น   
7.22  นายพิชชากร             นิธุรัมย์   
7.23  นางสาวสายพิณ         ไร่หินถ่วง 



 
 

7.7  นายมานะ                พัฒนวิทยากุล   
7.8  นางสาวกุลนาถ          แย้มวงค์    
7.9  นางสาววิไลรัตน์         ซื่อสัตย์   
7.10 นางสาวชนิษฎา         นุ่มอ่อน   
7.11 นายชัชวาลย์              ชัยสว่าง   
7.12 นางสาวชาลิสา          ผิวคราม   
7.13 นางสาวนิสาชล         อ่วมป่วน   
7.14 นางสาวพุทธชาติ       ศรีประไพ   
7.15 นางสาวสรวีย์           เวียนพาณิชกุล   
7.16 นางสาวกมลลักษณ์    เผือกประพันธ์    
7.17 นางสาวปวริศา          โคติวงศ์   
 

7.24  นายอนุรักษ์              ยั่งยืน 
7.25  นางสาวอารียา           คุ้มฉัยยา   
7.26  นางสาวนันทัชพร        ทาเกตุ   
7.27  นางสาวปรนันท์          สีบูพิมพา   
7.28  นางสาวเจรญิขวัญ            โรจนพงศส์ถาพร   
7.29  นางสาวนิโลบล          เบิกบาน   
7.30  นางสาวนลิตา            ภูสีฤทธิ์ 
7.31  นางสาวณัฐกานต ์       อารีรัตนเวช 
7.32  นางสาวนววรรณ        ศรีสวัสดิ์  
7.33  นายนิธิ                    ด ารงชยกุล 
7.34  นางสาวธนพร            สาจันทร์ 
7.35  นางสาวชิดชนก          บุญเดช 

 

 หน้าที ่:  ก ากับ  ดูแล  และให้ค าปรึกษานักเรียนประจ าฐานกิจกรรม 
 

 8.  นักเรียนพี่เลี้ยง  
8.1  นางสาวอภิรตา           โกเมนรุ่ง   
8.2  นางสาวพิมพิศา          ตาค า 
8.3  นางสาวนวรัตน์          เหนี่ยงแจ่ม 
8.4  นางสาวฐิติชญา            เก่งเสมอวงค์ 
8.5  นางสาววิชญาพร        จันทราทิพย์ 
8.6  นางสาวพิมลพรรณ      บุญเตี้ย 
8.7  นางสาวจุฑาทิพย์        อนีประโคน 
8.8  นางสาวชนัญญา         กาด า 
8.9  นางสาววรางคณา       เห่งพุ่ม 
8.10 นางสาวกิตติกา         โคตรชมภู 
8.11 นางสาวพิมพ์ชนก      แสงทับทิม 
8.12 นางสาววนิดา             กฤษณเกษตร 
8.13 นางสาวจันทร์ธิดา      มาตรา 
8.14 นางสาวณิชามนทร์     เอมปลั่ง 
8.15 นางสาวคนธวรรณ      หอมดวง 
8.16 นางสาวอิศราวรรณ     คงปรีชา 
8.17 นางสาวธีรรัตน์          ทรงสถาพร 
8.18 นางสาววสุนันท์         ดั่งประสงค์ 
8.19 นายธนกร               ขัดชมพู 
8.20 นายปิยพงศ์             จันทร์สุข 

8.21  นายพศวัต                 เอ่ียมอ านวย 
8.22  นายภัทรดนัย             หาชะวี 
8.23  นางสาวจิตตริน           พลเดช 
8.24  นางสาวรมิดา             พุ่มน้อย 
8.25  นายธนพล                 ทวีการไถ 
8.26  นายวศิน                   สุธิราธิกุล 
8.27  นางสาวกิติยา             บวชขุนทด 
8.28  นางสาวดลดา             เคนมา  
8.29  นางสาวนิโลบล           นิยมรัตน์ 
8.30  นางสาวณฎัฐธิดา         สิริปัญญาธรรม 
8.31  นางสาวอภิญญา          อาจหาญ 
8.32  นางสาวอนุชศรา          ธะนะศรี 
8.33  นางสาวกัลยา             แก้วผกา 
8.34  นางสาวณัฐชยา           มุขขันธ์ 
8.35  นายปัณณรุจน์            วิศาลธนะศักดิ์ 
8.36  นางสาววิจิตรา            โพธิ์อาสา 
8.37  นางสาวประไพร          แสงเฉวต 
8.38  นางสาวสุธิดา             จูงกลาง 
8.39  นางสาววงษ์พิชชา        พลโภคิน 
8.40  นางสาวสุชานันท์         ละม่อม 
 

  

 หน้าที ่:  1)  ดูแล  ควบคุม  นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าฐานในระหว่างการท ากิจกรรมด้วยความเรียบร้อย 
   2)  หมายเลข 8.1 – 8.20 รับลงทะเบียนเวลา 7.00 – 8.00 น. 
 
 



 
 

9.  ฝ่ายพยาบาล 
  9.1   นางเสวิกา   เอ้ือพอพล  ประธานกรรมการ 
  9.2   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 

9.3   นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
  9.4   นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการและเลขานุการ  
 

 หน้าที ่:  ดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วยในระหว่างการร่วมกิจกรรม 
 

10.  ฝ่ายการเงิน 
 10.1  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 10.2  นางนฤมล   มุสิเกตุ   กรรมการ 
 10.3  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
 10.4  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่:  เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 
 

11.  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  11.1  นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานกรรมการ 
  11.2  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
  11.3  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
  11.4  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่:  จัดเตรียมอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวัน  พร้อมน้ าดื่มส าหรับครู นักเรียน 
    และคณะวิทยากร 
 
 

 12.  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
  12.1  นายธานินทร์  รมยศิริไทย  ประธานกรรมการ 
  12.2  นางธนวรรณ  โสดา   กรรมการ 
  12.3  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
  12.4  นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่:  ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 13.  ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรูปเล่ม 
  13.1  นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   ประธานกรรมการ 
  13.2  นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
  13.3  นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 



 
 

  13.4  นางสาวเจนจิรา    สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
  13.5  นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์  กรรมการ 
  13.6  นายสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมการ 
  13.7  นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่: 1)  จัดเตรียมเอกสารรูปเล่มประจ าฐาน 
  2)  จัดเตรียมเอกสารส าหรับการลงทะเบียน 
 

 14.  ฝ่ายประเมินผล 
  14.1  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  14.2  นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
  14.3  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 
  14.4  นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
  14.5  นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
  14.6  นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที ่:   เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินผลการจัดงาน  และสรุปรายงานเสนอโรงเรียน 
 
  ทั้งนี้ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 
 
 
        (นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 


