
๑ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่ ๑๒๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณุธรรม จริยธรรม  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
.......................................................................................................... ............. 

             พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ (๓) 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมใน
การด ารงชีวิต และพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชีวิต 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัด
กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยประกอบด้วย 

๑.๑ นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
๑.๓ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง    กรรมการ 
๑.๔ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส   กรรมการ 
๑.๕ นายรัตนะ  บัวรา    กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   ท าหน้าที่วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานคณะพระ
วิทยากรและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๒.๑ นายรัตนะ  บัวรา    ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง    รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส   รองประธานกรรมการ 
๒.๕ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
๒.๗ นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
๒.๘ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 



๒ 

 

๒.๙ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์    กรรมการ 
๒.๑๓ นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์   กรรมการ 
๒.๑๕ นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๖ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗ นายทองฉัตร ไรนุ่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ท าหน้าที่ ประสานงานและควบคุมดูแล
นักเรียนร่วมกับพระวิทยากรในการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในระดับท่ีรับผิดชอบ  จัดเตรียมภัตตราหาร-
เพล น้ าดื่มถวายพระ ประกอบด้วย 
 

๓.๑ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓.๑.๑ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร ประธานกรรมการ 
๓.๑.๒ นายทองฉัตร   ไรนุ่น  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๑/๑ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นายกิตติคุณ จันทะโมคา 

ม.๑/๒ นายเลอพงศ์ จันสีนาก นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 

ม.๑/๓ นายสุภวัชร ชาติการุณ นางสาวจิ ดาภา เซียนจันทึก 

ม.๑/๔ นางสาวอ าไพ พาโคกทม นางสาวกาญจนา กรีธาธร 

ม.๑/๕ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล นายปิยพฤฒิ จิธานนท์ 

ม.๑/๖ นางสิริยา โกศลนิยม นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 

ม.๑/๗ นายปรมินทร์ เสมอภพ นางสาวธารทิพย์ เขินค า 

ม.๑/๘ ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ นางสาวปราณี พรมติ๊บ 

ม.๑/๙ นางนฤมล มุสิเกตุ นายอุดม จิรกิตตยากร 

ม.๑/๑๐ นายทองฉัตร ไรนุ่น นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ 

 
 
 
 
 



๓ 

 

๓.๒ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๓.๒.๑ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นางสาวจารุนิภา   ภู่สวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๒/๑ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา นางสาวยุวดี เสือใหญ่ 

ม.๒/๒ นางอมรรัตน์ มาฬมงคล นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 

ม.๒/๓ นางสาวนาถพร มูลจันทร์ นายทรงพรต เชื้อภักดี 

ม.๒/๔ นางสาววิจิตรา รอดหยู นางกัลยา ม่วงมั่น 

ม.๒/๕ นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ นายประชาธิป ใจกล้า 

ม.๒/๖ นายอัครวัฒน์ ยอแสง นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง 

ม.๒/๗ นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์

ม.๒/๘ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 

ม.๒/๙ นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน นายวสวัตติ์ ขายของ 

ม.๒/๑๐ นางสาวศุภร แซ่ลู่ นางสาวลลิตา แขกรัมย์ 
  

๓.๓ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๓.๓.๑ นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๓/๑ นางสมคิด ลอยฟ้า นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 

ม.๓/๒ นายไกรสร หม้อแหละ นางสาวพรทิพย์ กองจินดา 

ม.๓/๓ นางสาวสุภาพร งาเฉลา นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์

ม.๓/๔ นายสมชาย คงเสน่ห์ นางสาวนัดธิดา นวลศรี 

ม.๓/๕ นางสาวอัจฉรา   ทองทา นางขันทอง ทองน้อย 

ม.๓/๖ นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 

ม.๓/๗ นางปราณี วีระหงส์ นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล 

ม.๓/๘ นายเลิศชัย เกตุพิทยา นายอ านาจ สิงห์ทอง 

ม.๓/๙ นางจิราภรณ์ วราชุน นางสาวกชพร อารัชกุล 

ม.๓/๑๐ นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง นายกัญจน์ แสงทอง 
 



๔ 

 

๓.๔ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๓.๔.๑ นางสาวสิวลี           บุญวัฒน์  ประธานกรรมการ 
๓.๔.๒ นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๔/๑ นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล 

ม.๔/๒ นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  -   

ม.๔/๓ นางสาวศศิธร นานไธสง  -   

ม.๔/๔ นางสาววิชชุดา สมจิตร  -   

ม.๔/๕ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  

ม.๔/๖ นางสาวแรกรัก บุญอยู่  -   

ม.๔/๗ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง นางสาวธนกานต์ สีใหม่ 

ม.๔/๘ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 

ม.๔/๙ นางสาวตวงศรณ์ องอาจ นางณัฐนันท์ รัมมะเดช 

ม.๔/๑๐ นายนวเรศ เสนคุ้ม นายมงคล ทองงาม 

ม.๔/๑๑ นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  -   
๓.๕ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๓.๕.๑ นางมาลิน  จันทร์แสง ประธานกรรมการ 
๓.๕.๒ นางดวงเดือน คงสุข  กรรมการและเลขานุการ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๕/๑ นางสาวศันสนีย์ เหลืองประภาศิริ นางมาลิน จันทร์แสง 

ม.๕/๒ นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์  -   

ม.๕/๓ นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม นางสาวอริสา บุตรดามา 

ม.๕/๔ นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ 

ม.๕/๕ นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา 

ม.๕/๖ นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ 

ม.๕/๗ นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา 

ม.๕/๘ นางสาวภาพิมล ฐานะ นางดวงเดือน คงสุข 

ม.๕/๙ นางสาววิชุตา อินไผ่  -   

ม.๕/๑๐ นางสาววิชุดา บุญเทียม  -   

ม.๕/๑๑ จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ 



๕ 

 

๓.๖ คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๖.๑ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  ประธานกรรมการ 
๓.๖.๒ นางสาวศากุน เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 

ม.๖/๑ นายเกตุ โพธิ์น้อย นายรุ่งโรจน์ สมนิล 

ม.๖/๒ นางสาวอุบล บุญชู นายอนันต์ สุโพธิ์ 

ม.๖/๓ นายเรวัตต์ นกสว่าง  -   

ม.๖/๔ นางสาวศากุน เทียนทอง นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง 

ม.๖/๕ นายสิริชัย โชติกมณิย์ นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ 

ม.๖/๖ นางทัศนารี อ่อนสุข นายเจนภพ มณีพงษ์ 

ม.๖/๗ นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ 

ม.๖/๘ นางสาวอรทัย จันทรังษี นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์ 

ม.๖/๙ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  -   

ม.๖/๑๐ นางสาวชญานี วจนะศิริ นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี 

ม.๖/๑๑ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร ท าหน้าที่ก าหนดวางแผนพิธีการ ให้เป็นไปตามก าหนดการ 
จัดเตรียมดอกไม้ จัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นพิธีกร และจัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดกิจกรรม ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายเกตุ   โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
๔.๓  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
๔.๔ นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
๔.๕ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๗ นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท าหน้าที่จัดสถานที่ เขียนป้ายเวที แต่งเวทีในหอประชุมให้สวยงาม 
จัดเก้าอ้ีให้แขกท่ีมาร่วมพิธี จัดดอกไม้ธูป – เทียน และจัดเก้าอ้ีตามจ านวนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมตามก าหนดการด้านท้ายค าสั่งนี้ ประกอบด้วย 

๕.๑ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
๕.๓ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 



๖ 

 

๕.๔ นักการภารโรงทุกท่าน    กรรมการ 
๕.๕ นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

  

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายภาพและเครื่องเสียง   ท าหน้าที่ เก็บภาพถ่าย จัดเตรียมเครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับคณะพระวิทยากร และน าภาพประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

๖.๑ นายอุดม   จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายพีระพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๖.๓ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
๖.๔ จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
๖.๕ นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
๖.๖ นายอดุลย์   พุทธขันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๗ นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๘ นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ท าหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางนฤมล   มุสิเกตุ   กรรมการ 
๗.๓ นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการ 
๗.๕ นางสาววันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ท าหน้าที่ในการจัดท าเอกสารและเตรียมข้อมูลโดยประสานงานกับ
คณะพระวิทยากร ประกอบด้วย 

๘.๑ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
๘.๓ นายทองฉัตร   ไรนุ่น   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
๘.๕ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ท าหน้าที่ในการออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และสรุปผลเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 

๙.๑ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 



๗ 

 

๙.๓ นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
๙.๔ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
๙.๕ คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
๙.๖ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 

 

             ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายวางแผน  เตรียมงาน  และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

                     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
               (นายเลิศศิลป์    รัตนมุสกิ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตารางค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ หอประชุม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

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

 
วัน/เดือน/ปี ที่อบรม ระดับชั้นที่อบรม 

๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๓๐ – ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๖ – ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๙ – ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 
ก าหนดการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ณ หอประชุม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
 

วันแรก/เวลา กิจกรรมการอบรม ผู้ด าเนินการ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนการอบรม ครูที่ปรึกษา 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. พิธีกรนัดหมายก าหนดการ ครูเกตุและคณะ 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิดการอบรม ประธานมาถึงในพิธี  

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ครูเกตุและคณะ 

 นายรัตนะ   บัวรา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
กล่าวรายงาน 
นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายอบรม
คุณธรรม 

ครูเกตุและคณะ 

 ประธานนักเรียนกล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ ประธานนักเรียนของแต่ละ
ระดับชั้น 

๐๘.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.  เปิดใจใส่ธรรม/สติกับชีวิตประจ าวัน คณะพระวิทยากร 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ผ่อนพัก ครูที่ปรึกษา 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สื่อธรรมส่องใจ คณะพระวิทยากร 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เบิกบานเพ่ือเรียนรู้ คณะพระวิทยากร 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. คุณค่าชีวิต คณะพระวิทยากร 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. ผ่อนพัก ครูที่ปรึกษา 
๑๔.๕๐ - ๑๕.๓๐ น. อ้อมกอดที่ควรตอบแทน คณะพระวิทยากร 

๑๕.๓๐ น. ภาวนา  เพ่ือพัฒนาจิต คณะพระวิทยากร 
 
 
 



๑๐ 

 

 
ก าหนดการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ณ หอประชุม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
วันที่สอง/เวลา กิจกรรมการอบรม ผู้ด าเนินการ 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. เช้าวันใหม่เปิดใจด้วยธรรม คณะพระวิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เพ่ือนแท้ดูแล ได้เสมอ คณะพระวิทยากร 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ผ่อนพัก ครูที่ปรึกษา 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ทักษะชีวิต คณะพระวิทยากร 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เบิกบานเพ่ือเรียนรู้ คณะพระวิทยากร 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ธรรมะ กับความรัก คณะพระวิทยากร 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. ผ่อนพัก ครูที่ปรึกษา 
๑๔.๕๐ - ๑๕.๓๐ น. ความรู้ที่ให้ แด่ศิษย์ที่รัก คณะพระวิทยากร 

๑๕.๓๐ น. ก่อนจากฝากธรรม คณะพระวิทยากร 
 พิธีปิดการอบรม คณะครูที่ปรึกษา 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


