
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่74/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้ำงวินัย  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

********* 
 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง-
ประสงค์ที่ตรงกับปรัชญาของโรงเรียนที่กล่าวว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” และสนอง
ต่อหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีการเข้าค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย  เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 
มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  อาศัย
อ านาจตามความในมาตราที่   39  วรรคแรกแห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1)  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ฉบับที่ 2 (2551), ฉบับที่ 3 
(2553) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายให้ค าแนะน า  แก้ปัญหาต่างๆ        
ในการจัดค่าย ประกอบด้วย 

1. นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
3. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
4. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการและเลขานุการ 

 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท าหน้าที่ วางแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับ
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
4. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
5. นางสาวภาพิมล  ฐานะ  กรรมการ 
6. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  กรรมการ 
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7. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
8. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการ 
9. นางอัจฉรา  กาโวเนน  กรรมการ 
10. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
11. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
12. นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
13. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
14. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
15. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ กรรมการ 
16. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
17. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
18. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
19. นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการ 
20. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
21. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
22. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
23. นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการ 
24. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
25. นายพัศพงศ ์ จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
26. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
27. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 3.  คณะกรรมกำรสถำนที่  ท าหน้าที่ จัดเตรียมป้ายเวที  จัดโต๊ะลงทะเบียนจ านวน  7  โต๊ะ 
พร้อมเก้าอ้ีจ านวน 21 ตัว บริเวณลานอเนกประสงค์ จัดที่ส าหรับใส่บาตรพระสงฆ์ ใต้อาคาร 1  
จัดเตรียมเครื่องเสียง  และควบคุมเสียงในพิธี  ถ่ายภาพ  และประดับตัวอักษรที่ลานอเนกประสงค์  
ประกอบด้วย 

1. นายประชาธิป   ใจกล้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
3. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
4. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
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 4.  คณะกรรมกำรประจ ำฐำน  ท าหน้าที ่วิทยากรประจ าฐาน ดูแล ให้ความรู้นักเรียนในแต่ละ
ฐาน และลงนามในสมุดคู่มือการเข้าค่ายฯ ของนักเรียน  ประกอบด้วย 
  ฐานที ่1   ชาติ  สถานที่ หน้าเสาธง  ประกอบด้วย 

1. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
2. นายรุ่งโรจน์  สมนิล 
3. นางอัจฉรา  กาโวเนน  

   ฐานที่ 2  ศาสนา  สถานที่ หอ้งศูนย์เรียนรวม ใต้อาคาร 2 
1. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
2. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  
3. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ 

 

  ฐานที่ 3  สมาธิ  สถานที่ ใต้อาคาร 1  
1. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
2. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี
3. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 

 

  ฐานที่ 4  มาร์ชโรงเรียน  สถานที่ ลานอเนกประสงค ์(โดมสนามฟุตบอล) 
1. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ 
3. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  

 

 ฐานที่ 5 วินัย  สถานที่ ลานอเนกประสงค์และสนามบาสเกตบอล 
1. นายนวเรศ  เสนคุ้ม  
2. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน 
3. นายจาตุรนต์  มหากนก 
4. วิทยากรทหาร 

 

ฐานที่ 6  จิตสาธารณะ  สถานที่ อาคาร  1,2,3 
1. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
2. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา 
3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์ 
4. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ 
5. นายธิติ  ด ารงคงชื่น 
6. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 
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ฐานที ่7  การรับประทานอาหาร  สถานที่ โรงอาหารโรงเรียน 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา 
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
3. นายพัศพงศ ์ จริพัฒนพงศ์ 
4. วิทยากรทหาร 

 

   ฐานที ่8  ใส่บาตร  สถานที่ ใต้อาคาร 1 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ 

  

 5.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ท าหน้าที่  รับลงทะเบียนและสรุปจ านวนนักเรียน ระหว่าง
วันที่ 4 – 6  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 06.00 – 06.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 
  1.  ระดับชั้น ม.1, ม.2 

1.1. นายสุวิทวัส  หริัญสินสุนทร   
1.2. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   
1.3. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 

2.  ระดับชั้น ม.3, ม.4 
2.1. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์ 
2.2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
2.3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์ 

3. ระดับชั้น ม.5, ม.6 
3.1. นางสาวภาพิมล  ฐานะ   

   3.2. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ   
3.3. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน 

  4. นักเรียนใส่บาตร 
   4.1. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
   4.2. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 
  

 6. คณะกรรมกำรพิธีกร  ท าหน้าที่ ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนฐาน ประกอบด้วย 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  ประธานกรรมการ 
2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
3. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการ 
4. นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการและเลขานุการ 
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 7. คณะกรรมกำรพิธีทำงศำสนำพุทธ ท าหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าพิธีใส่บาตร 
และกล่าวน านักเรียนใส่บาตร ประกอบด้วย 

1. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   ประธานกรรมการ 
2. นักเรียนชุมนุมพุทธศาสนา  กรรมการ 

 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ท าหน้าที ่ปฐพยาบาลและดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  ประธานกรรมการ 
2. นายภูมินทร์  เกิดศรี   กรรมการ 
3. นางสาวปาริชาติ  จ าปาศักด์ิ  กรรมการ 
4. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

9. คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินการจัดงาน  สรุปเสนอ
โรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
4. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
5. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 

 

  สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  
 
 
                         (นายสันต์ธวชั  ศรีค าแท้) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : การแต่งกายของคณะครู   
1. วันที่  4 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เสื้อยืดโรงเรียนสีชมพ ู
2. วันที่  5 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เสื้อยืดโรงเรียนสีน้ าเงิน 
3. วันที่  6 มีนาคม  พ.ศ. 2562   เสื้อยืดโรงเรียนสีชมพ ู
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมค่ำยวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้ำงวินัย ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561 
ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

 
วันจันทร์ที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2562 

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

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
06.00 - 06.45 น. ลงทะเบียน คณะกรรมรับลงทะเบียน ลานอเนกประสงค์ 
06.45 - 08.00 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ 3 รูป ครูจิราภรณ์, ครูเนาวรัตน์ ลานอเนกประสงค์ 
08.00 - 08.30 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครูสุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
08.30 - 09.00 น. ท าพิธีเปิดค่ายฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ลานอเนกประสงค์ 
09.00 - 10.30 น. ท ากิจกรรมตามฐาน ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
10.30 - 12.00 น. ท ากิจกรรมตามฐาน (ต่อ) ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
12.00 - 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร โรงอาหาร 
12.45 - 13.00 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครูสุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
13.00 - 14.30 น. ท ากิจกรรมตามฐาน (ต่อ) ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
14.30 - 16.00 น. ท ากิจกรรมตามฐาน (ต่อ) ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
16.00 - 16.30 น. ประชุมชี้แจงและนัดหมายในวันต่อไป ครูสุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 

 

 
วันอังคำรที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2562 

(นักเรียนถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 25-100 คะแนน) 
******************************************************************* 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
06.00 - 06.45 น. ลงทะเบียน คณะกรรมรับลงทะเบียน ลานอเนกประสงค์ 
06.45 - 08.00 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ 3 รูป ครูจิราภรณ์, ครูเนาวรัตน์ ลานอเนกประสงค์ 
08.00 - 08.30 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครูสุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
08.30 - 12.00 น. ฐานวินัย  ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร ตามฐานที่ก าหนด 
12.00 - 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร โรงอาหาร 
12.45 - 13.00 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครูสุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
13.00 - 14.30 น. ท ากิจกรรมฐานที่ 6 จิตสาธารณะ ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
14.30 - 15.00 น. ท าพิธีปิดค่ายฯ ผู้อ านวยการ ลานอเนกประสงค์ 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมค่ำยวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้ำงวินัย ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2561 
ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

 
วันอังคำรที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 (นักเรียนถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 105 คะแนนขึ้นไป) 
******************************************************************* 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
06.00 - 06.45 น. ลงทะเบียน คณะกรรมรับลงทะเบียน ลานอเนกประสงค์ 
06.45 - 08.00 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ 3 รูป ครูจิราภรณ์, ครูเนาวรัตน์ ลานอเนกประสงค์ 
08.00 - 08.30 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครสูุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
08.30 - 12.00 น. ฐานวินัย  ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร ตามฐานที่ก าหนด 
12.00 - 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร โรงอาหาร 
12.45 - 13.00 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครสูุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
13.00 - 15.00 น. ฐานวินัย (ต่อ) ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร ตามฐานที่ก าหนด 
15.00 - 15.30 น. ประชุมชี้แจงและนัดหมายในวันต่อไป ครสูุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 

 
 

วันพุธที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 (นักเรียนถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 105-200 คะแนน) 

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

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
06.00 - 06.45 น. ลงทะเบียน คณะกรรมรับลงทะเบียน ลานอเนกประสงค์ 
06.45 - 08.00 น.  ใส่บาตรพระสงฆ์ 3 รูป ครูจิราภรณ์, ครูเนาวรัตน์ ลานอเนกประสงค์ 
08.00 - 08.30 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครสูุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
08.30 - 12.00 น. ฐานวินัย (ต่อ) ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร ตามฐานที่ก าหนด 
12.00 - 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ครูประจ าฐาน และวิทยากรทหาร โรงอาหาร 
12.45 - 13.00 น. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการ ครสูุภวัชร,ครูจาตุรนต ์ ลานอเนกประสงค์ 
13.00 - 15.00 น. ท ากิจกรรมฐานที่ 6 จิตสาธารณะ ครูประจ าฐาน ตามฐานที่ก าหนด 
15.00 - 15.30 น. ท าพิธีปิดค่ายฯ ผู้อ านวยการ ลานอเนกประสงค์ 

 
 

หมำยเหตุ : ก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 
 


