
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่  ๑๕๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

....................................................................................................................... 
             พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ (๓) 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต และพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาชีวิต เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
๑.๓ นางอรอุมา  บุญไตร  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
๑.๕ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
๑.๖ นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่  ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
๒.๑ นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางอรอุมา  บุญไตร  รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ รองประธานกรรมการ 
๒.๕ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
๒.๖ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
๒.๗ นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน  กรรมการ 
๒.๘ นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
๒.๙ นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
๒.๑๐ นางวิไลพร  สังข์แก้ว  กรรมการ 
๒.๑๑ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒ นางสาวปารวีย์ ขาวสมบูรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๒.๑๓  นางสาวอ าไพ... 
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๒.๑๓ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๔ นายคมสัณห์  จันสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่ วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานคณะพระวิทยากรและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   

นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 
ม.๑/๑ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นางนฤมล มุสิเกตุ 
ม.๑/๒ นางสาวธารทิพย์ เขินค า นางสาวกาญจนา กรีธาธร 
ม.๑/๓ นายสุภวัชร ชาติการุณ นางจิดาภา สุริยันต์ 
ม.๑/๔ นายสมพร ชัยวงษ์ นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 
ม.๑/๕ นางวันทนา แดงประเสริฐกุล นางวิไลพร สังข์แก้ว 
ม.๑/๖ นางสาวปราณี พรมติ๊บ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 
ม.๑/๗ นางอริสา ถนอมเล็ก นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์ 
ม.๑/๘ นายจาตุรนต์ มหากนก นายนิวัฒนชัย เดชประเสริฐ 
ม.๑/๙ นางสาวอ าไพ พาโคกทม นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 

ม.๑/๑๐ นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า นายจีรพงศ์ เกิดธูป 
ม.๑/๑๑ นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ นางสาวสุธิดา ไชยโย 

 

หน้ำที่   ๑.  ประสานงานและควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกับพระวิทยากรในการท ากิจกรรม
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ในวันที่  ๑๗  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

   ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
นายคมสัณฑ์  จันสอน   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 
ม.๔/๑ นางมาลิน จันทร์แสง นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง 
ม.๔/๒ นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา นางอัจฉรา กาโวเนน 
ม.๔/๓ นายคมสัณห์ จันสอน -  
ม.๔/๔ นางสาวศศิธร นานไธสง นายนวเรศ เสนคุ้ม 
ม.๔/๕ นางศันสนีย์ พันธ์เรือง นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 
ม.๔/๖ นางสาวแรกรัก บุญอยู่ นางสาวขวัญจิตร   ชนะสิทธิ์ 

 

/ม.๔/๗... 
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ระดับ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษำคนที่ ๒ 
ม.๔/๗ นายทองฉัตร ไรนุ่น นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง 
ม.๔/๘ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก 

      นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์ 
ม.๔/๙ นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี นายสัญชัย วัชรพรรณ 
ม.๔/๑๐ นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ 
ม.๔/๑๑ นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล นายณภัทร คชรัตน์ 

 

หน้ำที่   ๑.  ประสานงานและควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกับพระวิทยากรในการท ากิจกรรม
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ในวันที่  ๑๘  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

    ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร  
๔.๑ นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายเกตุ   โพธิ์น้อย  รองประธานกรรมการ 
๔.๓  นายภัทรพงษ์  นาสะอ้าน  กรรมการ 
๔.๔ นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ กรรมการ 
๔.๕ นายจีรพงศ์  เกิดธูป  กรรมการ 
๔.๖ นายทองฉัตร  ไรนุ่น  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗ นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๘ นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้ำที ่ ๑.  ก าหนดวางแผนพิธีการ ให้เป็นไปตามก าหนดการ  
   ๒.  จัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดกิจกรรม  
   ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
 ๕.๑   นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ   
 ๕.๒   นายอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมการ 

๕.๓   นายสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมการ 
๕.๔   นายวรีะชัย  น้ าพระหัส  กรรมการ 
๕.๕   นายวิเชียร  สังขพงษ ์  กรรมการ 
๕.๖   นายวินัย  ออกแมน   กรรมการ 
๕.๗   นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดสถานที่ ป้ายเวที แต่งเวทีให้พร้อมใช้งานในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน       

พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนให้สวยงาม  
        ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

/๖.  คณะกรรมกำร... 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
  ๖.๑  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า กรรมการ 
  ๖.๔  นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 

๖.๕  นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์  กรรมการ  
  ๖.๖  นางสาวจันทมาศ  บัวจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ  
  ๖.๗  นางสาวแรกรัก  บุญอยู่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๘  นางจิดาภา  สุริยันต ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้ำที ่  ๑.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
       ๒.  จัดท าบัญชีและหลักฐานการใช้เงิน 
       ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
๗.๑  นายสมพร  ชัยวงษ ์    ประธานคณะกรรมการ 

 ๗.๒  นายสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมการ  
 ๗.๓  นายจาตุรนต์  มหากนก   กรรมการ 
 ๗.๔  นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ   
 ๗.๕  นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.  บันทึกภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
    ๒.  น าภาพกิจกรรมส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

           ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
    ๘.๑  นางสาวกาญจนา  กรีธาธร  ประธานกรรมการ 
    ๘.๒  นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน  กรรมการ 
    ๘.๓  นายจีรพงศ์  เกิดธูป   กรรมการ 
    ๘.๔  นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
    ๘.๕  นายณภัทร  คชรัตน ์  กรรมการ 
    ๘.๖  นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์  กรรมการ 
    ๘.๗  นางวิไลพร  สังข์แก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที ่  ๑.  ประสานงานเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม กับทางเจ้าหน้าที่ของวัด 
     ๒.  ดูแลการบริการอาหารให้กับนักเรียน 
    ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 

  ๙.๑  นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นายชัยวุฒิ  สังขพงษ์ กรรมการ 

/๙.๓ นายนวเรศ... 
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  ๙.๓  นายนวเรศ  เสนคุ้ม  กรรมการ 
  ๙.๔  นายจีรพงศ์  เกิดธูป  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที ่ ๑.  จัดรถ เพื่อรับ – ส่ง พระวิทยากร ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  
   ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๐.๑  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ประธานกรรมการ 

  ๑๐.๒  นางสาวปราณี  พรมติ๊บ  กรรมการ 
  ๑๐.๓  นางสาวจารวุรรณ  ทองขุนด า กรรมการ 
  ๑๐.๔  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววมิล  กรรมการ 
  ๑๐.๕  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ  

๑๒.๖  นายคมสัณห์  จันสอน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. วางแผนและออกแบบประเมินผล 
           ๒. ประเมินผลและสรุปผลการประเมินกิจกรรม ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายหลังจากเสร็จ

สิ้นกิจกรรม ๒ สัปดาห์ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 ทั้งนี้  ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
 

                      สั่ง  ณ  วันที่   ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
               (นายสันต์ธวชั  ศรีค าแท้) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


