
 
คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

ท่ี  225/๒๕๖5 
 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 

……………………………….. 
         ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  สำหรับนักเร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๑ และ ๔ จำนวน  ๗50  คน  
ในว ันพุธท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 ณ หอประชุมเฉลิมพระเก ียรติ ๘๔ พรรษา โรงเร ียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑”  ในหัวข้อ  “ Morality camp ความมหัศจรรย์ของศีล สมาธิ ปัญญา ” เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสได้รู้จักและนำหลักไตรสิกขามาปฏิบัติธรรมให้เป็นวิถีชีวิต  
ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   มีระเบียบวนิัย  
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นจิตอาสา และสามารถหาทางออกที่ดีของชีวิตไม่พึ่งพาสารเสพติด  เพื่อให้การ
ดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
4. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
5. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
6. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
        ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางจิดาภา จู้หว้า   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
6. นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



7. นางสาวอริยา  กันทะวงค์   ครู   กรรมการ 
8. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก   ครู   กรรมการ 
9. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   กรรมการ   
10. นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   กรรมการ 
11. นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู   กรรมการ 
12. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย   ครู   กรรมการ 
13. นางสาวโสภิต สุจิตตกุล   ครู   กรรมการ 
14. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
15. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครู    กรรมการ 
16. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู   กรรมการ 
17. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   ครู   กรรมการ 
18. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
19. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ ประสานงาน  ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย  
           ๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
           ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
 
     คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

1. นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายประสพชัย  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
4. นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
5. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ 
6. ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายธีระวฒัน์  เพชร์วารี            ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เก้าอี้สำหรับครู   จำนวน  ๓๐  ตัว 
 ๒. จัดโต๊ะ  สำหรับรายงานตัวบนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  จำนวน  ๒  ชุด ๆ ละ ๒ ตัว  
              เก้าอี้ชุดละ ๔ ตัว 
          ๓. จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

   พร้อมดอกไม้ธูปเทียน และประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม 
          ๔. ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา   
 5. โต๊ะสำหรับพระฉันเพล 
          6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นางจิดาภา จูหว้า   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครู    กรรมการ 
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5. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ดำเนินงานจัดทำเอกสารลงทะเบียน  รับลงทะเบียน   และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
 

คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางนงพงา  อิสสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู    กรรมการ 
6. นายฉัตรดาว  ฉันทะ   ครู   กรรมการ 
7. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  ครู   กรรมการ 
8. นายพรพิชิต  พันธุ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ทุกคน  
9. นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   ๑. ดูแลควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนเสร็จส้ินกิจกรรม   
              ในการควบคุมดูแลนักเรียนหลังเสร็จส้ินพิธีเปิด  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในคาบว่างไม่มีคาบสอน 
          ๒. เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ  แนะนำแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม สุขภาพ  
              และอื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับฝ่ายอาหารในการให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมนักเรียน 
 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนนับถือศาสนาอืน่ 
1. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวโสภิต  สุจิตกุล  ครู   กรรมการ 
3. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ดูแลควบคุมนักเรียนท่ีนับถือศาสนาอื่น ๆ ในระหว่างการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย    
            และจัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับนักเรียนตามท่ีเห็นสมควร 
         

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางจิดาภา  จูหว้า   ครู ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  ครู    กรรมการ 
5. นายวันเฉลิม อุลิต   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมอาหารสำหรับถวายเพลพระวิทยากร 
 

คณะกรรมการฝ่ายเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศวร ขจรโชติพงษ์  ครูช่วยสอน  กรรมการ 
3. นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาวพัชรี  บัวอาจ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม 
 2.  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอ LED 
 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
1. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู   รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู   กรรมการ 
3. นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 
๒. ออกแบบโปสเตอร์กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ภาพ ลงในเว็บไชต์ช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการ 
3. นายวันเฉลิม  อุลิต   ครู   กรรมการ 
4. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   วางแผน กำหนดขั้นตอนและเป็นพิธีกรดำเนินการกิจกรรมตามกำหนดการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
1. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร  ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นายธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  เตรียมจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน 
2.  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ไว้ให้บริการในระหว่างการจัดกิจกรรม 

          3.  เป็นเจ้าหน้าท่ีในการปฐมพยาบาลครู  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย          ครู   ประธานกรรมการ                         
2. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู   กรรมการ    
3. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  ครู   กรรมการและเลขานุการ    

หน้าท่ี  ๑. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. นายเสกสรรค์   สุขมา ครู   ประธานกรรมการ                  
2. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย    ครู   กรรมการ 
3. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ    ครู   กรรมการ  
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4. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย   ครู   กรรมการและเลขานุการ       
หน้าท่ี    ๑. จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนท่ีผ่านการเข้าค่าย 
  ๒. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมออนไลน์ 
  ๓. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน 3 เล่ม 
 
 ท้ังนี้    ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
   

ส่ัง    ณ   วันท่ี  28  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
  

 
(นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กำหนดการ ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 
“Morality camp ความมหัศจรรย์ของ ศีล สมาธิ ปัญญา” 

วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
การแต่งกาย  นักเรียนท้ังชาย-หญิง ใส่เส้ือยืดคอกลมหรือคอปกสีขาวกับกางเกงวอมหรือกางเกงขายาวสีดำ 
  หรือกางเกงวอมของโรงเรียน 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใส่เส้ือสีขาว   
 

เวลา กิจกรรม 
๐8.3๐ - ๑๐.๐๐ น. (รอบเช้า นักเรียน ม.4 ท้ังระดับ) 

พิธีเปิดโครงการ  
- คุณครูผู้รับผิดชอบกล่าวรายงาน 
- ผู้อำนวยการกล่าวเปิดโครงการ 
- กิจกรรม เปิดใจใส่ธรรม/มารยาทชาวพุทธ/เกมนันทนาการ/ส่ือ/กิจกรรม 

10.00 – 11.00 น. - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา 
“เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักไตรสิกขา” 
 ธรรมะนนัทนาการ สู่การใช้ชีวิตอย่างมีไตรสิกขา 

11.00 – 11.20 น. - นำเสนอ สรุปกิจกรรม / ทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 
13.00 – 13.30 น. (รอบบ่าย นักเรียน ม.1 ท้ังระดับ) 

- สวดมนต์/นั่งสมาธิ 
13.30 – 14.30 น. - กิจกรรม เปิดใจใส่ธรรม/มารยาทชาวพุทธ/เกมนันทนาการ/ส่ือ/กิจกรรม 
14.30 – 15.30 น. - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา 

“เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จโดยยึดหลักไตรสิกขา” 
 ธรรมะนนัทนาการ สู่การใช้ชีวิตอย่างมีไตรสิกขา 

15.30 – 16.00 น. - นำเสนอ สรุปกิจกรรม / ทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 
- เสร็จส้ินกิจกรรม 


