
 
ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที ่๐๕๙ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” 

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

 ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม “ค่าย
คุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนและครู ให้เป็นผู้มี
จิตฝักใฝ่ในเบญจศีล เบญจธรรม และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรม
ด าเนินงานดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นางกาญจนา  บุญคง   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายสุนทร    จิตต์สว่าง  กรรมการ 
  ๑.๓  นางชญาภา   พ่ึงสุข   กรรมการ   
  ๑.๔  นางพยอม    ไชยสงโท  กรรมการ 
  ๑.๕  นางเบญจางค์    เจริญสุข   กรรมการ 
  ๑.๖  นางสุภาพ    มงคล   กรรมการ 
  ๑.๗  นางสาวสุมิตรา    ด้วงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ก ากับติดตาม ร่วมวางแผนด าเนินงาน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่บุคลากรเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางอาจารี    จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาววันดี    แววสว่าง  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวสธุามาศ   หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวประภาสิริ   ด้วงเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ก ากับดูแลอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินกิจกรรมโครงการ   
 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  ประกอบด้วย 
           ๓.๑  นายอุทัย    ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
           ๓.๒  นายสุนทร   จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ               
           ๓.๓  นายสิริพงศ์   ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 



            ๓.๔  นายชัยณรงค์        รัตนปรีดา  กรรมการ 
            ๓.๕  นายอรรถกร         จันทร์เทวี  กรรมการ 
            ๓.๖  นายฤทธินันท์   ห่อคนดี    กรรมการ 
            ๓.๗  นายชลเทพ  สมัครการ  กรรรมการ 
            ๓.๘  นายจตุชัย       นันทวิชิต  กรรรมการ 
               ๓.๙  นายถวิล   กุลรักษา   กรรรมการ 
            ๓.๙  นางสาวไทย  เกตุค้างพลู  กรรรมการ 
            ๓.๑๐ จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์        กรรมการและเลขานุการ    
 มีหน้าที ่จัดห้องประชุมจ าปีสิรินธร โต๊ะหมู่บูชา จัดท าป้ายติดบนเวที ที่นั่งส าหรับพระวิทยากร และคณะครู  
 
 
 
 
 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและเอกสาร  ประกอบด้วย 
     ๔.๑  นางสาวสุมิตรา    ด้วงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
     ๔.๒  นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข  รองประธานกรรมการ 

               ๔.๓  นางสาวรุ่งนภา   ชัยภา      กรรมการ 
       ๔.๔   นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดท าเกียรติบัตร เอกสาร  และอุปกรณ์การเข้าค่าย 
 
 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน   ประกอบด้วย  
       ๕.๑  นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน   ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นางสาวภัทิรา   สอาด   รองประธานกรรมการ 
      ๕.๓  นางสุรีรัตน ์   แววสว่าง  กรรมการ 
      ๕.๔  นางสาวทักษญา   เจริญเวช  กรรมการ 
      ๕.๖  นางศิริพร   รอดกสิกรรม  กรรมการ 
      ๕.๗  นางพรทิพย์     ทาสี   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่รับรายงานตัวนักเรียนกิจกรรม “ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต”   
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
     ๖.๑ นายชลเทพ      สมัครการ  ประธานกรรมการ 

      ๖.๒ นายจตุชัย        นันทวิชิต  รองประธานกรรมการ 
      ๖.๓ นายสิริพงศ์    ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
      ๖.๔ นายชัยณรงค์        รัตนปรีดา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายสื่อประกอบการบรรยาย ถ่ายภาพกิจกรรม และลงเว็บไซต์โรงเรียน
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
 

ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ 
พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 



๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
     ๗.๑  นางสุภาพ     มงคล   ประธานกรรมการ 
     ๗.๒  นางสาวบุณยหนุน    ประสมสุข  กรรมการ 
     ๗.๓  นายจตุชัย        นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ด าเนินรายการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม“ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 
ห้องชีวิต”   
 

          ๘. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
     ๘.๑ คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนชาย ประกอบด้วย 

  ๘.๑.๑. นายสุนทร  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
       ๘.๑.๒. นายอุทัย  ไชยสงโท  รองประธานกรรมการ               
        ๘.๑.๓. นายสิริพงศ์   ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 

          ๘.๑.๔. นายชัยณรงค์       รัตนปรีดา  กรรมการ 
          ๘.๑.๕. นายฤทธินันท์   ห่อคนดี    กรรมการ 
          ๘.๑.๖. นายชลเทพ  สมัครการ  กรรรมการ 
      ๘.๑.๗ จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์        กรรมการและเลขานุการ 
    ๘.๒ คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนหญิง ประกอบด้วย 
  ๘.๒.๑. นางบุญเรือน  หาลาภ   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒.๒. นางสาววันด ี  แววสว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๘.๒.๓. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
  ๘.๒.๔. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข  กรรมการ 
  ๘.๒.๕. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
  ๘.๒.๖. นางสาวศิรินภา     เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
    ๘.๓ คณะกรรมการฝ่ายดูแลพระวิทยากร ประกอบด้วย 
  ๘.๓.๑. นายจตชุัย       นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 

 ๘.๓.๒. นายอรรถกร        จันทร์เทวี  กรรมการ 
 มีหน้าที ่ควบคุมดูแลการเข้า - ออกค่ายฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นางเบญจางค์  เจริญสุข   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางรัตนาวล ี  ชูเมือง   รองประธานกรรมการ 

  ๙.๓ นางประไพ   อ่อนสลุง  กรรมการ 
  ๙.๔ นางชญาภา   พ่ึงสุข   กรรมการ 
  ๙.๕ นางอาจารี   จิตต์สว่าง  กรรมการ 
  ๙.๖ นางพยอม   ไชยสงโท  กรรมการ 
  ๙.๗ คณะครูทุกท่าน     กรรมการ 
  ๙.๘ นางนิตยา   วงศ์จันทร  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหาร – น้ าดื่ม ถวายแด่พระวิทยากร คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งดูแลการรับประทาน
อาหารของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  



 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นางพรทิพย์  ทาสี   ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยในการเข้าค่าย 
  
 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
    ๑๑.๑ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข  ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ นางสาวเทพสุดา    เมฆวิลัย   รองประธานกรรมการ 
   ๑๒.๓  นางสาวทักษญา  เจริญเวช  กรรมการ 
  ๑๒.๔  นางสาวสุมิตรา    ด้วงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่สร้างแบบประเมินผล  สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินสรุปรวบรวมเป็นรูปเล่ม เพ่ือน าผล
การประเมินมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

ให้คณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทาง
โรงเรียนและราชการสืบไป 

               
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

                          ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางเวลาอบรม ”ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” 

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
 
 

วันที่ ๑๐  เดือน พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. -  ลงทะเบียน  
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.      -  นักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธง 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
      และกล่าวเปิดกิจกรรม”ค่ายคุณธรรมน าสู่วิชาการ พัฒนาพื้นฐานวิถี 5 ห้องชีวิต” 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.      -  บรรยายโดยพระวิทยากร เรื่อง "ยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.      -  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      -  (ต่อ) บรรยายโดยพระวิทยากร เรื่อง "ยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรW 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.      -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น.      -  บรรยายโดยพระวิทยากร เรื่องความกตัญญู 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.      -  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.      -  (ต่อ) บรรยายโดยพระวิทยากร เรื่องความกตัญญู 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     -  ประธานในพิธีกล่าวขอบพระคุณพระวิทยากร 
๑๖.๐๐ น.                  -  เดินทางกลับบ้าน 
 
 
 

(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


