
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที ่ ๑๑๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมทัศนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

......................................................... ........................................................ 

                ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมทัศนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำจิต 
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ให้เป็นผู้มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำ และครู อำจำรย์  
ฝึกจิตให้มีสติรู้เท่ำทันอำรมณ์ของตนเองและแสดงออกทำงด้ำนอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม  สำมำรถปรับตัว 
รับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเพ่ือสร้ำงคนดีสู่สังคมตำมแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม และเพ่ิมพูนทักษะ
ควำมรู้นอกห้องเรียน โดยก ำหนดจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน ๒ คืน  
ณ ส ำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สำขำปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  

               เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมำตรำ ๒๗(๔)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยนิติกร  ระดม   รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 

๓. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
๕. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำร 
๔. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   กรรมกำร 

๕. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 

๖. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมกำร 
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๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  กรรมกำร 
๘. นำงพนิดำ  สำระรักษ์  กรรมกำร  
๙. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   กรรมกำร  
๑๐. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   กรรมกำร 
๑๑. นำงเพียงใจ   พรหมเทศน ์  กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสดิ์  กรรมกำร 
๑๓. นำงศิริพร   เวชภูติ   กรรมกำร 
๑๔. นำงมำรศรี    อนันทคุณ  กรรมกำร 
๑๕. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์  กรรมกำร 
๑๖. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล  กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวจุติกำญจน์  สุวรรณธำดำ  กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมกำร 
๑๙. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ ์  กรรมกำร 
๒๐. นำงจิรฐำ   แก้วทรงพล  กรรมกำร 
๒๑. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ ์  กรรมกำร 
๒๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง  กรรมกำร 
๒๔. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก  กรรมกำร 
๒๕. นำงเบญจมำศ  อินทรชิต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. ก ำหนดรูปแบบ วำงแผน ออกแบบกิจกรรมอบรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรมและกิจกรรมทัศนศึกษำ 

๒. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ 
 ๓. ติดต่อประสำนงำนและท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์น ำนักเรียนไปเข้ำค่ำยยุวชนคนคุณธรรม   
              และกิจกรรมทัศนศึกษำ 

   ๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนกิจกรรมอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑. นำงสังวำลย ์  ยรรยงค์      ประธำนกรรมกำร   
  ๒. นำงรัถญำ    ค ำแพง    รองประธำนกรรมกำร   

๓. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  กรรมกำร  
๔. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  กรรมกำร  
๕. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ ์  กรรมกำร  
๖. นำยพีรยุทธ    บรรเทำวงษ์  กรรมกำร  
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  ๗. นำงฐิติรัตน์    อร่ำมพงษ ์  กรรมกำร  

๘. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ    กรรมกำร  
๙. นำงจิตติญำ    กล่อมเจ๊ก   กรรมกำร  
๑๐. นำงนิลวรรณ   กองเงิน     กรรมกำร  

  ๑๑. นำยสุรชัย    วอปู   กรรมกำร  
๑๒. นำยสุโชติ    โชติมัย   กรรมกำร  
๑๓. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง     กรรมกำร  
๑๔. นำยส ำพันธุ์   กระจ่ำง   กรรมกำร  
๑๕. นำงสุพร    ตรุษสำท     กรรมกำร  
๑๖. นำยพงศ์นที  คงถำวร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๗. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน    ประธำนกรรมกำร   

  ๒. นำงสำวนันทวัน  เชิงหอม   รองประธำนกรรมกำร   
๓. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช     กรรมกำร  
๔. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  กรรมกำร  
๕. นำงมำรศรี    อนันทคุณ  กรรมกำร  
๖. นำยณัฐพร    จันทร์ประณต  กรรมกำร  
๗. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว    กรรมกำร  
๘. นำยอนันต์    เชื้อชีลอง  กรรมกำร  
๙. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ     กรรมกำร  
๑๐. นำงอโนทัย    มูลกัน   กรรมกำร  
๑๑. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์    กรรมกำร  
๑๒. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี   กรรมกำร  
๑๓. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง    กรรมกำร  
๑๔. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ      กรรมกำร  
๑๕. นำงสำวเทวิกำ   ศิลำเขตต์  กรรมกำร  
๑๖. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๗. นำงกัญญำรัตน์   สำรบูรณ์  กรรมกำรและผู้ช่วยแลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะเดินทำงไป - กลับให้สะดวก ปลอดภัย 
  ๒. ดูแลนักเรียนในกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

๓. ดูแลนักเรียนขณะอยู่ในห้องพัก กำรเข้ำนอน กำรท ำภำรกิจส่วนตัว 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๔. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนกิจกรรมทัศนศึกษา  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑. นำงรัถญำ    ค ำแพง        ประธำนกรรมกำร   
  ๒. นำงสังวำลย ์  ยรรยงค์      รองประธำนกรรมกำร   

๓. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ ์  กรรมกำร 
๕. นำยพีรยุทธ    บรรเทำวงษ์  กรรมกำร 

  ๖. นำงฐิติรัตน์    อร่ำมพงษ ์  กรรมกำร 

๗. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ    กรรมกำร 
๘. นำงจิตติญำ    กล่อมเจ๊ก   กรรมกำร 
๙. นำงนิลวรรณ   กองเงิน     กรรมกำร 

  ๑๐. นำยสุรชัย    วอปู   กรรมกำร 
๑๑. นำยสุโชติ    โชติมัย   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง     กรรมกำร 
๑๓. นำยส ำพันธุ์   กระจ่ำง   กรรมกำร 
๑๔. นำงสุพร    ตรุษสำท     กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   กรรมกำร 
๑๖. นำยพงศ์นที  คงถำวร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๗. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน    ประธำนกรรมกำร   
๒. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช     รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  กรรมกำร  
๔. นำงมำรศรี    อนันทคุณ  กรรมกำร  
๕. นำยณัฐพร    จันทร์ประณต  กรรมกำร  
๖. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว    กรรมกำร  
๗. นำยอนันต์    เชื้อชีลอง  กรรมกำร  
๘. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ     กรรมกำร  
๙. นำงอโนทัย    มูลกัน   กรรมกำร  
๑๐. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์    กรรมกำร  
๑๑. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี   กรรมกำร  
๑๒. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง    กรรมกำร  
๑๓. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ      กรรมกำร  
๑๔. นำงสำวเทวิกำ   ศิลำเขตต์  กรรมกำร  
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๑๕. นำงกัญญำรัตน์   สำรบูรณ์  กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวนันทวัน  เชิงหอม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๗. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำรและผู้ช่วยแลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะเดินทำงไป - กลับให้สะดวก ปลอดภัย 
           ๒. ติดต่อสถำนที่แหล่งเรียนรู้ และก ำหนดรูปแบบกิจกรรม 
           ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนในขณะท ำกิจกรรมให้เกิดควำมเรียบร้อย ปลอดภัย 
           ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ      รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ     กรรมกำร 
๔. นำงกัญญำรัตน์ สำรบูรณ์  กรรมกำร 
๕. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่๑. จัดหำอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ส ำหรับใช้ในกิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 
                        และกิจกรรมทัศนศึกษำ  
  ๒. ดูแล รักษำ ปฐมพยำบำลเบื้องต้น นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 
                         และกิจกรรมทัศนศึกษำ 
  ๓. ประสำนงำน ส่งตัวนักเรียนเข้ำรับกำรรักษำกับศูนย์พยำบำลกรณีฉุกเฉิน 
    ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

๖. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
  ๑. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   กรรมกำร 

๔. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว  กรรมกำร 
๕. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์  กรรมกำร 
๖. นำงสำวอภิญญำ ข ำอินทร์  กรรมกำร 

  ๗. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวเนตรทรำย เทียมสัมฤทธิ์  กรรมกำร 

๙. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๐. นำงสำวพัชรำภรณ์ อุทรักษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

 หน้าที ่๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ กิจกรรมกำรเข้ำค่ำยยุวชนคนคุณธรรม 
                         และกิจกรรมทัศนศึกษำ 
             ๒. จัดท ำบัญชีรำยจ่ำย และสรุปผลเสนอฝ่ำยบริหำร 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 
๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศ์นที   คงถำวร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยสุโชติ    โชติมัย   กรรมกำร 
๔. นำยพีรยุทธ  บรรเทำวงษ์  กรรมกำร 
๕. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. นำยสุรชัย    วอปู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที ่๑. บันทึกภำพตลอดกำรจัดกิจกรรม 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว    ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสำวนันทวัน  เชิงหอม   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยอนุรักษ์    สวัสด ี   กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๕. นำยอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที ่๑. ออกแบบกำรประเมินกิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมทัศนศึกษำ 
          ๒. เก็บรวบรวมวิเครำะห์ แปลผลข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรม       

         ๓. สรุปผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
          ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิด
ผลดี แก่ทำงรำชกำร 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒           
 
 

(นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ)์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมค่ำยยุวชนคนคุณธรรม  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 มิถุนำยน พ.ศ.2562   
ณ  ส ำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สำขำปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

12 มิถุนำยน 2562      (แต่งกำยด้วยชุดพละ) 
06.00 – 06.30 น. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษา ณ ลานจอดรถเรือนจ าคลองเปรม 
06.30 – 09.30 น. เดินทางถึงส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (เปลี่ยนเปน็การแต่งกายด้วยชดุขาว) 
09.30 – 11.00 น. พิธีเปิดการอบรม พิธีรับศีล 8 
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.00 – 13.00 น. ศึกษาธรรมตามอัธยาศัย 
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติธรรม 
15.00 – 17.00 น. ทานน  าปานะ (น  าเตา้หู้) และพกัผ่อน 
18.00 – 21.00 น. ท าวัตรเย็น (สวดมนต์ และปฏิบตัิธรรม) 
21.00 น. เป็นต้น ไป พักผ่อน 
 

13 มิถุนำยน 2562 (แต่งกำยด้วยชุดขำว) 
04.30 - 06.00 น.  ท าวัตรเช้า (สวดมนต์ และปฏิบตัิธรรม) 
06.30 – 08.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ / รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 11.00 น. ปฏิบัติธรรม 
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.00 – 13.00 น. พักผ่อน 
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติธรรม 
15.00 – 17.00 น. ทานน  าปานะ (น  าเตา้หู้) และพกัผ่อน 
18.00 – 21.00 น. ท าวัตรเย็น (สวดมนต์ และปฏิบตัิธรรม) 
21.00 น. เป็นต้น ไป พักผ่อน 
 

14 มิถุนำยน 2562 (แต่งกำยด้วยชุดพละ) 
04.30 - 06.00 น.  ท าวัตรเช้า (สวดมนต์ และปฏิบตัิธรรม) 
06.30 – 08.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ / รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 09.00 น. เก็บสัมภาระและแตง่กายด้วยชดุพละ 
09.00 – 11.30 น. ทัศนศึกษาเส้นทางเขาใหญ่ - สระบุรี 
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 – 14.30 น. ทัศนศึกษาเส้นทางเขาใหญ่ – สระบุรี 
14.30 – 17.30 น. เดินทางกลบัโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

สิ่งที่ต้องเตรียม    1. เสื อขาว  กางเกงขาว  2 ชุด ส าหรับปฏิบตัิธรรม 
   2. ชุดกางเกงขายาวสีเข้มและเสื อขาว 1 ชุด (ส าหรับใส่ท ากิจกรรม) 
   3. ชุดนอนสุภาพ (เป็นกางเกง) 
   4. ของใช้ส่วนตัว (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ผา้ถุง ผ้าอนามัย) 
   5. ยาประจ าตวั (ถ้ามี) 
   6. ยากันยุง 
   7. ปากกา 
   8. รองเท้าแตะ 
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