
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่ 108/2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4   
ปีการศึกษา 2559 

  
 ตามท่ีโรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 
2559  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติและอัตลักษณ์ของโรงเรียน อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง   กรรมการ 
1.4 นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส  กรรมการ 
1.5 นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแล  แก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1 นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
2.5 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ  
2.6 นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
2.7 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
2.8 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
2.9 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
2.10 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
2.11 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
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2.12 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
2.13 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
2.14 ว่าที่ ร.ท. บุรินทร ์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
2.15 นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
2.16 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
2.17 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
2.18 นายสมชาย คงเสน่ห์   กรรมการ 
2.19 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
2.20 นางจิราภรณ์ วราชุน   กรรมการ 
2.21 นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา  กรรมการ 
2.22 นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการ 
2.23 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
2.24 นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการ 
2.25 นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ   กรรมการ 
2.26 นางพรทิพย์ ปกินะโม   กรรมการ 
2.27 นายอ านาจ สิงห์ทอง   กรรมการ 
2.28 นายสุภวัชร ชาติการุณ  กรรมการ 
2.29 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
2.30 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.31 นายชยกฤต ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.32 นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.33 นายธิติ  ด ารงคงชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าที่   
1. จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ในวันที่ 12 และ 13 พฤษภาคม 2559 ตามล าดับ ณ หอประชุมโรงเรียน 
2.  เป็นวิทยากร, พิธีกร, ควบคุมดูแลนักเรียน แนะน าแนวปฏิบัติ วิธีการเรียน  
     ตลอดจนเลือกหัวข้อการอบรม 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.  คณะกรรมการสถานทีแ่ละถ่ายภาพ  ประกอบด้วย 
3.1 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  ประธาน 
3.2 นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3.3 นายทรงพรต เชื้อภักดี   กรรมการ 
3.4 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
3.5 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
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3.6 นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
3.7 นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.8 นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที่ 
  1.  จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชา , เก้าอ้ีรับแขกของประธาน, เก้าอ้ีครู, 
       เขียนป้ายเวที, ประดับเวท,ี ถ่ายภาพและเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน           
       จัดเก้าอ้ีนักเรียน   จ านวน 480 ตัว 

2.  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ลงทะเบียนนักเรียนที่สนามบาสเกตบอล 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.  เตรียมยานพาหนะเพ่ือซื้ออุปกรณ์ 

 4.  คณะกรรมการพิธีกรและกิจกรรมนันทนาการ  ประกอบด้วย 
4.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธาน 
4.2 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
4.3 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
4.4 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
4.5 นายสุภวัชร ชาติการุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ 1.  เป็นพิธีกรในการด าเนินงานและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.  คณะกรรมการพิธีการ  ประกอบด้วย 
5.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธาน 
5.2 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
5.3 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
5.4 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
5.5 คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
5.6 นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่   
1.  จัดค ากล่าวรายงานของประธานกรรมการด าเนินงาน, ค ากล่าวเปิดและปิดของ  
     ประธานในพิธีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
6.1 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  ประธาน 
6.2 นายกิตติคุณ จันทะโมคา  กรรมการ 
6.3 นายเลอพงศ์ จันสีนาก  กรรมการ 
6.4 นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
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6.5 นายสุภวัชร ชาติการุณ  กรรมการ 
6.6 นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก  กรรมการ 
6.7 นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการ 
6.8 นางสาวกาญจนา กรีธาธร   กรรมการ 
6.9 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
6.10 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์  กรรมการ 
6.11 นางสิริยา  โกศลนิยม  กรรมการ 
6.12 นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน  กรรมการ 
6.13 นายปรมินทร์ เสมอภพ   กรรมการ 
6.14 นางสาวธารทิพย์ เขินค า   กรรมการ 
6.15 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
6.16 นางสาวปราณี พรมติ๊บ   กรรมการ 
6.17 นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
6.18 นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
6.19 นายทองฉัตร ไรนุ่น   กรรมการ 
6.20 นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ  กรรมการ 
6.21 นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
6.22 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล   กรรมการ 
6.23 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ   
6.24 นางสาวศศิธร นานไธสง  กรรมการ  
6.25 นางสาววิชชุดา สมจิตร   กรรมการ 
6.26 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
6.27 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์   กรรมการ 
6.28 นางสาวแรกรัก บุญอยู่   กรรมการ 
6.29 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
6.30 นางสาวธนกานต์ สีใหม่   กรรมการ 
6.31 นายปณีต   จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
6.32 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ 
6.33 นางณัฐนันท์ รัมมะเดช  กรรมการ 
6.34 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
6.35 นายมงคล  ทองงาม   กรรมการ 
6.36 นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการ 
6.37 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 
6.38 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
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 ท าหน้าที่   
  1.  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7.  คณะกรรมการโภชนาการ  ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  ประธาน 
7.2 นางสาวกาญจนา กรีธาธร   กรรมการ 
7.3 นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่ 
  1.  จัดเตรียมผู้ประกอบการร้านขายอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานทั้ง 2 วัน 
       และดูแลการใช้โรงอาหาร 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 8.  คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  ประธาน 
8.2 นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
8.3 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
8.4 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  
  1.  จัดเตรียมเงินส าหรับใช้จ่ายในกิจกรรม 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 9.  คณะกรรมการพัสด ุ ประกอบด้วย 

9.1 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธาน 
9.2 นายณรงค์  เอ้ือนไธสง  กรรมการ 
9.3 นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  
  1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีวิทยากรต้องการ 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 10.  คณะกรรมการวิทยากรประจ าฐานอัตลักษณ์ ประกอบด้วย 

10.1 ฐานที่ 1 การแต่งกาย   สถานที่ หอประชุมโรงเรียน 
10.1.1 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมการ  
10.1.2 นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์  กรรมการ 
10.1.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.2 ฐานที่ 2  มารยาทไทย   สถานที่ หอประชุมโรงเรียน 
10.2.1 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา  กรรมการ 
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10.2.2 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ กรรมการ 
10.2.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.3 ฐานที่ 3  เพลงมาร์ชโรงเรียน  สถานที่ หน้าเสาธง 
10.3.1 นายสมชาย คงเสน่ห์  กรรมการ  
10.3.2 นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ  กรรมการ 
10.3.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.4 ฐานที่ 4  สมาธิ   สถานที่ ใต้อาคาร 1 
10.4.1 นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา กรรมการ  
10.4.2 นายทองฉัตร ไรนุ่น  กรรมการ 
10.4.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 

10.5 ฐานที่ 5  การใช้โรงอาหาร  สถานที่ โรงอาหาร 
10.5.1 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ  
10.5.2 นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
10.5.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.6 ฐานที่ 6  การใช้ห้องสมุด  สถานที่ ห้องสมุดโรงเรียน 
10.6.1 นางมาลิน  จันทร์แสง กรรมการ  
10.6.2 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์ กรรมการ 
10.6.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 
10.7 ฐานที่ 7  การใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน  สถานที่ ใต้โดมอเนกประสงค์ (1) 

10.7.1 ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ กรรมการ  
10.7.2 นายสุภวัชร ชาติการุณ กรรมการ 
10.7.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.8 ฐานที่ 8  จิตอาสา   สถานที่ ใต้โดมอเนกประสงค์ (2) 
10.8.1 นายอ านาจ สิงห์ทอง  กรรมการ  
10.8.2 นางสาวอ าไพ พาโคกทม กรรมการ 
10.8.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.9 ฐานที่ 9  ความภาคภูมิใจใน ต.อ.พ.ร.  สถานที่ ห้องศูนย์เรียนรวม (ใต้อาคาร 2) 
10.9.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า  กรรมการ  
10.9.2 นางจิราภรณ์ วราชุน  กรรมการ 
10.9.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 
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10.10 ฐานที่ 10 โรงเรียนของเรา  สถานที่ ห้องดิจิตอล 
10.10.1 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ กรรมการ  
10.10.2 นางพรทิพย์ ปกินะโม  กรรมการ 
10.10.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.11 ฐานที่ 11 เตรียมผู้น า (เฉพาะ ม.4) สถานที่ หลังองค์พระ 
10.11.1 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ กรรมการ  
10.11.2 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการ 
10.11.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 ท าหน้าที่ 
1. ท าหน้าที่เป็นวิทยากรตามฐาน 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 11.  คณะกรรมประจ าห้องพยาบาล ประกอบด้วย 
11.1 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   ประธานคณะกรรมการ 
11.2 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ 

ท าหน้าที่  
1. ดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 12.  คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
12.1 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
12.2 นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการ 
12.3 นางพรทิพย์ ปกินะโม   กรรมการ 
12.4 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดท าเล่มงานเสนอโรงเรียน 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559  ให้คณะครู แต่งกายด้วยเสื้อโรงเรียนสีชมพู 
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ให้คณะครู แต่งกายด้วยเสื้อโรงเรียนสีน้ าเงิน 
 

 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียนชั้น ม.1 
ปีการศึกษา 2559 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  
 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 – 08.00 น. 

 
รายงานตัว ลงทะเบียน  ตรวจเครื่องแบบ 
เคารพธงชาติ 

ครสูุวิธวัสและคณะ 
 

สนามหน้าเสาธง 
 

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด รองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน ครูเกต,ุ รองผู้อ านวยการ, 
ครูจันทมาศ 

หอประชุมใหญ่ 

08.30 – 09.15 น. ผู้อ านวยการบรรยายพิเศษ ครูเกต,ุ ผู้อ านวยการ หอประชุมใหญ่ 
09.35 – 10.10 น. พบรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย  

และงานหลักสูตร 
ครูเกต,ุ รองผู้อ านวยการ   
4 ฝ่ายและครูขวัญตา 

หอประชุมใหญ่ 

10.10 – 11.00 น. ถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ครูสุวิทวัส และครูสิวลี หอประชุมใหญ่ 
11.00 - 12.00 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 15.20 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

15.20 – 15.40 น. นันทนาการ ครพีูรพงษ์ และคณะ หอประชุมใหญ่ 
15.40 – 16.00 น. การสรุปกิจกรรมประจ าวัน  ครูสุวิทวัส ,ครูสิวล ี 

และครูสุภวัชร 
สนามหน้าเสาธง 
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ก าหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียนชั้น ม.4 
ปีการศึกษา 2559 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  
 

 

วันศุกร์ ที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
07.00 – 08.00 น. 

 
รายงานตัว ลงทะเบียน  ตรวจเครื่องแบบ 
เคารพธงชาติ 

ครสูุวิธวัสและคณะ 
 

สนามหน้าเสาธง 
 

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด รองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน ครูเกตุ, รองผู้อ านวยการ, 
ครูจันทมาศ 

หอประชุมใหญ่ 

08.30 – 09.15 น. ผู้อ านวยการบรรยายพิเศษ ครูเกตุ, ผู้อ านวยการ หอประชุมใหญ่ 
09.35 – 10.10 น. พบรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย  

และงานหลักสูตร 
ครูเกตุ, รองผู้อ านวยการ   
4 ฝ่ายและครูขวัญตา 

หอประชุมใหญ่ 

10.10 – 11.00 น. ถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ครูสุวิทวัส และครูสิวลี หอประชุมใหญ่ 
11.00 - 12.00 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 15.40 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

15.40 – 16.00 น. นันทนาการ ครพีูรพงษ์ และคณะ หอประชุมใหญ่ 
16.00 – 16.30 น. การสรุปกิจกรรมประจ าวัน ครูสุวิทวัส ,ครูสิวล ี 

และครูสุภวัชร 
สนามหน้าเสาธง 
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แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้วนักเรียนชั้น ม.1    ปีการศึกษา 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  

วันพฤหัสบดี  ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
11.00 - 11.20 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

11.20 – 11.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

11.40 - 12.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 13.20 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

13.20 – 13.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

13.40 – 14.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.00 – 14.20 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.20 – 14.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.40 – 15.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

15.00 – 15.20 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 
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แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้วนักเรียนชั้น ม.4    ปีการศึกษา 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
11.00 - 11.20 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

11.20 – 11.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

11.40 - 12.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (แบ่งกลุ่มศึกษาตามฐาน) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 13.20 น. 

 
แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

13.20 – 13.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

13.40 – 14.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.00 – 14.20 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.20 – 14.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

14.40 – 15.00 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

15.00 – 15.20 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

15.20 – 15.40 น. 
 

แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในรั้ว 
ต.อ.พ.ร. (ต่อ) 

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 20 นาที) 

 


