
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่ 92/2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้ำค่ำยอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4   
ปีกำรศึกษำ 2560 

  
 ตามที่โรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 
2560  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.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

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

 ท ำหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ดูแล  แก้ปัญหาและควบคุมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า    ประธานกรรมการ 
2.2 นายโกวิท  มาตย์สาลี   ประธานกรรมการ 
2.3 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
2.5 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมการ 
2.6 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   กรรมการ  
2.7 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
2.8 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
2.9 นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์   กรรมการ 
2.10 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
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2.11 นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
2.12 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการ 
2.13 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
2.14 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   กรรมการ 
2.15 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
2.16 นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์   กรรมการ 
2.17 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี   กรรมการ 
2.18 นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว   กรรมการ 
2.19 นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
2.20 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
2.21 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์   กรรมการ 
2.22 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
2.23 นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
2.24 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ 
2.25 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการ 
2.26 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
2.27 นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
2.28 นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
2.29 นายจาตุรนต์  มหากนก   กรรมการ 
2.30 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
2.31 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
2.32 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
2.33 จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.34 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.35 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.36 นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่   
1. จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ในวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม 2560 ตามล าดับ ณ หอประชุมโรงเรียน 
2.  เป็นวิทยากร, พิธีกร, ควบคุมดูแลนักเรียน แนะน าแนวปฏิบัติ วิธีการเรียน  
     ตลอดจนเลือกหัวข้อการอบรม 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3.  คณะกรรมกำรสถำนทีแ่ละถ่ำยภำพ  ประกอบด้วย 
3.1 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   ประธาน 
3.2 นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการ 
3.3 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
3.4 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
3.5 นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.7 นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ 
  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.  คณะกรรมกำรพิธีกรและกิจกรรมนันทนำกำร  ประกอบด้วย 
4.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธาน 
4.2 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
4.3 นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
4.4 จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
4.5 นายจาตุรนต์  มหากนก   กรรมการ 
4.6 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที ่ 1.  เป็นพิธีกรในการด าเนินงานและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 5.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 

5.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า    ประธาน 
5.2 นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์   กรรมการ 
5.3 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
5.4 นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
5.5 คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
5.6 นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 
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 ท ำหน้ำที่   
1.  จัดค ากล่าวรายงานของประธานกรรมการด าเนินงาน, ค ากล่าวเปิดและปิดของ  
     ประธานในพิธีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 6.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
6.1 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   ประธาน 
6.2 นายกิตติคุณ  จันทะโมคา   กรรมการ 
6.3 นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
6.4 นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
6.5 นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
6.6 นางสาวอริสา  บุตรดามา   กรรมการ 
6.7 นางสาวปราณี  พรมติ๊บ   กรรมการ 
6.8 นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   กรรมการ 
6.9 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
6.10 นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
6.11 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการ 
6.12 นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน   กรรมการ 
6.13 นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  กรรมการ 
6.14 นางสาวธารทิพย์  เขินค า   กรรมการ 
6.15 นายจาตุรนต์  มหากนก   กรรมการ 
6.16 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ 
6.17 นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
6.18 นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
6.19 นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ   กรรมการ 
6.20 นางสาววิไลพร  จอมพล   กรรมการ 
6.21 นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
6.22 นายไกรสร  หม้อแหละ   กรรมการ 
6.23 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
6.24 นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
6.25 นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
6.26 นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
6.27 นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
6.28 นางอมรรัตน์  มาฬมงคล   กรรมการ 
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6.29 นางสาวศศิธร  นานไธสง   กรรมการ 
6.30 นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ  
6.31 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
6.32 นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   กรรมการ 
6.33 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์   กรรมการ 
6.34 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
6.35 นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 
6.36 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   กรรมการ 
6.37 นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6.38 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ   กรรมการ 
6.39 นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 
6.40 นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง   กรรมการ 
6.41 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
6.42 นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่   
  1.  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 7.  คณะกรรมกำรโภชนำกำร  ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  ประธาน 
7.2 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   กรรมการ 

 ท ำหน้ำที่ 
  1.  จัดเตรียมผู้ประกอบการร้านขายอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานทั้ง 2 วัน 
       และดูแลการใช้โรงอาหาร 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 8.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธาน 
8.2 นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 

 ท ำหน้ำที่  
  1.  จัดเตรียมเงินส าหรับใช้จ่ายในกิจกรรม 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 9.  คณะกรรมกำรพัสด ุ ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  ประธาน 
9.2 นายณรงค์  เอ้ือนไธสง   กรรมการ 
9.3 นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่  
  1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีวิทยากรต้องการ 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 10.  คณะกรรมกำรวิทยำกรประจ ำฐำนอัตลักษณ์ ประกอบด้วย 
10.1 ฐำนที่ 1 กำรแต่งกำย   สถำนที่ หอประชุมโรงเรียน 

10.1.1 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ  
10.1.2 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
10.1.3 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ กรรมการ 
10.1.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.2 ฐำนที่ 2  มำรยำทไทย   สถำนที่ หอประชุมโรงเรียน 
10.2.1 นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
10.2.2 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
10.2.3 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์ กรรมการ 
10.2.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.3 ฐำนที่ 3  เพลงมำร์ชโรงเรียน  สถำนที่ หน้ำเสำธง 
10.3.1 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ  
10.3.2 นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
10.3.3 นางสาววิชุตา  อินไผ่  กรรมการ 
10.3.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.4 ฐำนที่ 4  สมำธิ   สถำนที่ ใต้อำคำร 1 
10.4.1 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ  
10.4.2 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
10.4.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 

10.5 ฐำนที่ 5  กำรใช้โรงอำหำร  สถำนที่ โรงอำหำร 
10.5.1 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ  
10.5.2 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
10.5.3 นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการ 
10.5.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 



~ 7 ~ 
 

10.6 ฐำนที่ 6  กำรใช้ห้องสมุด  สถำนที่ ห้องสมุดโรงเรียน 
10.6.1 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ  
10.6.2 นางสาวภาพิมล  ฐานะ  กรรมการ 
10.6.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.7 ฐำนที่ 7  กำรใช้สำธำรณูปโภคร่วมกัน  สถำนที่ ใต้โดมอเนกประสงค์ (1) 
10.7.1 นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมการ  
10.7.2 นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
10.7.3 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
10.7.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 
 

10.8 ฐำนที่ 8  ห้องพยำบำล  สถำนที่ ห้องพยำบำล 
10.8.1 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ  
10.8.2 นางสาวลลิตา  แขกรัมย์  กรรมการ 
10.8.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.9 ฐำนที่ 9  จิตอำสำ   สถำนที่ ใต้โดมอเนกประสงค์ (2) 
10.9.1 นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ  
10.9.2 นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการ 
10.9.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.10 ฐำนที่ 10 โรงเรียนของเรำ  สถำนที่ ห้องดิจิตอล 
10.10.1 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ  
10.10.2 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
10.10.3 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 

10.11 ฐำนที่ 11 เตรียมผู้น ำ (เฉพำะ ม.4) สถำนที่ หลังองค์พระ 
10.11.1 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ  
10.11.2 นายอนันต์  สุโพธิ์   กรรมการ 
10.11.3 จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
10.11.4 กรรมการนักเรียน   กรรมการ 

 ท ำหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่เป็นวิทยากรตามฐาน 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 11.  คณะกรรมประจ ำห้องพยำบำล ประกอบด้วย 
11.1 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   ประธานคณะกรรมการ 
11.2 นางสาวชนัฐกานต์  จิตหมั่น   กรรมการ 

ท ำหน้ำที่  
1. ดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 12.  คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 
12.1 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
12.2 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ 
12.3 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
12.4 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปจัดท าเล่มงานเสนอโรงเรียน 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและเข้ำค่ำยอัตลักษณ์นักเรียนชั้น ม.1 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  
 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
07.00 – 08.00 น. 

 
รายงานตัว ลงทะเบียน  ตรวจเครื่องแบบ 
เคารพธงชาติ 

ครสูุวิธวัสและคณะ 
 

สนามหน้าเสาธง 
 

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

หอประชุมใหญ่ 

08.30 – 09.15 น. ผู้อ านวยการบรรยายพิเศษ ครูเกต,ุ ผู้อ านวยการ หอประชุมใหญ่ 
09.15 – 09.30 น. แนะน ารองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย  

และงานหลักสูตร 
ครูเกต,ุ รองผู้อ านวยการ   
4 ฝ่ายและครูเกตุ 

หอประชุมใหญ่ 

09.30 - 12.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 15.30 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

15.30 – 16.00 น. นันทนาการและสรุปกิจกรรมประจ าวัน ครพีูรพงษ์ ครูสุวิทวัส ,
ครูนวเรศและคณะ 

สนามหน้าเสาธง 
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ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและเข้ำค่ำยอัตลักษณ์นักเรียนชั้น ม.4 
ปีกำรศึกษำ 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  
 

 

วันศุกร์ ที่ 12  พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
07.00 – 08.00 น. 

 
รายงานตัว ลงทะเบียน  ตรวจเครื่องแบบ 
เคารพธงชาติ 

ครสูุวิธวัสและคณะ 
 

สนามหน้าเสาธง 
 

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

หอประชุมใหญ่ 

08.30 – 09.15 น. ผู้อ านวยการบรรยายพิเศษ ครูเกตุ, ผู้อ านวยการ หอประชุมใหญ่ 
09.15 – 09.30 น. แนะน ารองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย  

และงานหลักสูตร 
ครูเกตุ, รองผู้อ านวยการ   
4 ฝ่ายและครูเกตุ 

หอประชุมใหญ่ 

09.30 - 12.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 16.00 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

16.00 – 16.30 น. นันทนาการและสรุปกิจกรรมประจ าวัน ครพีูรพงษ ์ครูสุวิทวัส ,
ครูนวเรศและคณะ 

สนามหน้าเสาธง 
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แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิตในรั้ว ต.อ.พ.ร. ระดับชั้น ม.1    ปีกำรศึกษำ 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  

วันพฤหัสบดี  ที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
09.30 - 10.00 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

10.00 – 10.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

10.30 - 11.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

11.00 – 11.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

11.30 – 12.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 13.30 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

13.30 – 14.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

14.00 – 14.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

14.30 – 15.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

15.00 – 15.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 
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แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิตในรั้ว ต.อ.พ.ร. ระดับชั้น ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
09.30 - 10.00 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

10.00 – 10.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

10.30 - 11.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

11.00 – 11.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

11.30 – 12.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ครศูิริลักษณ์และคณะ โรงอาหาร 
13.00 – 13.30 น. 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

13.30 – 14.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

14.00 – 14.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

14.30 – 15.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

15.00 – 15.30 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

15.30 – 16.00 น. 
 

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

ครูประจ าฐาน 
 

ตามฐานต่างๆ 
(ฐานละ 30 นาที) 

 


