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                           ค าสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
                                                             ท่ี ๗๕  / ๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานปรับพื้นฐาน 
                                             ............................................................. 
             ด้วย โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ลพบุรี  ก าหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหว่างวันท่ี             
๙ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนพัฒนานิคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน               
              ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙           
วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐาน  ดังนี้ 
          ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา                    ประกอบด้วย 

๑.๑ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายกิตติคม บุตรแสนคม  กรรมการ 
๑.๓ นายกิตติศักดิ์ ปานงาม  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวนุชนาถ ผาน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้าที่ อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ แก้ไข ปัญหาต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินการ     
                 ๒.๑  คณะกรรมการจัดงาน           ประกอบด้วย 

๒.๑.๑  นางสาวนุชนาถ   ผาน้อย ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  นายกิตติคม   บุตรแสนคม กรรมการ 
๒.๑.๓  นายกิตติศักดิ์   ปานงาม กรรมการ 
๒.๑.๔  นายประพวน   สุ่มเมือง  กรรมการ 
๒.๑.๕  นางเยาวพา   บุญส่งศรี กรรมการ 
๒.๑.๖  นางสงวน   จันทร์พร กรรมการ 
๒.๑.๗  นางจ าเรียง   หมู่ทอง กรรมการ 
๒.๑.๘  นางอรนุช   เอี่ยมธรรม กรรมการ 
๒.๑.๙   นางอารีรัก   บุญรามณรงค์  กรรมการ 
๒.๑.๑๐ นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์                                           กรรมการ 
๒.๑.๑๑ นายอิฐสรา   บุญคล้าย กรรมการ 
๒.๑.๑๒ นายพงศธร   แสนเมือง  กรรมการ 
๒.๑.๑๓ นางนภเกตน์   ค าปัน  กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 

 

๒.๑.๑๔ นางเรวดี    กวางโตน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๑๕ นายปารเมศ   มหิเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้าที่ 
           ๑. จัดวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
           ๒. ประสานบุคลากรในกลุ่มสาระและในกลุ่มงานเพื่อให้เข้าใจรูปแบบในการด าเนินกิจกรรม 
           ๓. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย          
      

      ๒.๒  คณะกรรมการจัดกิจกรรมประจ าฐาน   
๒.๒.๑  คณะกรรมการจัดกิจกรรมประจ าฐานอบรมคุณธรรม ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ประกอบด้วย 
๑)   นายประพวน    สุ่มเมือง ประธานกรรมการ 
๒)   นางเยาวพา บุญส่งศรี รองประธานกรรมการ 
๓)   นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
๔)   นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข กรรมการ 
๕)   นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแย้ม  กรรมการ 
๖)   นายพงศ์ศานต์    เจริญวารี  กรรมการ 
๗)   นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว  กรรมการ 
๘)    นายจักรกฤษณ์    โพธิ์ภาสี กรรมการ 
๙)    นายสุพล   ปานสุวรรณ  กรรมการ 
๑๐)  นางสาวณัฏฐ์จิรา วงษ์ประไพ  กรรมการ 
๑๑)  นายศุภวัฒน์ ทองคมข า  กรรมการ 
๑๒)  นางสาวสุภาวดี    แก้วถึง  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๒  คณะกรรมการจัดกิจกรรมประจ าฐานปลูกฝังค่านิยมรักสถาบัน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  ประกอบด้วย 

๑)   นายอิฐสรา    บุญคล้าย ประธานกรรมการ 
๒)   นายชูชาติ    โพธิ์ทอง                      รองประธานกรรมการ 
๓)   นางอารีรัก    บุญรามณรงค์ กรรมการ 
๔)   นายทวีศักด์ิ  พิทักษ์ศร    กรรมการ 
๕)   นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง กรรมการ 
๖)   นายพนม   บุญมาง า กรรมการ 
๗)   นายศราวุฒิ  บ ารุงศิลป์ กรรมการ 
๘)   นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร ่  กรรมการ 
๙)   นางสาวศรีไพร  พูลหล า กรรมการ 
   



๓ 

 

๑๐)   นางสาวกมลทิพย์    พุทธรักขิโต กรรมการ 
๑๑)   นายธนวัฒน์   ปานทอง กรรมการ 
๑๒)   นายชยันธร  ม่วงกรงุ  กรรมการ 
๑๓)   นายยศพัทธ์  เท่ียงเอี่ยม กรรมการ 
๑๔)   นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. วางแผนการด าเนินกิจกรรมประจ าฐาน 
๒. จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมประจ าฐานด้วยความเรียบร้อย 
๔. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  ๒.๒.๓  คณะกรรมการควบคุมกิจกรรมและนันทนาการ  ในวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ประกอบด้วย   

๑)   นายอิฐสรา    บุญคล้าย ประธานกรรมการ 
๒)   นายชูชาติ    โพธิ์ทอง                      รองประธานกรรมการ 
๓)   นางอารีรัก    บุญรามณรงค์ กรรมการ 
๔)   นายทวีศักด์ิ  พิทักษ์ศร    กรรมการ 
๕)   นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง กรรมการ 
๖)   นายพนม   บุญมาง า กรรมการ 
๗)   นายศราวุฒิ  บ ารุงศิลป์ กรรมการ 
๘)   นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร ่  กรรมการ 
๙)   นางสาวศรีไพร  พูลหล า กรรมการ 
๑๐)  นางสาวณัฏฐ์จิรา  วงษ์ประไพ กรรมการ 
๑๑)  นางสาวกมลทิพย์    พุทธรักขิโต กรรมการ 
๑๒)   นายศุภวัฒน์  ทองคมข า กรรมการ 
๑๓)   นายธนวัฒน์   ปานทอง กรรมการ 
๑๔)   นายชยันธร  ม่วงกรงุ  กรรมการ 
๑๕)   นายยศพัทธ์  เท่ียงเอี่ยม กรรมการ 
๑๖)   นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. รวมนักเรียนในหอประชุม   
๒. แบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยจ านวน ๕ กลุ่ม 
๓. ท าความเข้าใจกับนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละวัน ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๔. ให้สัญญาณเวลาในการเปล่ียนฐานกิจกรรม 

 



๔ 

 

๕. ควบคุมนักเรียนในการเดินเปล่ียนฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๖. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๒.๒.๔  คณะกรรมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานประจ าฐาน วันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑)   นางอรนุช    เอี่ยมธรรม ประธานกรรมการ 
๒)   นางเรวดี    กวางโตน                     รองประธานกรรมการ 
๓)   นางนภเกตน์   ค าปัน  กรรมการ 
๔)   นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแย้ม กรรมการ 
๕)   นางสาวจริยา บัวพนัส  กรรมการ 
๖)   นางสาวอัญชิสา    ภิรมย์สุทธิ์ กรรมการ 
๗)   นางสาวจุฑาลักษณ์   บัวคล่ี  กรรมการ 
๘)   นางใจทิพย์    อนันต์สลุง                    กรรมการและเลขานุการ 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑)   นางสงวน    จันทร์พร ประธานกรรมการ 
๒)   นางศรีรัตน์   จันทร์กล่ิน                    รองประธานกรรมการ 
๓)   นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ  กรรมการ 
๔)   นายอมร   หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
๕)   นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
๖)   นายดวงเด่น   เต่าเถ่ือน  กรรมการ 
๗)   นางสาวปัทมา   เหรียญทอง กรรมการ 
๘)   นายธนาบัตร   วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
๙)   นางสาวพัชริดา รวมสุข                         กรรมการ 
๑๐)   นางสาวอโรชา   สลุงใหญ่  กรรมการ 
๑๑)   นางสาวรัศมี   เฮงอรุณ   กรรมการ 
๑๒)   นางสาวแสงเทียน   ยุทธนาวิน กรรมการ 
๑๓)   นางสาวนันท์พิตรา วงค์สิงห์  กรรมการ 
๑๔)   นางสาวหทัยรัตน์  ประสมทรัพย์  กรรมการ 
๑๕)   นายเสน่ห์   ค าปัน  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)   นางจ าเรียง   หมู่ทอง  ประธานกรรมการ 
๒)   นางรัตณา    เสาศิริ  รองประธานกรรมการ 
๓)   นางทัศนี   เทียนบุตร กรรมการ 



๕ 

 

๔)   นายสายันต์    เย็นเจริญ กรรมการ 
๕)   นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  กรรมการ 
๖)  นายสันติ    ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
๗)   นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์ กรรมการ 
๘)   นายพงศ์ศานต์  เจริญวารี  กรรมการ 
๙)   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่                     กรรมการ 
๑๐)   นางสาวณรันทร   กรภัทร์พร                    กรรมการ 
๑๑)   นางสาวสุภาวดี    ธิกา  กรรมการ 
๑๒)   นายปารเมศ  มหิเมือง  กรรมการ 
๑๓)   นางสาวดาวเรือง   สายค าเลิศ กรรมการ 
๑๔)   นางสาวมาริสา ลอยแก้ว   กรรมการ 
๑๕)   นางสาวปรียาภรณ์ ผังคี กรรมการ 
๑๖)  นางนันทิดา   พิมพ์สมบูรณ์  กรรมการ 
๑๗)  นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่  กรรมการ 
๑๘)  นางอรทัย   กองปัญญา  กรรมการ 
๑๙)  นางสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร  กรรมการ 
๒๐)  นายสุพล   ปานสุวรรณ  กรรมการ 
๒๑)  นางสาวศิริพรรณ   วิทยวราวัฒน ์  กรรมการ 
๒๒)  นางสาวชนาภา ทองแย้ม กรรมการ 
๒๓)  นางสาววิลาวัลย์ คนซื่อ  กรรมการ 
๒๔)  นายดนัย     หาญนา    กรรมการ 
๒๕)  นายดนุเดช   อรรถวิเวก กรรมการ 
๒๖)   นางสกาวรัตน์    หนูสลุง  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑)   นายพงศธร   แสนเมือง ประธานกรรมการ 
๒)   นายประพวน   สุ่มเมือง  รองประธานกรรมการ 
๓)   นางเยาวพา   บุญส่งศรี กรรมการ 
๔)   นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
๕)   นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข กรรมการ 
๖)   นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี  กรรมการ 
๗)   นางสาวพรปวีณา   แจ่มสุวรรณ กรรมการ 
๘)   นางสาวไอลดา   พิณพาทย์ กรรมการ 
๙)   นางสาวสุภาวดี   แก้วถึง  กรรมการ 



๖ 
 

๑๐)   นางสาวน้ าทิพย์   ฤาชัย                         กรรมการ 
๑๑)   นางสาวศิริพร กันสลุง  กรรมการ 
๑๒)   นางสาวอารียา ทรงศรี  กรรมการ 
๑๓)   นางสาวปรารถนา    ค าสีทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑)   นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์                       ประธานกรรมการ 
๒)   นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง  รองประธานกรรมการ 
๓)   นางกาญจน์สุดา   มาช่วย      กรรมการ 
๔)   นางอุษา    จันทร  กรรมการ 
๕)   นางสาวทิพย์พร   กาญจนศิลป์  กรรมการ 
๖)   นายธเนธ    ภู่ทองดี   กรรมการ 
๗)   นางสาวจุฑาทิพ   ห้องกระจก กรรมการ 
๘)   นางสาวพรสุดา   นามกุณี   กรรมการ 
๙)   นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์  กรรมการ 
๑๐)   นางสาวกฤษณา   สุขม่ัน  กรรมการ 
๑๑)   นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด  กรรมการ 
๑๒)   นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง               กรรมการ 
๑๓)   นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย  กรรมการ 
๑๔)   Mr.Tchoffo Pada Raphael  กรรมการ 
๑๕)   นายพัฒนพงศ์   บัวสนธิ์   กรรมการ 
๑๖)  นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. วางแผนการด าเนินกิจกรรมประจ าฐาน 
๒. จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในวันท่ี ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมประจ าฐานด้วยความเรียบร้อย 
๔. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

          ๒.๓  คณะกรรมการคัดกรอง           ประกอบด้วย 
๒.๓.๑  นายชูชาติ  โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒  นายประพวน    สุ่มเมือง รองประธานกรรมการ 
๓.๓.๓  นางกาญจน์สุดา   มาช่วย กรรมการ 
๒.๓.๔  นางอารีรัก   บุญรามณรงค์ กรรมการ 
๒.๓.๕  นายสุพล   ปานสุวรรณ กรรมการ 
๒.๓.๖  นางสาวปรียาภรณ์   ผังคี กรรมการ 
๒.๓.๗  Mr.Tchoffo  Pada  Raphael กรรมการ 



๗ 

 

๒.๓.๘  นายธนวัฒน ์ ปานทอง      กรรมการ 
๒.๓.๙  นายชยันธร  ม่วงกรงุ      กรรมการ 
๒.๓.๑๐ นายยศพัทธ์  เท่ียงเอี่ยม      กรรมการ 
๒.๓.๑๑ นางสาวกฤษณา สุขม่ัน      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ  ให้เพียงพอกับ

จ านวนนักเรียนและคร ู
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้นักเรียน  ก ากับให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บริเวณหน้า

ประตูโรงเรียนในวันท่ี ๙ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

  ๒.๔  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร     ประกอบด้วย 
๒.๔.๑  นางเรวดี   กวางโตน ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒  นางนภเกตน ์  ค าปัน รองประธานกรรมการ 
๒.๔.๓  นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่ กรรมการ 
๒.๔.๔  นางสาวสุภาวดี ธิกา กรรมการ 
๒.๔.๕  นางเยาวลักษณ์   กองศิลป์ กรรมการ 
๒.๔.๖  นางสาวอัญชิสา   ภิรมย์สุทธิ์   กรรมการ 
๒.๔.๗  นางสาวอโรชา   สลุงใหญ่ กรรมการ 
๒.๔.๘  นายปารเมศ   มหิเมือง  กรรมการ 
๒.๔.๙  นางสาวรัศมี   เฮงอรุณ   กรรมการ 
๒.๔.๑๐  นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน กรรมการ 
๒.๔.๑๑  นางสาวน้ ามนต์ ฤาชัย  กรรมการ 
๒.๔.๑๒  นางสาวน้ าทิพย์    ฤาชัย กรรมการ 
๒.๔.๑๓  นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่     
    ๑.  จัดเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๒.  จัดเตรียมรายช่ือให้ครูที่ปรึกษาเพื่อเชคช่ือ 
    ๓.  แจกเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ๔.  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                      
 

          ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ       ประกอบด้วย 
๒.๕.๑  นายธเนธ  ภู่ทองดี  ประธานกรรมการ 
๒.๕.๒  นายเกียรติพงษ์  ทองอยู่  รองประธานกรรมการ 
๒.๕.๓  นายอิฐสรา  บุญคล้าย กรรมการ 
๒.๕.๔  นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี  กรรมการ 
๒.๕.๕  นางสาวพิมพ์กาญจน ์ จันทร์อัมพร  กรรมการ 
๒.๕.๖  นายเสน่ห์ ค าปัน กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที ่
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับพื้นฐานผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ  



๘ 

 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย  ช้ีแจงแนวปฏิบัติ ตลอดจนบอกล าดับข้ันตอนปฏิบัติ
กิจกรรมในแต่ละวัน 

3. จัดเตรียมท าพาวเวอร์พอยด์ป้ายกิจกรรม  และควบคุมการฉายภาพป้ายกิจกรรมบนเวที                    
ตลอดกิจกรรม 

    4.  บันทึกภาพตลอดกิจกรรมและจัดท าประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับพื้นฐานของโรงเรียน 
    5.  ประสานงานกับคณะด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๖.  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๖  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่         ประกอบด้วย 
๒.๖.๑  นายชูชาติ โพธิ์ทอง  ประธานกรรมการ 
๒.๖.๒  นายดวงเด่น เต่าเถ่ือน  รองประธานกรรมการ 
๒.๖.๓  นายศราวุฒิ  บ ารุงศิลป์  กรรมการ 
๒.๖.๔  นายสุพล    ปานสุวรรณ  กรรมการ 
๒.๖.๕  นักการภารโรง-แม่บ้าน  กรรมการ 
๒.๖.๖  นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร  กรรมการและเลขานุการ 
   

          หน้าที ่
๑. จัดเตรียมหอประชุมให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมจัดกิจกรรม 
๒. จัดเตรียมตรวจสอบระบบไฟฟ้า  เครื่องเสียงในหอประชุมให้พร้อมจัดกิจกรรม   
๓.  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                      

 

 2.๗ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน         ประกอบด้วย 
๒.๗.๑  นายประพวน  สุ่มเมือง   ประธานกรรมการ 
๒.๗.๒  นางรัตณา   เสาศิริ   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๒.๗.๓  นายดวงเด่น  เต่าเถ่ือน   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๒.๗.๔  นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๒.๗.๕  นางศรีรัตน์   จันทร์กล่ิน   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.๗.๖  นางสาวรัศมี เฮงอรุณ   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๒.๗.๗  นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๒.๗.๘  นางสาวศิริพรรณ  วิทยวราวัฒน ์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ 
๒.๗.๙  นางสงวน   จันทร์พร   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๒.๗.๑๐  นางใจทิพย์   อนันต์สลุง   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ 
๒.๗.๑๑  นางสาวกรรณิกา  เพียรพิจารณ์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๒.๗.๑๒  นายศราวุฒิ   บ ารุงศิลป์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
๒.๗.๑๓  นางสาวศิริเพ็ญ    ฤกษ์ใหญ่   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๒.๗.๑๔  นางเยาวลักษณ์         กองศิลป์   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๒.๗.๑๕  นางสาวมาริสา          ลอยแก้ว   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๒.๗.๑๖  นายธเนธ                ภู่ทองดี    ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๒.๗.๑๗  นางสาวปรียาภรณ์   ผังคี   ครูทีป่รึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๒.๗.๑๘  นางสาวทิพย์พร        กาญจนศิลป์     ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 



๙ 
 

๒.๗.๑๙  นาวสาวพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ 
๒.๗.๒๐  นางอรนุช                เอี่ยมธรรม   ครูทีป่รึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๒.๗.๒๑  นางสาวสุภาภรณ์       แก่นรอด   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๒.๗.๒๒  นางสาวณัฐนรี           เคียงกลาง   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ 
๒.๗.๒๓  นางสาวปรารถนา       ค าสีทิพย์     ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
๒.๗.๒๔  นางสาวปรางค์ทิพย์    ทองแย้ม     ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ 
๒.๗.๒๕  นางสาวสุภาวดี    ธิกา   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๒.๗.๒๖  นางอุษา  
๒.๗.๒๗  นายจักรกฤษณ์   

จันทร 
โพธิ์ภาสี           

  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

๒.๗.๒๘  นางจ าเรียง        หมู่ทอง        ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๒.๗.๒๙  นางสาวรุ่งรัตน์      สวัสด์ิสุข   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  
๒.๗.๓๐  นางสาวจริยา        บัวพนัส   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๒.๗.๓๑  นายศุภวัฒน ์ ทองคมข า       ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 
๒.๗.๓๒  นายทวีศักดิ์    พิทักษ์ศร       ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๒.๗.๓๓  นางสาวจุฑาลักษณ์  บัวคล่ี       ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ 
๒.๗.๓๔  นายอิฐสรา           บุญคล้าย       ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๒.๗.๓๕  นางสาวกมลทิพย์    พุทธรักขิโต       ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
๒.๗.๓๖  นายสายันต์   เย็นเจริญ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๒.๗.๓๗  นางนภเกตน์   ค าปัน  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๒.๗.๓๘  นายธนาบัตร   วิริยะอุดมเสถียร     ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๒.๗.๓๙  นายอมร   หลงศรีภูมิ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  
๒.๗.๔๐  นางสาวณัฏฐ์จิรา วงษ์ประไพ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๒.๗.๔๑  นายสันติ   ดอกกุหลาบ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๒.๗.๔๒  นางสาวอโรชา   สลุงใหญ่  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
๒.๗.๔๓  นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๒.๗.๔๔  นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร ่  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 
๒.๗.๔๕  นางสาวพรสุดา  นามกุณี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๒.๗.๔๖  นางสาวไอลดา พิณพาทย์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
๒.๗.๔๗  นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๒.๗.๔๘  นางสาวกฤษณา   สุขม่ัน  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
๒.๗.๔๙  นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๒.๗.๖๐  นางสาวพรปวีณา  แจ่มสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 
๒.๗.๖๑  นางอารีรัก   บุญรามณรงค์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๒.๗.๖๒  นายชูชาติ   โพธิ์ทอง  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
๒.๗.๖๓  นางสาวน้ าทิพย์  ฤาชัย  ครูทีป่รึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐ 
๒.๗.๖๔  นางทัศนี  เทียนบุตร  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๒.๗.๖๕  นางสาวปัทมา     เหรียญทอง   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๒.๗.๖๖  นายเสน่ห์    ค าปัน            ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๒.๗.๖๗  นางสาวพัชริดา   รวมสุข   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 



๑๐ 
 

๒.๗.๖๘  นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๒.๗.๖๙  นางสาวแสงเทียน   ยุทธนาวิน ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๒.๗.๗๐  นายพงศ์ศานต์   เจริญวารี ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๒.๗.๗๑  นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
๒.๗.๗๒  นางกาญจน์สุดา   มาช่วย ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๒.๗.๗๓  นายพนม   บุญมาง า ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 
๒.๗.๗๔  นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง    ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๒.๗.๗๕  Mr.Tchoffo Pada Raphael ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
๒.๗.๗๖  นางสาวจุฑาทิพ   ห้องกระจก  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗ 
๒.๗.๗๗  นางเยาวพา    บุญส่งศรี  ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๒.๗.๗๘  นางสาวสุภาวดี   แก้วถึง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
๒.๗.๗๙  นางสาวจีรญาดา    ทองมีใย   ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 
๒.๗.๘๐  นางสาวณัฐณิชา   แสงแก้ว ครูทีป่รึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙ 
๒.๗.๘๑  นางสาวณรัณทร   กรภัทร์พร ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๒.๗.๘๒  นายปารเมศ    มหิเมือง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๒.๗.๘๓  นางสาวดาวเรือง สายค าเลิศ ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๒.๗.๘๔  นางเรวดี   กวางโตน ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๒.๗.๘๕  นางนันทิดา    พิมพ์สมบูรณ์        ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๒.๗.๘๖  นางสาวอัญชิสา  ภิรมย์สุทธิ์ ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
๒.๗.๘๗  นายพงศธร แสนเมือง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๒.๗.๘๘  นางสาวศรีไพร   พูลหล า ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
๒.๗.๘๙  นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๒.๗.๙๐  นางอรทัย  กองปัญญา ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
๒.๗.๙๑  นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
๒.๗.๙๒  นางสกาวรัตน์   หนูสลุง ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
๒.๗.๙๓  นายสุพล  ปานสุวรรณ ครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 

 
มีหน้าที่     
   ๑.  แจ้งและติดตามนักเรียนในท่ีปรึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมการปรับพื้นฐานตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  ๒.  ก ากับติดตามผลการตรวจ ATK ของนักเรียนท่ีปรึกษาให้ครบทุกคนแล้วแจ้งผลในกลุ่มไลน์              
ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
    ๓. ก ากับดูแลนักเรียนท ากิจกรรมช่วงเช้า ในวันท่ี ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  พรอ้มเชคช่ือนักเรียนในท่ี
ปรึกษา 
    ๔. ก ากับดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมประจ าฐานด้วยความเรียบร้อยตลอดกิจกรรม                                
ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
    ๕. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 2.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
                    ๒.๘.๑  นางเรวด ี        กวางโตน   ประธานกรรมการ 
        ๒.๘.๒  นางอุษา        จันทร  รองประธานกรรมการ 
                    ๒.๗.๓  นางสาวปัทมา       เหรียญทอง  กรรมการ 
        ๒.๘.๔  นางสาวอโรชา       สลุงใหญ่  กรรมการ 
                    ๒.๘.๕  นายปารเมศ       มหิเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วสรุปเป็นรูปเล่มรายงานผลการด าเนิน 

    กิจกรรมให้ทางโรงเรียนทราบ 
    ๒. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

                     ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป    
                                       
                                       ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

       
                                                   
                                                                         (นางณัฏฐินี   หอมจันทร์) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
 

วันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
07.50 – 08.๓0 น.  - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  ครูท่ีปรึกษาเชคช่ือ 
0๘.๓0 – 0๙.๐0 น.  - พิธีเปิด  โดยนางสาวณัฏฐินี  หอมจันทร์ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าฐานอบรมคุณธรรม (บริเวณโรงอาหาร) 
 - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าฐานปลูกฝังค่านิยมรักสถาบัน  
   (หอประชุม) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน 
๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าฐานปลูกฝังค่านิยมรักสถาบัน  
   (หอประชุม) 
  - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าฐานอบรมคุณธรรม (บริเวณโรงอาหาร) 
 
วันที่ 10-๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
07.๓0 – 0๗.๕๐ น.  - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  ครูท่ีปรึกษาเชคช่ือ 
0๗.๕0 - 08.45 น. - นันทนาการ/ช้ีแจง 
08.45 – 09.45 น. - กิจกรรมฐาน 
09.45 – 11.00 น. - กิจกรรมฐาน /(ท าภารกิจส่วนตัว) 
๑๑.๐๐ – 1๒.00 น. - กิจกรรมฐาน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - รบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - กิจกรรมฐาน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - กิจกรรมฐาน 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - สรุปกิจกรรม/นัดหมาย 

   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕    นักเรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วมกิจกรรม 
  วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นักเรียนทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม 
  วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นักเรียนทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม 
  วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นักเรียนทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 



๑๓ 

 

 
แผนผังฐานจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


