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ตารางฝ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๕.๔๐ น.
ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ห้อง
ม.๑/๑ การรักษาสมบัตขิ องส่วนรวม ๓๓๒ (เลขคี่)
สิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ๓๓๓(เลขคู่)
(ฐานละ ๑๒ นาที)

วิทยากร
๑.ครูกนกณัฐภูมิ รัตนภู (เลขคี)่
๒.ครูวัฒนะ สีนาสันต์ (เลขคู)่
๑/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒

ม.๑/๒

๑.ครูจีรพา คาเสนาะ (เลขคี)่
๒.ครูศิลาณี ธนะรุ่ง (เลขคู)่
๑/๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑

มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อม
ด้วยรอยยิ้ม และขยะวิเศษ
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๓๓๔(เลขคี่)
๓๓๕(เลขคู่)

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน

สภานักเรียน

๑.นางราไพ โพธิ์ไชยแสน
๒.นางนิภาพร บางเสน
๓.นางสาวนภสิริ โพธิ์ไชยแสน

๑.นายปฏิภาณ คุณบุตร
๒.นายเศกสรรค์ ภิชชาติ

๑.นายกิตติศักดิ์ คาสามารถ
๒.นางสาวฐานิตา ที่รัก
๓.นางสิริพร วงศ์ว่องไว

๑.นางสาวณิชาภา ศรีเมือง
๒.นางสาวกนกมาศ สุขโชค

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษาสมบัติ
ส่วนรวม สิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน ในการใช้
โทรศัพท์ การนา
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียน
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
การทาความเคารพให้
เหมาะสมในสังคม
ประเพณีไทย และการเก็บ
ขยะทิ้งภายในโรงเรียน
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ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ม.๑/๓ สุขภาพและอนามัย
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ห้อง
๓๒๒(เลขคี่)
๓๒๓(เลขคู่)

วิทยากร
๑.ครูจุฑารัตน์ มงคลแก้ว (เลขคี่)
๒.ครูณิชพงศ์ บุตราช (เลขคู)่
๓.ครูพัชรี สุขยิ่ง (เลขคี่)
๔.ครูวาสนา ปฐพี (เลขคู)่
๕.ครูณัฐพล บุรัสการ (เลขคี)่
๑/๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒
๑.ครูศิริกานต์ ศรีไหม (เลขคี่)
๒.ครูทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา (เลขคู่)
๑/๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน

สภานักเรียน

หน้าที่

๑.นายจรูณย์ พรมสีใหม่
๒.นางสาวภัทร์ชนันท์ กัลยา

๑.นางสาวภัณฑิสา อุ่นชิม
๒.นางสาวนัทธมน คาป้อง

ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานอนามัย
การใช้ห้องพยาบาล
การป้องกันโรคภัย
ในชีวิตประจาวัน

๑.นางบุษกร วรรณโชติ
๒.นางมาลาศรี อภัยจิตต์

๑.นางสาวปานชีวาพุทธาเกิด
๒.นางสาวศิรินาถ ทะวงษา

ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม
หน้าเสาธงการร้อง
เพลงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ แผ่เมตตา ระเบียบ
แถวการเดินขึ้น
ชั้นเรียน

ม.๑/๔

กิจกรรมหน้าเสาธง
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๓๒๔(เลขคี่)
๓๒๕(เลขคู่)

ม.๑/๕

ระเบียบการแต่งกายและ
ระเบียบการมาโรงเรียน
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๓๒๖(เลขคี)่
๓๑๖(เลขคู่)

๑.ครูพีรวัส โสระเวช (เลขคี)่
๒.ว่าที่ร้อยตรีมนตรี แห่งธรรม (เลขคู่)
๓.ครูศิริพร วงศ์ว่องไว (เลขคู)่
๑/๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔

๑.นางพิมพ์วิมล พลภูมิชัย
๒.นางศศิกานต์ เทียนแก้ว
๓.นางรวงทอง ศรีลาชัย

๑.นางสาววิลาวัลย์ สาวันดี
๒.น.ส.สุพรรษา จรรยากรณ์

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แต่งกายและทรงผมตามระเบียบ
ของโรงเรียนการแต่งการให้
เหมาะสมกับวัย โอกาส สถานที่
และการลาป่วย ลากิจ ขาดเรียน
หลบเรียน
การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียนหรือผู้ปกครองมาพบ
นักเรียน

ม.๑/๖

คุณธรรม-จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๑๒(เลขคี)่
๔๑๓(เลขคู)่

๑.ครูวันเพ็ญ คาประเสริฐ (เลขคี่)
๒.ครูพงษ์ลดา ชลธี (เลขคู่)
๑/๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕

๑.นางรจนาพร รูปแก้ว
๒.นางรัชดาพร ประกอบกิจ

๑.น.ส.ปรางค์ทิพย์ อินทะนาม
๒.นางสาววีรณัฐฐา ศรีสง่า

ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนา
เกี่ยวกับระเบียบวินัย ส่งเสริม
ความประพฤติสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียน

๓. Ms.Elizclbeth kiko
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ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ม.๑/๗ งานทะเบียนและวัดผล
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ม.๑/๘

ม.๑/๙

ห้อง
๔๑๔(เลขคี)่
๔๑๕(เลขคู)่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๒๒(เลขคี่)
๔๒๓(เลขคู่)

ระเบียบวินยั และการลงโทษ
ผู้กระทาความผิด
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๒๔(เลขคี่)
๔๒๕(เลขคู่)

ม.๑/๑๐ ห้องสมุดสืบค้น
ทุนการศึกษา
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๓๑(เลขคี)่
๔๓๒(เลขคู่)

วิทยากร
๑.ครูกิตติมา จินนารัตน์ (เลขคี)่
๒.ครูปิยากร นามเสถียร (เลขคู)่
๓.ครูอรุณี แก้วอมตวงศ์ (เลขคี่)
๔.ครูวนิดา กัญกาญจนะ (เลขคู)่
๕.ครูพรรทิพา วงศ์จันทร์ (เลขคี่)
๑/๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖
๑.ครูพิศมัย บึงไกร (เลขคี่)
๒.ครูประธาน วสวานนท์ (เลขคู)่
๑/๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗
๑.ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์ (เลข
คี่)
๒.ครูยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ (เลขคู่)
๓.ครูทิพรัตน์ บุญเชิญ (เลขคี่)
๔.ครูรัตนา รัตนเมธานันท์ (เลขคู่)
๑/๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘
๑.ครูรวงทอง ศรีลาชัย (เลขคี)่
๒.ครูสุวดี สดแสนรัตน์ (เลขคู)่
๑/๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน

สภานักเรียน

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานทะเบียน
และวัดผล

๑.นางสาวพนิดาวงศ์สมบัติ
๒.นางลักขณา ไชยรัตน์

๑.นายณัฐพงษ์ มากดี
๒.นายวีรภัทร ทะบุระกรณ์

๑.นางพรทิพย์ วิริยแต้สกุล
๒.นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์

๑.นางสาวปัณณิกา อุ่นเเพทย์ ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๑.นายเจษฎา มาลาสาย
ให้ความรู้ความเข้าใจ
๒.นางสาววชิรญาณ์ อินธิแสง เกี่ยวกับระเบียบวินัย
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงยาเสพติด ชู้สาว
ทะเลาะวิวาท ระเบียบ
วิธีการลงโทษผู้กระทา
ความผิด
๑.นางสาวอรทัย โทนันต์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
๒.นางสาวสุวนันท์ เลขะสันต์ เกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุดและ
ทุนการศึกษา
๒.นางสาวเกษศินี คาสาย

๑.นางสิริภัทร วัดละเอียด
๒.นายอังกูร บุญมาลี
๓.นางปณิทิตา เสาเวียง

๑.นางสุภาณี ลาสา
๒.นางรัชนีกร โสภาพรม
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ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ม.๑/๑๑ นันทนาการฝึกร้องเพลง
มาร์ชโรงเรียนลือคาหาญ
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ห้อง
๔๓๓(เลขคี่)
๔๓๔(เลขคู่)

ม.๑/๑๒ โรงเรียนของเรา
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๓๕(เลขคี่)
๔๓๖(เลขคู)่

วิทยากร
๑.ครูพัชริดา สุวรรณกูฎ (เลขคี่)
๒.ครูวิรัช หมอนเสมอ (เลขคู)่
๑/๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐

๑.ครูมุนี ธานี (เลขคี)่
๒.ครูจรูณย์ พรมสีใหม่ (เลขคู)่
๑/๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑

หน้าที่ครูวิทยากร
1. เตรียมข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ม.1 / ม.4 ตามฐานที่ได้รับมอบหมาย
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ให้ความรูเ้ วียนตามเข็มนาฬิกา

หน้าที่
๑.นายสถาพร เหมะนัด
๑.น.ส.รัตนาภรณ์ จันทร์ศรี
ให้ความรู้ความเข้าใจ
๒.นางวาสนา เกษียร
๒.นางสาวปิยนันท์ ยืนยาว
ในบทเพลงประจา
โรงเรียนเพื่อให้เกิด
ความภาคภูมใิ จใน
โรงเรียนลือคาหาญ
๑.นางอุทัยวรรณ โสภาพิศ
๑.นางสาวสุจิรา วงศ์อารีย์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
๒.น.ส.ชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกนนท์ ๒.นางสาวโชติรัตน์ สิงคิบุตร แนะนาสถานที่และ
ระเบียบการใช้ห้อง
ต่างๆเช่น รหัสห้อง
กิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน พร้อมทั้งการ
รักษาห้องเรียนและ
อาคารสถานที่
ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน

สภานักเรียน
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ตารางฝ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๕.๔๐ น.
ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ม.๔/๑ การรักษาสมบัติของส่วนรวม
สิทธิและหน้าทีข่ องนักเรียน
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ม.๔/๒

มารยาทไทย ไหว้สวยพร้อมด้วย
รอยยิ้ม และขยะวิเศษ
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ห้อง
๓๓๒ (เลขคี่)
๓๓๓(เลขคู่)

วิทยากร
๑.ครูกนกณัฐภูมิ รัตนภู (เลขคี)่
๒.ครูวัฒนะ สีนาสันต์ (เลขคู)่
๔/๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
๑.นางพัชริดา สุวรรณกูฏ
๒.นายยรรยง เสาเวียง

สภานักเรียน
๑.นายปฏิภาณ คุณบุตร
๒.นายเศกสรรค์ ภิชชาติ

๓๓๔(เลขคี่)
๓๓๕(เลขคู่)

๑.ครูจีรพา คาเสนาะ (เลขคี)่
๒.ครูศิลาณี ธนะรุ่ง (เลขคู)่
๔/๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒

๑.นางสาวอรุณี แก้วอมตวงศ์
๒.นายชนิฐพล แมลงภู่ทอง

๑.นางสาวณิชาภา ศรีเมือง
๒.นางสาวกนกมาศ สุขโชค

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษาสมบัติ
ส่วนรวม สิทธิและหน้าที่
ของนักเรียน ในการใช้
โทรศัพท์ การนา
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียน
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
การทาความเคารพให้
เหมาะสมในสังคม
ประเพณีไทย และการเก็บ
ขยะทิ้งภายในโรงเรียน
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ระดับชั้น
ชื่อฐานกิจกรรม
ม.๔/๓ สุขภาพและอนามัย
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ห้อง
๓๒๒(เลขคี่)
๓๒๓(เลขคู่)

วิทยากร
๑.ครูจุฑารัตน์ มงคลแก้ว (เลขคี่)
๒.ครูณิชพงศ์ บุตราช (เลขคู)่
๓.ครูพัชรี สุขยิ่ง (เลขคี)่
๔.ครูวาสนา ปฐพี (เลขคู)่
๕.ครูณัฐพล บุรัสการ (เลขคี)่
๔/๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
๑.นายประกอบกิจ สุนันท์
๒.นางสาวลัดดาวัลย์ ทีฆายุพรรค

สภานักเรียน
๑.นางสาวภัณฑิสา อุ่นชิม
๒.นางสาวนัทธมน คาป้อง

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานอนามัย
การใช้ห้องพยาบาล
การป้องกันโรคภัย
ในชีวิตประจาวัน

ม.๔/๔

กิจกรรมหน้าเสาธง
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๓๒๔(เลขคี่)
๓๒๕(เลขคู่)

๑.ครูศิริกานต์ ศรีไหม (เลขคี)่
๒.ครูทัศนีย์ สุทธิพงษ์ประชา (เลขคู)่
๔/๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓

๑. นางสุพัตรา ทองปน
๒.นางสาววนิดา กัญกาญจนะ
๓. Mr.Auster Brent
D.Manggayo

๑.นางสาวปานชีวา พุทธาเกิด
๒.นางสาวศิรินาถ ทะวงษา

ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม
หน้าเสาธงการร้อง
เพลงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ แผ่เมตตา
ระเบียบแถวการเดินขึ้น
ชั้นเรียน

ม.๔/๕

ระเบียบการแต่งกายและระเบียบ ๓๒๖(เลขคี)่
การมาโรงเรียน
๓๑๖(เลขคู่)
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๑.ครูพีรวัส โสระเวช (เลขคี)่
๒.ว่าที่ร้อยตรีมนตรี แห่งธรรม (เลขคู)่
๓.ครูศิริพร วงศ์ว่องไว (เลขคู)่
๔/๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔

๑.นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ
๒.นางฌามาดา รัศมีแข

๑.นางสาววิลาวัลย์ สาวันดี
๒.นางสาวสุพรรษา จรรยากรณ์

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแต่งกายและทรงผมตาม
ระเบียบของโรงเรียนการแต่ง
การให้เหมาะสมกับวัย โอกาส
สถานที่ และการลาป่วย ลากิจ
ขาดเรียน หลบเรียน
การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียนหรือผู้ปกครองมาพบ
นักเรียน

ม.๔/๖

คุณธรรม-จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๑.ครูวันเพ็ญ คาประเสริฐ (เลขคี)่
๒.ครูพงษ์ลดา ชลธี (เลขคู)่
๔/๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕

๑.นางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์
๒.นางสาวอุไรวรรณ มวลสุข

๑.นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทะนาม
๒.นางสาววีรณัฐฐา ศรีสง่า

ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนา
เกี่ยวกับระเบียบวินัย
ส่งเสริมความประพฤติ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียน

๔๑๒(เลขคี)่
๔๑๓(เลขคู)่

~ 19 ~

ระดับชั้น
ม.๔/๗

ชื่อฐานกิจกรรม
งานทะเบียนและวัดผล
(ฐานละ ๑๒ นาที)

ห้อง
๔๑๔(เลขคี)่
๔๑๕(เลขคู)่

ม.๔/๘

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๒๒(เลขคี่)
๔๒๓(เลขคู่)

ม.๔/๙

ระเบียบวินัยและการลงโทษ
ผู้กระทาความผิด
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๒๔(เลขคี่)
๔๒๕(เลขคู่)

ม.๔/๑๐

ห้องสมุดสืบค้น
ทุนการศึกษา
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๓๑(เลขคี)่
๔๓๒(เลขคู่)

วิทยากร
๑.ครูกิตติมา จินนารัตน์ (เลขคี)่
๒.ครูปิยากร นามเสถียร (เลขคู)่
๓.ครูอรุณี แก้วอมตวงศ์ (เลขคี่)
๔.ครูวนิดา กัญกาญจนะ (เลขคู่)
๕.ครูพรรทิพา วงศ์จันทร์ (เลขคี่)
๔/๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖
๑.ครูพิศมัย บึงไกร (เลขคี)่
๒.ครูประธาน วสวานนท์ (เลขคู่)
๔/๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗
๑.ว่าที่พันตรีนพรัตน์ วัฒนสิงห์ (เลขคี)่
๒.ครูยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ (เลขคู)่
๓.ครูทิพรัตน์ บุญเชิญ (เลขคี)่
๔.ครูรัตนา รัตนเมธานันท์ (เลขคู)่
๔/๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
๑.นางสาวอัญญาณี สายสั้น
๒.นายณัฐพล บุรัสการ

สภานักเรียน
๑.นายณัฐพงษ์ มากดี
๒.นายวีรภัทร ทะบุระกรณ์

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานทะเบียน
และวัดผลการเตรียมตัว
เรียน ผลการเรียน 0,ร,มส
การจบหลักสูตร ม.ต้น
ม.ปลาย

๑.นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์
๒.นายพีรวัส โสระเวช
๓.นายศุภกฤต จันทรา

๑.นางสาวปัณณิกา อุ่นเเพทย์
๒.นางสาวเกษศินี คาสาย

ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

๑.นางพงษ์ลดา ชลธี
๒.นางสาวมยุรี นิลสนธ์

๑.นายเจษฎา มาลาสาย
๒.นางสาววชิรญาณ์ อินธิแสง

๑.ครูรวงทอง ศรีลาชัย (เลขคี)่
๒.ครูสุวดี สดแสนรัตน์ (เลขคู)่
๔/๑๐,๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙

๑.นางสาวน้้าเพชร ไกรสรสวัสดิ์
๒.นายจักรภัทร เรืองค้า
๓.นายภควัต หวานอารมณ์

๑.นางสาวอรทัย โทนันต์
๒.นางสาวสุวนันท์ เลขะสันต์

ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบวินัย
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงยาเสพติด ชู้สาว
ทะเลาะวิวาท ระเบียบ
วิธีการลงโทษผู้กระทา
ความผิด
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
และทุนการศึกษา

~ 20 ~

ระดับชั้น
ม.๔/๑๑

ชื่อฐานกิจกรรม
ห้อง
เรียนรู้ประวัติโรงเรียน และเพลง ๔๓๓(เลขคี่)
มาร์ชประจาโรงเรียน
๔๓๔(เลขคู)่
(ฐานละ ๑๒ นาที)

วิทยากร
๑.ครูพัชริดา สุวรรณกูฎ (เลขคี)่
๒.ครูวิรัช หมอนเสมอ (เลขคู)่
๔/๑๑,๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐

ครูที่ปรึกษาประจาชั้นเรียน
๑.นายแดน คลังทอง
๒.นางสาววรรณวิมล บัวงาม
๓.นางสาวกาญจนา รุ่งนภาเวทย์

สภานักเรียน
๑.นาวสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ศรี
๒.นางสาวปิยนันท์ ยืนยาว

ม.๔/๑๒

โรงเรียนของเรา
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๔๓๕(เลขคี่)
๔๓๖(เลขคู)่

๑.ครูมุนี ธานี (เลขคี)่
๒.ครูจรูณย์ พรมสีใหม่ (เลขคู)่
๔/๑๒,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑

๑.นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน
๒.นางสาวสุภาพร สายตา

๑.นางสาวสุจิรา วงศ์อารีย์
๒.นางสาวโชติรัตน์ สิงคิบุตร

ม.๔/๑๓

แนะแนว
(ฐานละ ๑๒ นาที)

๒๑๒(เลขคี)่
๒๑๓(เลขคู)่

๑.ครูกนิษฐา ลุนพรหม (เลขคี)่
๒.ครูชนิฐพล แมลงภู่ทอง (เลขคู)่
๔/๑๓,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑๑๒

๑.นางปิยะนุช สืบสม
๒.นางดวงจันทร์ เตียตระกูล

๑.นางสาวรุจิราภรณ์ พันธ์จร
๒.นางสาวฟ้าใหม่ วงศ์กฤษณ์

หน้าที่ครูวิทยากร
1. เตรียมข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ม.1 / ม.4 ตามฐานที่ได้รับมอบหมาย
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ให้ความรูเ้ วียนตามเข็มนาฬิกา

หน้าที่
ให้ความรู้ความเข้าใจใน
บทเพลงประจาโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในโรงเรียนลือ
คาหาญ
ให้ความรู้ความเข้าใจ
แนะนาสถานที่และ
ระเบียบการใช้ห้องต่างๆ
เช่น รหัสห้อง กิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน พร้อมทั้งการ
รักษาห้องเรียน
และอาคารสถานที่
ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการเตรียมตัว
วางแผนในการเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา

