
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วันจันทร์ที ่9 พฤษภาคม  2565 

 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

07.30 น . - 08.30 น. ลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ. บริเวณโดม ครูที่ปรึกษา 
08.30 น. - 08..45 น. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงเต็มรูปแบบ กิจการนักเรียน 
08.45 น. - 09.30 น. กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน  กิจการนักเรียนและ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
09.30 น. - 10.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูที่ปรึกษา  

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมกันที่หอประชุมเพชร 
กิจการนักเรียน 

10.00 น. - 10.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
และบรรยายพิเศษโดยท่านผู้อำนวยการ วิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 

กิจการนักเรียน 

10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง กิจการนักเรียน 
10.45 น. -11.00 น. ฝึกปฏิบัตินักเรียนร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน 

และเพลงวิถีชีวิตพอเพียง 
กลุ่มสาระฯศิลปะและทีมงาน 

11.00 น. - 11.15 น. เรียนอย่างไรให้มีความสุข โดย รอง ดร.ชัชฎา อุดมสิทธิ์ วิชาการ 
11.15 น. - 11.30 น. การวัดผลและประเมินผลการเรียน โดย ครูมนัชนันท์ นามวงศ์ วิชาการ 
11.30 น. - 11.45 น. รักและรักษ์เพชรพิทยาคม โดย รองนิรุทธ์ แก้วนิคม บริหารทั่วไป 
11.45 น. - 12.00 น. การลงทุนกับการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า โดย รองบุหรัน ขวัญพรม งบประมาณ 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน กิจการนักเรียน 
13.00 น. - 13.30 น. การครองตน ครองใจ ให้เป็นเลือดเขียวขาว  

โดย รองสมัตพงษ์  ใหม่น้อย 
กิจการนักเรียน 

13.30 น. - 14.00 น. เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.ภูร ิบานทอง กิจการนักเรียน 
14.00 น. - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง กิจการนักเรียน 
14.15 น. -15.30 น. ความรักและทักษะการใช้ชีวิตที่เพชรพิทยาคม 

(พบครูที่ปรึกษาท่ีห้องเรียน กรอกข้อมูลต่างๆ งานระบบดูแล 
และ กิจกรรมรู้จักฉัน เข้าใจกัน ฉันรักเธอ) 

ครูที่ปรึกษา 
(ดำเนินการที่ห้องเรียน) 

15.30 น. -16.00 น. พิธีปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจการนักเรียน 
 
หมายเหตุ  

1. กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด 

 
 



 
กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเขม็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 

กลุ่ม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

07.30 น. - 08.00 น ลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บริเวณโดม ครูที่ปรึกษา 
08.00 น. - 08.15 น ฝึกปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงเต็มรูปแบบ กิจการนักเรียน 
08.15 น. – 08.45 น กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน  กิจการนักเรียนและ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
08.45 น. – 9.00 น. พิธีเปิด กิจการนักเรียน 
09.00 น. - 10.00 น -บรรยายกลุ่มบริหารงานวิชาการ (15 นาที) 

-บรรยายกลุ่มบริหารงานทั่วไป (15 นาที) 
-บรรยายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ (15 นาที) 
-บรรยายกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (15 นาที) 

ดร.ชัชฎา  อุดมสิทธิ์ 
รองฯนิรุทธ์  แก้วนิคม 
รองฯบุหรัน  ขวัญพรม 
รองฯสมัตพงษ์  ใหม่น้อย 

10.00น. – 10.30 น. -ซ้อมพิธีการรับเข็ม 
- รับอาหารว่าง 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

10.30 น. – 12.00 น พิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
และรับโอวาทจากท่านผู้อำนวยการ 

กิจการนักเรียน 

12.00 น –12.30 น. ความรักและทักษะการใช้ชีวิตที่เพชรพิทยาคม 
(พบครูที่ปรึกษาท่ีห้องเรียน กรอกข้อมูลต่างๆ  
และ กิจกรรมรู้จักฉัน เข้าใจกัน ฉันรักเธอ) 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
(ดำเนินการที่ห้องเรียน) 

12.30 น.- 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน กิจการนักเรียน 
 

หมายเหตุ  
1. กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเขม็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม  2565 (ภาคบ่าย) 

 
กลุ่ม 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2565 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

13.00 น – 13.30 น. ลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                       
ณ บริเวณโดม 

 
ครูที่ปรึกษา 

13.30 น. - 14.30 น. ซ้อมพิธีการรับเข็ม – รับอาหารว่าง กิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

14.30 น. -16.00 น. พิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
และรับโอวาทจาก ผู้อำนวยการ 

 
กิจการนักเรียน 

16.00 น. -16.30 น. ความรักและทักษะการใช้ชีวิตที่เพชรพิทยาคม 
(พบครูที่ปรึกษาท่ีห้องเรียน กรอกข้อมูลต่างๆ  
และกิจกรรมรู้จักฉัน เข้าใจกัน ฉันรักเธอ) 

 
ครูที่ปรึกษา 
(ดำเนินการที่ห้องเรียน) 

 
หมายเหตุ  

 1. กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
      2. ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 


