
ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ท่ี  ๑๗๒ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังบุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรเรียนกำรสอนธรรมศึกษำ” ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
---------------------------------------- 

ตามท่ีแม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติให้โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ประจ าปี  ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  นั้น ทางโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับช้ันตรี  โท เอก ในวันท่ี ๑๕,๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                   
(ภาคบ่าย)  

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้อง
กับความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 
๒๕๕๒ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงมอบหมายหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

 

           ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  ก ากับ  
ดูแล  ช่วยเหลือ  ให้ด าเนินการเรียนการสอนของพระวิทยากรไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย                  

๑.๑ นายจรัญ   ชัยทองสุขทอง                                    ประธานกรรมการ  
๑.๒ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช                                    รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์                                       กรรมการ  
๑.๔ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง                                         กรรมการ 
๑.๕ นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ                                   กรรมการ 
๑.๖ นางนาตยา    ช่วยไชยศรี                                     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

           ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  มีหน้าท่ี  ประสานงานกับพระวิทยากร  จัดเตรียมสถานท่ี  
เอกสาร  ในการเรียนการสอนของพระวิทยากร ตามระดับช้ันช้ันตรี  โท  เอก  และอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช                                 ประธานกรรมการ 

 ๒.๒  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์                              รองประธานกรรมการ         

          ๒.๓  นางจิราวรรณ ปรีชา                      กรรมการ 

 ๒.๔  นางจิรนันท์ เรืองรุก                      กรรมการ 

 ๒.๕  นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง                                       กรรมการ 

 



 ๒.๖  นางนาตยา ช่วยไชยศรี           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗  นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

            ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าท่ี  จัดเตรียมสถานท่ี  โต๊ะหมู่บูชา  สถานท่ี  เครื่องเสียง
ส าหรับในการเรียนการสอนของพระวิทยากร ให้มีความพร้อม  ประกอบด้วย 
                 ๓.๑ นายสุธี  คชาผล             ประธานกรรมการ 
         ๓.๒ นายอนนท์  จงไกรจักร          รองประธานกรรมการ 
         ๓.๓ นายศิริชัย  รัตนะ            กรรมการ 
         ๓.๔ นายจักรวิทย์  คงแป้น             กรรมการ 
         ๓.๕ นายสัตยา หนูเยาว์                                    กรรมการและเลขานุการ 
 

           ๔. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมห้องเรียนธรรมศึกษำ  มีหน้าท่ี  ดูแลก ากับดูแล  ควบคุมห้องเรียนของ
นักเรียน  ให้การเรียนการสอนของพระวิทยากรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมแนะน าและตรวจการเขียน
เรียงความกระทู้ธรรมของนักเรียนช้ันท่ีรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
               ระดับชั้นตรี      
       ๔.๑  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช                             ประธานกรรมการ 

       ๔.๒  นางอนงค์  ทองนุ่น                                      รองประธานกรรมการ 
       ๔.๓  นางเพ็ญทิพย์   สังข์รัตน์                               กรรมการ 
       ๔.๔  นางกษมาวดี   ก าลังเกื้อ                               กรรมการ 
       ๔.๕  นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร                               กรรมการ 
       ๔.๖  นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์                                 กรรมการ 
       ๔.๗  นางสาวนันทวดี  สิงโหพล                             กรรมการ 
       ๔.๘  นางสุดา จันทร์สุรางค์                                  กรรมการ 
       ๔.๙  นางสาวดวงพร  จุลพงศ์                               กรรมการ 
       ๔.๑๐ นักเรียนท่ีเรียนจบธรรมศึกษาช้ันเอก ม.๖/๑      กรรมการ 
                ๔.๑๑  นายสัตยา หนูเยาว์                                   กรรมการ 
                 ๔.๑๒. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม                         กรรมการและเลขานุการ 
       ๔.๑๓. นางจิรนนัท์ เรืองรุก             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

               ระดับชั้นโท          
       ๔.๑  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์                        ประธานกรรมการ 

       ๔.๒  นางสาวฐิตกมล  สมหมาย                            รองประธานกรรมการ 
       ๔.๓  นางสาวกชพร  ผอมฉิม                               กรรมการ 
       ๔.๔  นายพงศธร  ทุมสุวรรณ                               กรรมการ 
                ๔.๕   นักเรียนท่ีเรียนจบธรรมศึกษาช้ันเอก ม.๕/๒       กรรมการ 
                ๔.๖  นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง                                   กรรมการและเลขานุการ 
 



               ระดับชั้นเอก      
       ๔.๑  นางจิราวรรณ ปรีชา                                  ประธานกรรมการ 

       ๔.๒  นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์                             รองประธานกรรมการ 
       ๔.๓  นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง                             กรรมการ 
                 ๔.๔  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ                          กรรมการและเลขานุการ   
 

            ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรเคร่ืองด่ืม  และน้ ำปำนะ  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมน้ าปานะให้กับพระสงฆ์   
ประกอบด้วย   
                ๕.๑ นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร                         ประธานกรรมการ   
                ๕.๓ นางมณภา ศรีวิสุทธิ์                                    กรรมการ 
                ๕.๔ นักเรียนท่ีเรียนจบธรรมศึกษาช้ันเอก ม.๖/๑       กรรมการ 
                ๕.๕ นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

            ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตฯและบันทึกภำพ มีหน้าท่ี  ติดต้ังเครื่องเสียงใต้ถุนอาคารพรหมวิหาร ๔
ห้องจริยธรรม ห้องฟิสิกส์  และบันทึกภาพนิ่ง  ตลอดการเรียนธรรมศึกษา  ช้ันตรี  โท  เอก  ประกอบด้วย   
               ๖.๑  นายสุธี  คชาผล                                        ประธานกรรมการ   
               ๖.๒  นายจักรวิทย์  คงแป้น                                 กรรมการ 
               ๖.๓  นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์                       กรรมการและเลขานุการ   
 

            ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าท่ี  จัดท าแบบประเมิน  สรุปผลการประเมินส่งฝ่าย
บริหาร  รายงานผล  ประกอบด้วย 
       ๗.๑  นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม            ประธานกรรมการ  
                 ๗. ๒  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์                        รองประธานกรรมการ         

                 ๗. ๓  นางจิราวรรณ ปรีชา             กรรมการ 

       ๗..๔  นางจิรนันท์ เรืองรกุ             กรรมการ 

       ๗..๕  นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง                              กรรมการ 

       ๗..๖  นางสาวกชพร  ผอมฉิม       กรรมการ 

       ๗..๗  นางนาตยา ช่วยไชยศรี             กรรมการและเลขานุการ 
 

               ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้
บังเกิดผลดี  ต่อผู้เรียน  และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวมต่อไป 
                    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 

(นายจรัญ ชัยทองสุขทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

 


