
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ท่ี ๑๙๑ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันคริสต์มำสและวันปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ด้วยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ขึ้น  ในวันพุธ                     
ท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เพื่อให้การด าเนินงานต่าง  ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
จึงอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗ แต่งต้ัง
บุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ประชุมวางแผนให้ค าปรึกษา การด าเนินการจัดเตรียมความ
พร้อม ประสานงาน ให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ และแก้ปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 

๑. นายจรัญ   ชัยทองสุขทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม        รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์         กรรมการ 
๔. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   กรรมการ 
๕. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    กรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช     กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  มีหน้ำที่  ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม โดยประสานงานกับ 

โรงเรียนและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   ประธานกรรมการ 
๒.นางกฤติกา   อยู่พิทักษ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางจิรนันท์  เรืองรุก    กรรมการ 
๔. นางอนงค์  ทองนุ่น    กรรมการ 
๕. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์    กรรมการ   
๖. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าท่ีจัดสถานท่ี จัดเวที ตกแต่งเวที จัดโต๊ะส าหรับใส่บาตร              
ป้ายอักษร จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีและ ติดต้ังเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุธี   คชาผล    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางปิยนันท์   ยิ่งค านึง      รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายอนนท์   จงไกรจักร   กรรมการ 
    ๔. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ   กรรมการ 
    ๕. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   กรรมการ 



 
 
 
    ๖. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร   กรรมการ 
    ๗. นางจิรนันท์  เรืองรุก    กรรมการ 
    ๘. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    กรรมการ 
    ๙. นายศิริชัย  รัตนะ    กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวนันทวดี  สิงโหพล   กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร           กรรมการ 
   ๑๒. นางสาววรานันทน์  ศรีเต้ง   กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวกชพร  ผอมฉิม   กรรมการ 
   ๑๔. นายสัตยา  หนูเยาว์    กรรมการ 
   ๑๕. นายจักรวิทย์   คงแป้น   กรรมการ 
   ๑๖. นางเจียมจิตร  รามแก้ว   กรรมการ 
   ๑๗. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช     กรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมพิธีตักบาตร  นิมนต์พระ  
รับ-ส่งพระ  จัดพิธีตักบาตร  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางนาตยา   ช่วยไชยศรี         ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม      รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางจิรนันท์   เรืองรุก    กรรมการ 
   ๔. นางจิราวรรณ  ปรีชา    กรรมการ 
   ๕.  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช         กรรมการและเลขานุการ  

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าท่ีบันทึกภาพกิจกรรมตลอดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายสุธี    คชาผล    ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   รองประธานกรรมการ 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยของขวัญ  มีหน้าท่ี  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ของขวัญส าหรับนักเรียน  จัดเตรียมสลากจับของขวัญ  ของรางวัลส าหรับนักเรียน  
ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวจิราภรณ์   นนทามิตร  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน ์   กรรมการ 
   ๔.  นางจิรนันท์   เรืองรุก   กรรมการ 
   ๕. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์    กรรมการ  
   ๕. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   กรรมการ 
   ๖. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   กรรมการ 
   ๗. นางมณภา   ศรีวิสุทธิ์   กรรมการ 
   ๘. นางสาวชุติมันต์    วุฒิมานพ   กรรมการ 
   ๙. นางสาวสุกันยา   ลัทธิพรหม   กรรมการ 
 



 
 
 
   ๑๐. นางอนงค์    ทองนุ่น   กรรมการ 
   ๑๑. นางสุดา  จันทร์สุรางค์   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวมลฤดี   ศิริมาศ   กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวพรพรรณ   สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
   ๑๔. นายศิริรชัย  รัตนะ    กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวนันทวดี  สิงโหพล   กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวทีศนีย์  มูณีนคร   กรรมการ 
   ๑๗. นางสาววรานันทน์  ศรีเต้ง   กรรมการ 
   ๑๘. นางสาวกชพร  ผอมฉิม   กรรมการ 
   ๑๙. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ     กรรมการและเลขานุการ 
๗.  ฝ่ำยพิธีกำรและกำรแสดง  มีหน้าท่ี  ประสานงานกับฝ่ายของขวัญ  ฝ่ายการแสดง  และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
ๆ  เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 

๗.๑ กิจกรรมวันคริสมำสตร์ 
๑. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางมณภา   ศรีวิสุทธิ์   รองประธานกรรมการ 
  ๗.๑.๑ คณะกรรมกำรกำรตัดสินประกวดกำร์ดอวยพร 

  ๑. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  
  ๒. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์  

๗.๑.๒ คณะกรรมกำรกำรตัดสินประกวดคัดลำยมือ ( Handwriting) 
  ๑. นางอนงค์  ทองนุ่น  
  ๒. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  
  ๓. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  

๗.๑.๓ คณะกรรมกำรกำรตัดสินประกวดกำรจัดบอร์ด 
  ๑. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  
  ๒. นางจิรนันท์  เรืองรุก 
  ๓. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  

๗.๑.๔ คณะกรรมกำรกำรตัดสินประกวดภำพประดิษฐ์ 
  ๑. นายสุธี  คชาผล 
  ๒. นายอนนท์  จงไกรจักร  
  ๓. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  

 ๗.๑.๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแต่งกำย Santa claus ,ต้นคริสต์มำส  
 ๑. นายอนนท์  จงไกรจักร     
 ๒. นายสุธี  คชาผล      
 ๓. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    
 
 



 
 
   

๗.๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
๑. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง    กรรมการ 
 ๔. นางกฤติกา   อยู่พิทักษ์  กรรมการ 
 ๕. นายศิริรชัย  รัตนะ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวนันทวดี  สิงโหพล  กรรมการ 

 ๗. นางสาวทีศนีย์  มูณีนคร  กรรมการ 
 ๘. นางสาววรานันทน์  ศรีเต้ง  กรรมการ 
 ๙. นางสาวกชพร  ผอมฉิม  กรรมการ 
  ๑๐. นางจิรนนัท์  เรืองรุก   กรรมการ 

 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร มีหน้าท่ี วางแผนการ ก ากับ ดูแล ล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรม 
  ๑. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง    รองประธานกรรมการ 
  ๓. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
  ๓. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์     กรรมการและเลขานุการ   
 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าท่ี  ดูแลการใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  ประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสุดา  จันทร์สุรางค์    รองประธานกรรมการ 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอนงค์  ทองนุ่น     รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์    กรรมการ 
  ๔. นางจิราวรรณ  ปรีชา    กรรมการ 
  ๓. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   กรรมการ 
  ๔. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   มีหน้าท่ี  จัดท าแบบสอบถาม และส ารวจ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรม  และรายงานผลให้ฝ่ายอ านวยการทราบ  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวประณีต   เจริญวาศน์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   กรรมการ 
   ๔. นางนาตยา   ช่วยไชยศรี   กรรมการและเลขานุการ  
 



 
 
 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
สถานศึกษาและทางราชการเป็นส าคัญ 
  ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                                          

 ( นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และคริสต์มำส 
วันที่ 25  ธันวำคม 2562 

ณ หอประชุมโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
 

08.00 น. – 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธง 
08.20 น. – 08.30 น.  คณะครู นักเรียน พร้อมกันบริเวณหอประชุม 
08.30 น. – 09.30 น. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
09.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   - พิธีเปิด  
   - ผู้อ านวยการ/ตัวแทนครูกล่าวค าอวยพรปีใหม่ 
   - การแสดงของนักเรียน 
   - การเล่นเกมส์ตอบค าถาม  
   - กิจกรรมนันทนาการ 
   - การประกวด Santa Claus 
   - ประกาศผลรางวัลและมอบของรางวัล 
12.00 น. – 13.00  พักกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมข้ึนปีใหม่ของแต่ละห้อง  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


