
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

ท่ี  7  / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังบุคลำกรรับผิดชอบกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

.................................... 
  ด้วยกลุ่มงานกิจการนักเรียนก าหนดจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนท่ี 2 / 2562  ขึ้นในวันศุกร์                    
ท่ี 17 มกราคม 2563 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39                          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ 
 

1. ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1 นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม    กรรมการ 
 1.3 นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์    กรรมการ 
 1.4 นางปิยนันท์   ยิ่งค านึง    กรรมการ 
 1.5 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ     กรรมการ 
 1.6 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช      กรรมการและเลขานุการ 

2. ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน   มีหน้าท่ี  ก ากับดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาท่ีจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช            หัวหน้า 
  2.2 นางอนงค์   ทองนุ่น             ผู้ช่วย 
  2.3 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม            ผู้ช่วย 
  2.4 นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม            ผู้ช่วย 
  2.5 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์                     ผู้ช่วย 
  2.6 นางจิรนนัท์  เรืองรุก     ผู้ช่วย 
 2.7 ครูท่ีปรึกษาทุกคน            ผู้ช่วย 

3. ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าท่ี เป็นพิธีกร ล าดับขั้นตอนพิธีการ ในการประชุมผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
 3.1 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     หัวหน้า 
 3.2 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    ผู้ช่วย 
4. ฝ่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม  มีหน้าท่ี  ดูแลเรื่องอาหาร เครื่องด่ืม แจกให้ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
   4.1  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช     หัวหน้า 
    4.2  นางอนงค์  ทองนุ่น     ผู้ช่วย 

4.3 นางสาวดวงพร  จุลพงศ์    ผู้ช่วย 



4.4 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี    ผู้ช่วย 
4.5 นางสาวประณีต  เจริญวาศน์    ผู้ช่วย 
4.6 นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ     ผู้ช่วย 
4.7 นางจิรนันท์  เรืองรุก      ผู้ช่วย 
4.8 นางสาวสุวนันท์  ลักษณะสมบูรณ์   ผู้ช่วย 

 4.9 นางสาวจิรัฎติกาล  วรรณแสงทอง   ผู้ช่วย 
 4.10 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ   ผู้ช่วย  

5. ฝ่ำยสถำนที่     มีหน้าท่ีจัดสถานท่ี ตกแต่งเวที เครื่องเสียง ป้ายอักษร และจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

5.1 นายสุธี คชาผล     หัวหน้า 
5.2 นางสาวดวงพร  จุลพงศ์    ผู้ช่วย  
5.3 นางจิรนันท์    เรืองรุก                       ผู้ช่วย 
5.4 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ผู้ช่วย 
5.5 นายพงศธร  ทุมสุวรรณ    ผู้ช่วย 
5.6  นายอนนท์  จงไกรจักร    ผู้ช่วย 
5.7 นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์     ผู้ช่วย 
5.8 นายสัตยา  หนูเยาว์      ผู้ช่วย 
5.9 นายศิริชัย  รัตนะ     ผู้ช่วย 
5.10 นางสาวนันทวดี  สิงโหพล    ผู้ช่วย 
5.11 นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร    ผู้ช่วย 

 5.12 นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง    ผู้ช่วย 
 5.13 นางสาวกชกร  ผอมฉิม    ผู้ช่วย 
 5.14 นางสาวสุวนันท์  ลักษณะสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
 5.15 นางสาวจิรัฎติกาล  วรรณแสงทอง   ผู้ช่วย 
 5.16 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ   ผู้ช่วย 
 5.17 นายเอกภณ  ไชยพร     ผู้ช่วย 
     5.18  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร   ผู้ช่วย 

6. ฝ่ำยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีหน้าท่ี รายงายผลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาท่ีผ่านมาและ
แผนการด าเนินงานในอนาคตต่อผู้ปกครองในท่ีประชุม ประกอบด้วย 
         งานวิชาการ 

1. นางสาวปิยนันท์  ยิ่งค านึง    หัวหน้า 
2. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    ผู้ช่วย 

         งำนกิจกำรนักเรียน 
1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    หัวหน้า 
2. นางอนงค์  ทองนุ่น     ผู้ช่วย 
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7. ฝ่ำยจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  มีหน้าท่ี  ด าเนินการจัดประชุมช้ันเรียน รายงานข้อมูลต่างๆของนักเรียนในท่ี
ปรึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    หัวหน้า 
7.2 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ผู้ช่วย 
7.3 ครูท่ีปรึกษา      ผู้ช่วย 

8. ฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้าท่ี รับลงทะเบียนผู้ปกครองท่ีมาเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
8.1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช    หัวหน้า 
8.2 ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผู้ช่วย 

9. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้าท่ี  จัดท าเอกสาร แผ่นพับ ข้อมูล แนะน าโรงเรียน ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช     หัวหน้า 
9.2 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ผู้ช่วย 
9.3 นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์      ผู้ช่วย 
9.4 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วย 
9.5 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ     ผู้ช่วย 

10. ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าท่ี ถ่าย เก็บ ภาพตลอดกิจกรรม 
 10.1 นายสุธี  คชาผล      หัวหน้า 
 10.2 นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วย 
 10.3 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ    ผู้ช่วย 
11. ฝ่ำยต้อนรับผู้ปกครอง   มีหน้าท่ี  ต้อนรับผู้ปกครองท่ีมาเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

11.1 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์    หัวหน้า 
11.2 นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร    ผู้ช่วย 
11.3 นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ     ผู้ช่วย 
11.4 นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์     ผู้ช่วย 
11.5 นางจิราวรรณ  ปรีชา     ผู้ช่วย 

12. ฝ่ำยประกำศเกียรติคุณ มีหน้าท่ี คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
12.1 กิจกำรนักเรียน 

1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช     หัวหน้า 
2. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์      ผู้ช่วย 

 3. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม     ผู้ช่วย 
 4. นางอนงค์  ทองนุ่น      ผู้ช่วย 
 5. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม     ผู้ช่วย 

12.2 ฝ่ำยวิชำกำร 
  1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     หัวหน้า 
  2. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์     ผู้ช่วย  
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13. ฝ่ำยจัดนักเรียนรับเกียรติบัตร มีหน้าท่ี จัดนักเรียนให้เรียบร้อยและตามล าดับรับเกียรติบัตร 
13.1 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    หัวหน้า 
13.2 นางจิรนันท์  เรืองรุก    ผู้ช่วย 
 13.3 นางสาวนันทวดี  สิงโหพล    ผู้ช่วย 

 13.4 นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร    ผู้ช่วย 
 13.5 นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง    ผู้ช่วย 
 13.6 นางสาวกชกร  ผอมฉิม    ผู้ช่วย 
 13.7 นางสาวสุวนันท์  ลักษณะสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
 13.8 นางสาวจิรัฎติกาล  วรรณแสงทอง   ผู้ช่วย 
 13.9 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ   ผู้ช่วย 
 13.10 นายเอกภณ  ไชยพร    ผู้ช่วย 

13.11 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์    ผู้ช่วย 
14. ฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้าท่ี จัดท าเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  
            14.1 นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     หัวหน้า 

14.2 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ    ผู้ช่วย 
14.3 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   ผู้ช่วย 
14.4 นางสาวนันทวดี  สิงโหพล    ผู้ช่วย 

 14.5 นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร    ผู้ช่วย 
 14.6 นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง    ผู้ช่วย 
 14.7 นางสาวกชกร  ผอมฉิม    ผู้ช่วย 
 14.8 นางสาวสุวนันท์  ลักษณะสมบูรณ์   ผู้ช่วย 
 14.9 นางสาวจิรัฎติกาล  วรรณแสงทอง   ผู้ช่วย 
 14.10 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ   ผู้ช่วย 
 14.11 นายเอกภณ  ไชยพร    ผู้ช่วย   

15. ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าท่ี ท าการประเมินผล รายงานสรุปผลการประเมิน เสนอผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
15.1 นางจิรนันท์  เรืองรุก    หัวหน้า 
15.2 นางอนงค์  ทองนุ่น     ผู้ช่วย 
15.3 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์     ผู้ช่วย 
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บังเกิด      

ผลดีต่อผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการสืบไป   

ส่ัง    ณ    วันท่ี  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
            
                        (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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ก ำหนดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภำคเรียนที่ 2/2562 
ในวันศุกร์ที่ 17 มกรำคม 2563 

ณ หอประชุมโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

12.30 – 13.00 ผู้ปกครองลงทะเบียนบริเวณหน้าหอประชุม ครูผู้รับผิดชอบ 

13.10 – 14.20 

ประชุมรวม 
- มอบเกียรติบัตร 
- พบผู้อ านวยการ 
- งานวิชาการ 
- งานกิจการนักเรียน 

 
ผอ. 
ผอ. 

ครูปิยนันท์ 
ครูอัจฉรา 

14.30 – 15.30 พบครูท่ีปรึกษาประจ าห้อง ครูท่ีปรึกษาทุกคน 

 

*** ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


