
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

ท่ี  ๒๔/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

..................................................... 

 ด้วยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ก าหนดให้มีโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส.  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (P.N.S. Open House 2019) เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ พัฒนา
คุณภาพของครูและนักเรียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนโรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์  ด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมถึงการน าเสนอโครงงานอาชีพ จึงได้ก าหนดจัด
มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ขึ้นในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา  และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นายจรัญ ชัยทองสุขทอง                  ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม           รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช       กรรมการ 
      ๑.๔  นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์           กรรมการ 
      ๑.๕  นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ          กรรมการ 

     ๑.๖  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๗  นางสาวประณีต เจริญวาศน์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมฝ่ายด าเนินงานมีหน้าท่ี  ด าเนินการวางแผน จัดท าสูจิบัตร ประสานงานกับหน่วยงาน
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง           ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสาวประณีต เจริญวาศน์     รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางมณภา ศรีวิสุทธิ์       กรรมการ 
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  ๒.๔ นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน ์  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวมลฤดี ศิริมาศ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม        กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีและส่ือทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี จัดท าแผนผังการจัดกิจกรรม จัดเตรียม
สถานท่ีพิธีเปิด การจัดนิทรรศการ การสอบวัดความรู้  ป้ายไวนิล ส่ือทัศนูปกรณ์ส าหรับการจัดงานมหกรรม
วิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส. ประกอบด้วย 

๓.๑ นายสุธี คชาผล    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร   กรรมการ 
  ๓.๓ นางสุดา จันทร์สุรางค์   กรรมการ 

๓.๔ นายจักรวิทย์ คงแป้น    กรรมการ 
๓.๕ นายอนนท์ จงไกรจักร   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี จัดเตรียมการเปิดงาน ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน 
ด าเนินรายการในพิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวอัจฉรา นาควานิช   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางกฤติกา อยู่พิทักษ์   กรรมการ 
๔.๓ นางสาวมลฤดี ศิริมาศ   กรรมการ 

  ๔.๔ นางอนงค์ ทองนุน่    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.  คณะกรรมฝ่ายของรางวัล มีหน้าท่ี จัดเตรียมของรางวัล ถ้วยรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
       ๕.๑ นางจิรนันท์ เรืองรุก           ประธานกรรมการ 
      ๕.๒  นางสาวนันทวดี สิงโหพล      กรรมการ 
       ๕.๓  นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร      กรรมการ 
  ๕.๔ นางสาวมลฤดี ศิริมาศ   กรรมการ 
  ๕.๕ นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน ์  กรรมการ   
       ๕.๖  นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายสอบวัดความรู้ มีหน้าท่ี จัดเตรียมข้อสอบ กระดาษค าตอบ ควบคุมการสอบ 
ตรวจข้อสอบ สรุปผลและประกาศผลการสอบ  ประกอบด้วย 
   ๖.๑ นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง    ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวประณีต เจริญวาศน์   กรรมการ 
๖.๓ นางมณภา ศรีวิสุทธิ์    กรรมการ 
๖.๔ นายศิริชัย รัตนะ    กรรมการ 
๖.๕ นางสาวนันทวดี สิงโหพล   กรรมการ 
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๖.๖ นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร   กรรมการ 
๖.๗ นางสาววรานันท์ ศรีเต้ง   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวกชกร ผอมฉิม   กรรมการ 
๖.๙ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๖.๑๐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
๖.๑๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๖.๑๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๖.๑๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

   ๖.๑๔ นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขัน มีหน้าท่ี วางแผนการแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน กติกา
ต่าง ๆ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการจัดกิจกรรมแข่งขัน ตัดสินผลและประกาศผลการแข่งขัน  
ประกอบด้วย 
  ๗.๑ ฟุตบอลพลาสติก 
   ๑) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
  ๗.๒ ทักษะอันเดอร์วอลเลย์บอล 
   ๑) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
   ๒) เด็กชายนครินทร์ เสามั่น 
  ๗.๓ เปตอง 
   ๑) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
   ๒) เด็กชายชาญณรงค์ นิติประพันธ์ 
   ๓) ทรงวุฒิ ลาภจิต 
   ๔) เด็กหญิงอริสรา สงกรณ์ 
   ๕) เด็กหญิงวรัญญา ขุนสวัสดื 
  ๗.๔ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint 
   ๑) นางสุดา จันทร์สุรางค์ 
   ๒) นายพงศธร ทุมสุวรรณ 
   ๓) นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ 
  ๗.๕ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
   ๑) นายสุธี คชาผล 
   ๒) นายสัตยา หนูเยาว์ 
  ๗.๖ การเล่านิทานคุณธรรม 
   ๑) นางนาตยา ช่วยไชยศรี 
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   ๒) นางจิราวรรณ ปรีชา 
   ๓) นางจิรนันท์ เรืองรุก 
  ๗.๗ เปิดดิกชันนารี 
   ๑) นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม 
   ๒) นางมณภา ศรีวิสุทธิ์ 
  ๗.๘ แกะสลักผักผลไม้ 
   ๑) นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร 
   ๒) นางสุดา จันทร์สุรางค์ 
   ๓) นายอนนท์ จงไกรจักร 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการสาธิต มีหน้าท่ี จัดน าเสนอนิทรรศการผลงานโรงเรียน  
ผลงานครู ผลงานนักเรียน นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก เศรษฐกิจพอเพียง การยิงจรวดขวดน้ า 
ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นิทรรศการผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน 
   ๑) นางนาตยา ช่วยไชยศรี 
   ๒) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
   ๓) นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง 
  ๘.๒ นิทรรศจากหน่วยงานภายนอก 
   ๑) นางสาวอัจฉรา นาควานิช 
   ๒) นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ 
  ๘.๓ เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑) นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม 
   ๒) นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร 
   ๓) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
  ๘.๔ การยิงจรวดขวดน้ า 
   ๑) นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์ 
   ๒) เด็กชายภาณุพงศ์ ชูทอง 
   ๓) นางสาวนิตยา วิเมศ 
   ๔) นางสาวสุวิสาข์ เย็นเพ็ชร 
   ๕) นายปรีชาประดิษฐ์ ช่วยมิ่ง 
  ๘.๕ สาธิตวู้ดบอล 
   ๑) เด็กชายบุญญพัฒน์ ธญัญาพืช 
   ๒) เด็กชายอรรฆพร ทองทิพย์ 
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   ๓) เด็กชายวีระวุฒิ พรหมทัพ 
   ๔) เด็กหญิงนันท์นภัส สกุณา 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าท่ี จัดน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระหรืองานนโยบายต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  ๙.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๑) นางกฤติกา อยู่พิทักษ์    
   ๒) นางอนงค์ ทองนุ่น 
   ๓) นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ 
  ๙.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๑) นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ 
   ๒) นางสาวดวงพร จุลพงศ์ 
   ๓) นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง 
   ๔) นายศิริชัย รัตนะ 
   ๕) นางสาวนันทวดี สิงโหพล 
   ๖) นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร 
  ๙.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑) นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์ 
   ๒) นางสาวประณีต เจริญวาศน์ 
   ๓) นางสาวอัจฉรา นาควานิช 
   ๔) นายพงศธร ทุมสุวรรณ 
   ๕) นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ 
  ๙.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑) นางนาตยา ช่วยไชยศรี 
   ๒) นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม 
   ๓) นางจิราวรรณ ปรีชา 
   ๔) นางจิรนันท์ เรืองรุก 
   ๕) นางสาวกชกร ผอมฉิม 
   ๖) นางสาววรานันท์ ศรีเต้ง 
  ๙.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 
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  ๙.๖ กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 
   ๑) นายอนนท์ จงไกรจักร 
   ๒) นายสัตยา หนูเยาว์ 
  ๙.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๑) นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร 
   ๒) นางสุดา จันทร์สุรางค์ 
   ๓) นายสุธี คชาผล 
  ๙.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑) นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม 
   ๒) นางมณภา ศรีวิสุทธิ์ 
  ๙.๙ กิจกรรมห้องสมุด 
   ๑) นางอนงค์ ทองนุ่น 
   ๒) นางกฤติกา อยู่พิทักษ์ 
  ๙.๑๐ นิทรรศการโครงงานอาชีพ 
   ๑) นางสาวประณีต เจริญวาศน์  หัวหน้าโครงงานอาชีพ 
   ๒) นางกฤติกา อยู่พิทักษ์  โครงงานผักสวนครัวปลอดภัยไร้สารพิษ  
   ๓) นางอนงค์ ทองนุ่น  โครงงานรวมพลัง ๓ เกลอ 
   ๔) นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ โครงงานน้ าสมุนไพรไทย 
   ๕) นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ  โครงงานหมูย่างกระเทียมพริกไทย 
   ๖) นางสาวนันทวดี สิงโหพล โครงงานหมูย่างกระเทียมพริกไทย 
   ๗) นางสาวดวงพร จุลพงศ์ โครงงานน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
   ๘) นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร โครงงานน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
   ๙) นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง  โครงงานขนมจีนหรรษา 
   ๑๐) นายศิริชัย รัตนะ  โครงงานขนมจีนหรรษา 
   ๑๑) นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์ โครงงานบ้านเห็ด 
   ๑๒) นางสาวประณีต เจริญวาศน์ โครงงานพืชผักไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ 
   ๑๓) นางสาวอัจฉรา นาควานิช โครงงานไทยสวีท (Thai sweet) 
   ๑๔) นายพงศธร ทุมสุวรรณ โครงงานท าอาหาร 
   ๑๕) นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์   โครงงานน้ ายาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 
   ๑๖) นางนาตยา ช่วยไชยศรี โครงงานลูกชุบผัก 
   ๑๗) นางสาวกชกร ผอมฉิม โครงงานลูกชุบผัก 
   ๑๘) นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม โครงงานผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
   ๑๙) นางจิราวรรณ ปรีชา  โครงงานน้ าผลไม้ปั่นและย าผลไม้เพื่อสุขภาพ 



หน้ำ ๗ 

 

   ๒๐) นางสาววรานันท์ ศรีเต้ง โครงงานน้ าผลไม้ปั่นและย าผลไม้เพื่อสุขภาพ 
   ๒๑) นางจิรนันท์ เรืองรุก  โครงงานอาหารสุขภาพ 
   ๒๒) นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ โครงงาน Beautiful hair herbs  
   ๒๓) นายอนนท์ จงไกรจักร โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ 
   ๒๔) นายสัตยา หนูเยาว์  โครงงานขนมโคหลากสี 
   ๒๕) นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร โครงงานงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
   ๒๖) นางสุดา จันทร์สุรางค์ โครงงานผักสวนครัว 
   ๒๗) นายสุธี คชาผล  โครงงานน้ าปั่นเพื่อสุขภาพ 
   ๒๘) นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม โครงงานลูกช้ินนึ่ง 
   ๒๙) นางมณภา ศรีวิสุทธิ์  โครงงานน้ าสมุนไพร ช่ืนใจหวานเจ๊ียบ 

๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงงานอาชีพ มีหน้าท่ี วางแผนการประเมินโครงงานอาชีพ เกณฑ์
การตัดสิน และตัดสินผลการประเมินโครงงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นางสาวประณีต เจริญวาศน์    ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม    กรรมการ 
๑๐.๓ นางนาตยา ช่วยไชยศรี    กรรมการ 

  ๑๐.๔ นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและฝ่ายอาหาร มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน  
ช่อดอกไม้ติดหน้าอกส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร   ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน ์    กรรมการ 
๑๑.๓ นางสุดา จันทร์สุรางค์    กรรมการ 
๑๑.๔ นางเจียมจิตร รามแก้ว    กรรมการ 

  ๑๑.๕ นางสาวมลฤดี ศิริมาศ    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าท่ี เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นางสุดา จันทร์สุรางค์    ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ    กรรมการ 
  ๑๒.๓ นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง    กรรมการและเลขานุการ 
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๑๓.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่งตลอดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ นายสุธี คชาผล     ประธานกรรมการ 

๑๓.๒ นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน ์   กรรมการ 
  ๑๓.๓ นางสาวมลฤดี ศิริมาศ    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก จัดสถานท่ีจอดรถ ดูแลความปลอดภัย
ทางด้านจราจร ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ นายสุธี คชาผล    ประธานกรรมการ 

๑๔.๒ นักศึกษาวิชาทหารปีท่ี ๑,๒,๓   กรรมการ 

๑๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ รายงานผลการประเมิน ประกอบด้วย 
       ๑๕.๑ นางสาวประณีต เจริญวาศน์   ประธานกรรมการ 
       ๑๕.๒ นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ         รองประธานกรรมการ 
       ๑๕.๓ นายศิริชัย รัตนะ                   กรรมการ 
  ๑๕.๔ นางสาวนันทวดี สิงโหพล   กรรมการ 
  ๑๕.๕ นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร   กรรมการ 
  ๑๕.๖ นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังนี้   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
     
      (นายจรัญ ชัยทองสุขทอง) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 


