
 
 
 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนพระพรหมพทิยำนุสรณ์ 
ที ่  91   / 2563 

เร่ือง  การแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการในการประชุมผูป้กครอง 
.................................... 

 

  ดว้ยงานกิจการนกัเรียนไดก้ าหนดจดักิจกรรมการประชุมผูป้กครองภาคเรียนท่ี 1 / 2563  ข้ึนใน
วนัศุกร์ ท่ี 25 กนัยายน 2563 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1. ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรมใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ประกอบดว้ย 

 1.1 นายจรัญ  ชยัทองสุขทอง    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวสุกนัยา  ลทัธิพรหม    กรรมการ 
 1.3 นางเพญ็ทิพย ์ สังขรัตน์    กรรมการ 
 1.4 นางปิยนนัท ์  ยิง่ค  านึง    กรรมการ 
1.5 นางสาวชุติมนัต ์ วฒิุมานพ     กรรมการ 
 1.6 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช      กรรมการและเลขานุการ 
 

2. ฝ่ำยก ำกบัดูแลนักเรียน   มีหนา้ท่ี  ก ากบัดูแลนกัเรียนให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาท่ีจดักิจกรรม 
ประกอบดว้ย 

2.1 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช            หวัหนา้ 
  2.2 นางอนงค ์  ทองนุ่น             ผูช่้วย 
  2.3 นางสาวสุกนัยา  ลทัธิพรหม            ผูช่้วย 
  2.4 นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม            ผูช่้วย 
  2.5 นางกฤติกา  อยูพ่ิทกัษ ์                    ผูช่้วย 
  2.6 ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน     ผูช่้วย 
 2.7 นางสาวดวงพร  จุลพงศ ์                 ผูช่้วยและเลขานุการ 
 

3. ฝ่ำยพธีิกำร มีหนา้ท่ี เป็นพิธีกร ล าดบัขั้นตอนพิธีการ ในการประชุมผูป้กครอง ประกอบดว้ย 
 3.1 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง     หวัหนา้ 
 3.2 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช    ผูช่้วยและเลขานุการ 
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4. ฝ่ำยอำหำร เคร่ืองด่ืม  มีหนา้ท่ี  ดูแลเร่ืองอาหาร เคร่ืองด่ืม แจกใหผู้ป้กครอง ประกอบดว้ย 
   4.1  นางกฤติกา  อยูพ่ิทกัษ ์    หวัหนา้     
    4.2  นางอนงค ์ ทองนุ่น     ผูช่้วย 

4.3 นางสาวดวงพร  จุลพงศ ์    ผูช่้วย 
4.4 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช     ผูช่้วย 
4.5 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดบั      ผูช่้วย 
4.6 นางสาวสุวนนัท ์ ลกัษณะสมบูรณ์   ผูช่้วย 
4.7 นางสาวจิรัฎติกาล วรรณแสงทอง   ผูช่้วย 
4.8 นางกษมาวดี  ก าลงัเก้ือ    ผูช่้วย 
4.9 นางจิรนนัท ์ เรืองรุก     ผูช่้วยและเลขานุการ 

  
 5. ฝ่ำยสถำนที ่    มีหนา้ท่ีจดัสถานท่ี ตกแต่งเวที เคร่ืองเสียง ป้ายอกัษร ประกอบดว้ย 

    5.1 นายสุธี คชาผล     หวัหนา้ 
    5.2 นางสาวดวงพร  จุลพงศ ์    ผูช่้วย  
    5.3 นางจิรนนัท ์   เรืองรุก                       ผูช่้วย 
    5.4 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง     ผูช่้วย 
    5.5 นายพงศธร  ทุมสุวรรณ    ผูช่้วย 
    5.6  นายอนนท ์ จงไกรจกัร    ผูช่้วย 
    5.7 นายสัตยา  หนูเยาว ์     ผูช่้วย 
    5.8 นางสาวสุวนนัท ์ ลกัษณะสมบูรณ์   ผูช่้วย 
    5.9 นางสาวจิรัฎติกาล วรรณแสงทอง   ผูช่้วย 
    5.10 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดบั   ผูช่้วย 
    5.11 นางสาวนฤมล  มาศเมฆ    ผูช่้วย 
    5.12 นายธนาวฒิุ  ห่อเส่ง     ผูช่้วย 
    5.13 นายเอกภณ  ไชยพร     ผูช่้วย 
    5.14  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร    ผูช่้วย 
    5.15 นางกฤติกา  อยูพ่ิทกัษ ์    ผูช่้วย 
   5.16 นางอนงค ์ ทองนุ่น      ผูช่้วย 

            5.17 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช     ผูช่้วยและเลขานุการ 
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6. ฝ่ำยประชุมผู้ปกครอง มีหนา้ท่ี รายงายผลการด าเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลาท่ีผา่นมาและแผนการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อผูป้กครองในท่ีประชุม ประกอบดว้ย 
         งานวชิาการ 

1. นางสาวปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง   หวัหนา้ 
2. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   ผูช่้วย 

         งานกิจการนกัเรียน 
1. นางสาวอจัฉรา  นาควานิช   หวัหนา้ 
2. นางอนงค ์ ทองนุ่น    ผูช่้วย 

  
7. ฝ่ำยจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  มีหนา้ท่ี  ด าเนินการจดัประชุมชั้นเรียน รายงานขอ้มูลต่างๆของนกัเรียนให้
ครูท่ีปรึกษาใหผู้ป้กครองนกัเรียน ประกอบดว้ย 

7.1 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช   หวัหนา้ 
7.2 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง    ผูช่้วย 
7.3 ครูท่ีปรึกษา     ผูช่้วย 
 

 

8. ฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหนา้ท่ี รับลงทะเบียนผูป้กครองท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
8.1 นางสาวอจัฉรา  นาควานิช   หวัหนา้ 
8.2 นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน  ผูช่้วย 
8.3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5  ผูช่้วย 
8.4 ครูท่ีปรึกษาทุกคน    ผูช่้วย 
 

9. ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์  มีหนา้ท่ี  จดัท าเอกสาร แผน่พบั ขอ้มูล แนะน าโรงเรียน พร้อมบนัทึกภาพกิจกรรม 
ประกอบดว้ย 

9.1 นางมณภา  ศรีวสุิทธ์ิ      หวัหนา้ 
9.2 นางปิยนนัท ์ ยิง่ค  านึง     ผูช่้วย 
9.3 นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   ผูช่้วย 
9.4 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ     ผูช่้วย 
 

10. ฝ่ำยต้อนรับผู้ปกครอง   มีหนา้ท่ี  ตอ้นรับผูป้กครองท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
   10.1 นางกฤติกา  อยูพ่ิทกัษ ์    หวัหนา้ 
   10.2 นางสาวดวงพร  จุลพงศ ์    ผูช่้วย 
   10.3 นางจิราวรรณ  ปรีชา     ผูช่้วย 
   10.4 นางจิรนนัท ์ เรืองรุก     ผูช่้วย 
   10.5 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี    ผูช่้วย 
 
 
 



4 
   10.6 นางสุดา  จนัทร์สุรางค ์    ผูช่้วย 
   10.7 นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ ์    ผูช่้วย 
   10.8 นางเพญ็ทิพย ์ สังขรัตน์    ผูช่้วย 
   10.9 นายอนนท ์ จงไกรจกัร    ผูช่้วย 
   10.10 นางอนงค ์ ทองนุ่น     ผูช่้วย 
   10.11 นางสาวชุติมนัต ์ วฒิุมานพ    ผูช่้วย 
   10.12 นางสาวสุวนนัท ์ ลกัษณะสมบูรณ์   ผูช่้วย 
    10.13 นางสาวจิรัฎติกาล วรรณแสงทอง   ผูช่้วย 
    10.14 นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดบั   ผูช่้วย 
    10.15 นางสาวนฤมล  มาศเมฆ    ผูช่้วย 
    10.16 นายธนาวฒิุ  ห่อเส่ง     ผูช่้วย 
    10.17 นายเอกภณ  ไชยพร        ผูช่้วย 
   10.18 นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ                ผูช่้วยและเลขานุการ  
 

                                  

11. ฝ่ำยประเมินผล มีหนา้ท่ี ท าการประเมินผล รายงานสรุปผลการประเมิน เสนอผูอ้  านวยการ ประกอบดว้ย 
14.1 นางสาวดวงพร  จุลพงค ์    หวัหนา้ 
14.2 นางอนงค ์ ทองนุ่น     ผูช่้วย 
14.3 นางจิรนนัท ์ เรืองรุก     ผูช่้วย 

    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งตามค าสั่งน้ี ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ                    
เพื่อใหบ้งัเกิด ผลดีต่อผูเ้รียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการสืบไป    

สั่ง    ณ    วนัท่ี  22  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2563 
            
   
                        (นายจรัญ  ชยัทองสุขทอง) 
                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


