
07: ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ http://www.phws.ac.th/ 

ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 
 

http://www.phws.ac.th/


ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

บนเพจ Facebook โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  https://www.facebook.com/phromphiramwittaya/ 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/phromphiramwittaya/


ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาผ่านช่องทาง 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e-Networks) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
http://secondary39.go.th/index6301.html 

 
 

 
  

http://secondary39.go.th/index6301.html


ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 
ตัวอย่าง  จดหมายข่าว 
 

 





 
  



ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
แบบสรุปการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 

จดหมายข่าว  : โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Line กลุ่มต่างๆ และช่องทางอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ ประจ าเดือน เรื่อง หมายเหตุ 

1 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน พ.ว. ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีสังคม” 
ฉบับที่ 
1/2563 

2 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ว. Open House 
ฉบับที่  
2/2563 

3 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ว.ปัจจุบัน  ร่วมบุญศิษย์เก่า 
ฉบับที่ 
3/2563 

4 มีนาคม 2563 จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day 
ฉบับที่ 
4/2563 

5 มิถุนายน 2563 
คณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

ฉบับที่  
5/2563 

6 มิถุนายน 2563 
การสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ 
ม.4 ปีการศึกษา 2563 

ฉบับที่  
6/2563 

7 มิถุนายน 2563 
การประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน
พรหมพิรามวิทยา 

ฉบับที่  
7/2563 

8 มิถุนายน 2563 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รร.
พรหมพิรามวิทยา 

ฉบับที่  
9/2563 

9 มิถุนายน 2563 
รู้เท่าทัน Covid-19 กับการดูแลสุขอนามัยนักเรียนในวัน
เปิดเรียน 

ฉบับที่  
10/2563 

10 กรกฎาคม 2563 
การนิเทศ ติตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

ฉบับที่  
11/2563 

11 กรกฎาคม 2563 ศิษย์เก่า รุ่น 11 มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบัน 
ฉบับที่  

12/2563 

12 กรกฎาคม 2563 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 
1 

ฉบับที่  
13/2563 

13 กรกฎาคม 2563 
ร่วมท า MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม 

ฉบับที่  
13/2563 

14 สิงหาคม  2563 
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมร าถวายพระพรหม ในพิธี
บวงสรวง ณ อ าเภอพรหมพิราม 

ฉบับที่  
14/2563 

15 สิงหาคม  2563 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
2563 

ฉบับที่  
15/2563 

 



ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
แบบสรุปการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 

จดหมายข่าว  : โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Line กลุ่มต่างๆ  
ล าดับ ประจ าเดือน เรื่อง หมายเหตุ 
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ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
แบบสรุปการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 

เครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ประจ าปี 2563  
ล าดับ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

1 
วันพุธที่ 8 
มกราคม 
2563 

กิจกรรมจัดเลี้ยงจับฉลากรับ
ของขวัญส่งท้ายปีเก่า 2562 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=18954 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 

2 
วันพุธที่ 8 
มกราคม 
2563 

กิจกรรมตักบาตรรับบุญต้อนรับ
ปีใหม่ 2563 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=18955 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 

3 
วันอังคารที่ 25 

กุมภาพันธ์ 
2563 

พ.ว. OPEN HOUSE 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=19105 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

4 
วันศุกร์ที่ 28 
กุมภาพันธ์ 

2563 
มหกรรมอาหาร งานอาชีพ พ.ว. 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=19111 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

5 
วันศุกร์ที่ 6 

มีนาคม 2563 
จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning 
Day 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=19111 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 

6 
วันศุกร์ที่ 10 
กรกฎาคม 

2563 

คณะนิเทศ ติดตามความพร้อม
การเปิดภาคเรียน 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=19260
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

7 
วันอังคารที่ 11 

สิงหาคม 
2563 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2563 

ได้รับการน าเสนอทาง 
http://110.78.114.133/sec39/e-

networks/Newsdetails.php?Details=19339
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
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