
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๔ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  เดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรม

ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ด6วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดดําเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชา
พิเศษ  ข้ึนในวันท่ี ๒๒  - ๒๕ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐  กิจกรรมเดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรมของลูกเสือ
เนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๕๙  ข้ึนในวันท่ี ๒๔ 
ถึง  วันท่ี  ๒๕ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให6การดําเนินงานเป=นไป 
ตามกระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค�เพ่ือฝ@กอบรมให6การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนให6เป=นพลเมืองดี โดยไม!คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ท้ังนี้เป=นไปตามความมุ!งประสงค�หลักการ และวิธีการ 

ซ่ึงลูกเสือโลกได6กําหนดไว6  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข6าราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข6าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก6ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  เดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปGHา   ผู6อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู6อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู6อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู6อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน6าท่ีรองผู6อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน6ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
        ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน6ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน6ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน6ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน6าท่ีรองผู6อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน6ากลุ!มบริหารงานวิชาการ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นายอรุณ  บุญชู   ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

  



๒ 

 ๑๔) นางกอบกุล  ใจปGHา  ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
               กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๑๕) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๑๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ผู6กํากับลูกเสือ     กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๑๗) นายคมสัน  สอโส  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให6คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก6ไขปPญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให6เป=นไปด6วยความเรียบร6อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู6อํานวยการโรงเรียน  ผู6อํานวยการฝ@กลูกเสือ ชั้น ม.๑ 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ผู6กํากับลูกเสือ   ผู6อํานวยการฝ@กลูกเสือ ชั้น ม.๒ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน     ผู6อํานวยการค!าย 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน    รองผู6อํานวยการค!าย 
 ๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  รองผู6อํานวยการฝ@ก 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓ 
                  รองผู6อํานวยการฝ@ก 
 ๗) นายอรุณ  บุญชู    ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ 
                  รองผู6อํานวยการฝ@ก 
 ๘) นางกอบกุล  ใจปGHา   ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
                  รองผู6อํานวยการค!าย 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเวียงแก6ว  สะอาด  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๒) นางรัตนา  กนกหงษา   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๒๐) นายสมาน  ล้ําลอง   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๒๕) นางอุไร  ครองผา   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๒๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 

  



๓ 

 ๒๗) นางช!อผกา  พิศพล   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๒๘) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๒๙) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๓๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๓๔) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ผู6กํากับลูกเสือ        กรรมการ 
 ๓๕) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ผู6กํากับลูกเสือ        กรรมการ 
 ๓๖) นายเอกชัย  ไชยรัตน�   ผู6กํากับลูกเสือ        กรรมการ 
 ๓๗) นายปริญญา  ศรีโบราญ  ผู6กํากับลูกเสือ        กรรมการ 
 ๓๘) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  เจ6าหน6าท่ีลูกเสือโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๙) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒  
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๔๐) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๔๑) นางกานติมา  มุลทากุล  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓  
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๔๒) นายคมสัน  สอโส   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชา
พิเศษ  (จัดทําข6อสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจัดทําบัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ท่ีสอบวิชาพิเศษได6)  
เดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! ดําเนินกิจกรรมให6สําเร็จลุล!วงไปด6วยความเรียบร6อย 

 ๒) รับรายงานตัวลูกเสือเนตรนารี วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙  ต้ังแต!เวลา ๐๗.๓๐ น.  
ณ สนามฟุตบอล  ตรวจเครื่องแบบ อุปกรณ�ประจําตัวให6ครบเรียบร6อย 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู6อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน6ากลุ!มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส    ครูผู6ช!วย         กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 

  



๔ 

 ๑๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว   ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๑๗) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์   นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๘) นายฤทธิพร  ชัยแสงพา     นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๙) นายอภิสิทธิ์  ขายม      นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๐) นายสุมิตร  วงษ�แดง    นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๑) นายเจษฎา  คําผาสุก    นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวพนิดา  ประชาชน   นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวธาราพร  มรกต   นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๔) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๕) นักเรียนทีมงานโสตทัศนศึกษา/ถ!ายภาพ         กรรมการ 
 ๒๖) ลูกจ6างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑    กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต!งสถานท่ีกองอํานวยการ โตWะ เก6าอ้ี ให6เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  
จัดระบบแสง เสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�และบันทึกภาพกิจกรรม  พร6อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต� 

๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ผู6กํากับลูกเสือ       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มุลทากุล ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรโีอษฐ�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓ กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๗) นายพงศกร  สวุรรณศร ี ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เป=นพิธีกร กํากับดูแลลําดับข้ันตอน พิธีเปXด – ปXด เปXดประชุมกอง ดําเนินกิจกรรม   
แจ6งข6อมูลข!าว ประชาสัมพันธ� ตลอดกิจกรรม 

๕. คณะกรรมการกิจกรรมนันทนาการ การบันเทิง  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 

  



๕ 

 ๕) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๗) นางกานติมา  มุลทากุล  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๘) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๑๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๒         กรรมการ 
 ๑๖) นายอภชิาติ  คําวิเลิศ   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นายนุกูล  ศรโีอษฐ�   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓ 
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดกิจกรรมนันทนาการ การบันเทิง และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๖. คณะกรรมการฝ.ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู6อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๕) นายสมาน  ล้ําลอง   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๘) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�   พนักงานราชการ        กรรมการ 
 ๑๑) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ6าง         กรรมการ 
 ๑๒) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก6ว  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๓) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์  นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๔) นายฤทธิพร  ชัยแสงพา    นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๕) นายอภิสิทธิ์  ขายม     นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๖) นายสุมิตร  วงษ�แดง   นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๗) นายเจษฎา  คําผาสุก   นักศึกษาฝ@กประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๘) นายคมสัน  สอโส  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นายพงศกร สุวรรณศร ีผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑  กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
หน�าท่ี ประสานงานสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน� ช!วยดูแลรักษาความปลอดภัย  พักนอน กํากับ  

ดูแล ลูกเสือ–เนตรนารี รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร6อย ตลอดกิจกรรม 
  



๖ 

๗. คณะกรรมการฝ.ายอาหาร  ประกอบด�วย 
 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล ใจปGHา   ผู6กํากับลูกเสือหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๖) นางภัทรา  การนา   ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๘) นางสาวเวียงแก6ว  สะอาด  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๙) นางสาวชนิดาภา โสหา  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๐) นางรัตนา  กนกหงษา   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๔) นางอุไร  ครองผา   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๖) นางช!อผกา  พิศพล   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๗) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ผู6กํากับลูกเสือ        กรรมการ 
 ๒๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓  
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒  
                กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝZายต!างๆ  จัดหาอาหาร สําหรับลูกเสือเนตรนารี  ผู6กํากับลูกเสือ  ผู6มีเกียรติ
จํานวน  4  ม้ือ (อาหารกลางวัน เย็น วันศุกร�ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ�  อาหารเช6า กลางวัน  วันเสาร�ท่ี ๒๕  
กุมภาพันธ�) และน้ําด่ืม น้ําแข็ง บริการให6เพียงพอตลอดกิจกรรม 

๘. คณะกรรมการฝ.ายพยาบาล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ผู6กํากับลูกเสือ      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๓) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๔) นางสาวธดิารัตน� วงษ�คําจันทร� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ กรรมการและเลขานุการ 
หน�าท่ี ประสานงานโรงพยาบาลอุบลรัตน� จัดหาเวชภัณฑ�ปฐมพยาบาล ดูแลอาการเจ็บปZวย 

  



๗ 

๙. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน จัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู6อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน6ากลุ!มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางกานติมา  มูลทากุล   ครูผู6ช!วย         กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒    กรรมการและผู6ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงานฝZายต!างๆ  เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ  

จัดรางวัลการจัดการค!าย การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ 

๑๐. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ผู6กํากับลูกเสือ      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๕) นายสมาน  ล้ําลอง   ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๘) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๙) นายคมสัน  สอโส    ผู6กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร!ต!อไป 

ขอให6คุณครูและบุคลากรท่ีได6รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน6าท่ีท่ีได6รับมอบหมายด6วยเรียบร6อย  เสยีสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน6าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน6าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให6เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป  
ถ6าพบข6อผิดพลาดในการพิมพ�  ปPญหาข6อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข6อสงสัยในการปฏิบัติหน6าท่ีให6แจ6งกลุ!มการ
บริหารงานวชิาการทราบเพ่ือแก6ไข  และรายงานให6ผู6อํานวยการโรงเรยีนทราบแนวทางการแก6ไขต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปGHา) 
ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


