
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๓๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร) 

นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  ป5การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ด7วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร) 
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓  (การศึกษาภาคบังคับ)  และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖  
(การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  ป5การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  ศูนย�ประชุม
เอนกประสงค�เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน�ตั้งแต"เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เพ่ือให7การดําเนินงานดังกล"าวเป>นไปด7วย
ความเรียบร7อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข7าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือให7การดําเนินงานเป>นไปด7วยเรียบร7อย จึงขอแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
พิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร)นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  ป5การศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปBCา    ผู7อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิต แสนลุน    รองผู7อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู7อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นาย พฤทธิ์พล ชารี   รองผู7อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน7ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน7ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน7ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน7ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน7ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให7คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก7ไขปMญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให7เป>นไปด7วยความเรียบร7อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล ชารี   รองผู7อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน7ากลุ"มบริหารท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๕) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทร�   ครูพ่ีเลี้ยง        กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก7ว   ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๑๘) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๙) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ             กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ�   ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นางสาวเมวดี  สุรนนัท�    ครู  คศ.๑    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 
 ๒๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  ศูนย�ประชุมเอนกประสงค�เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน�  
ทําปOายกิจกรรม ซุ7มถ"ายภาพท่ีระลึก  จัดโตQะ เก7าอ้ี ให7เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม จดัระบบแสง เสียง 
อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�และบันทึกภาพกิจกรรม  พร7อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู7อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ    ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน     หัวหน7าฝSายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑ กรรมการ 
 ๕) นางกอบกุล  ใจปBCา หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒ กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ กรรมการ 
 ๗) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๔ กรรมการ 
 ๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๕ กรรมการ 
 ๙) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน7าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
 ๑๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
 ๑๒)Miss. Veronica Nguka ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
 ๑๓) นางช"อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 



๓ 
 

 ๑๔) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
 ๑๖) นางสิริกาญจณ�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
 ๑๗) นางอุไร  ครองผา ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
 ๑๘) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
 ๑๙) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
 ๒๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการ 
 ๒๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครูประจําชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 
 ๒๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
 ๒๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ

 ๒๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
 ๒๘) นายพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
 ๒๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
 ๓๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓๔) นายคมสัน  สอโส ครูผู7ช"วย กรรมการ 
 ๓๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๓๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก7ว   ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๓๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๓๘) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ7าง        กรรมการ 
 ๓๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๐) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด    ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 
 ๔๑)นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑) กําหนดลําดับพิธีการในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร- ฝdกซ7อมนักเรียนท่ีจะเข7าพิธี 
กํากับการดําเนินการให7เป>นไปตามลําดับข้ันตอน 

  ๒) ครูประจําชั้นมีหน7าท่ีรับลงทะเบียนนักเรียน อ"านรายชื่อนักเรียนท่ีเข7ารับประกาศนียบัตร 

๔. คณะกรรมการฝ-ายเอกสาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ    ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 



๔ 
 

 ๖) นางภัทรา  การนา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๗) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน   ครู ค.ศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวกุลฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประกาศนียบัตร, ป.พ.๑, เกียรติบัตรและเอกสารอ่ืนๆ เรียงตามลําดับการมอบ 

๕. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปBCา     ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย    ครู ค.ศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑)นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มูลทากุล ครูผู7ช"วย กรรมการ 
 ๑๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดหาอาหารว"าง เครื่องด่ืมสําหรับผู7ร"วมพิธีทุกคน  และให7การต7อนรับผู7มีเกียรติท่ีมาร"วมพิธี 

๖. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู7อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน7ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา   มูลทากุล   ครูผู7ช"วย         กรรมการ 
 ๑๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒    กรรมการและผู7ช"วยเลขานุการ 



๕ 
 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน7าท่ีรองผู7อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก กรรมการ 
 ๙) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝSายบริหารต"อไป 

ขอให7คุณครูและบุคลากรท่ีได7รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน7าท่ีท่ีได7รับมอบหมายด7วยเรียบร7อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน7าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน7าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให7เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ7าพบข7อผิดพลาดในการพิมพ�  ปMญหาข7อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข7อสงสัยใน 
การปฏิบัติหน7าท่ีให7แจ7งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก7ไข  และรายงานให7ผู7อํานวยการโรงเรียน 
ทราบแนวทางการแก7ไขต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
( นายบวร  ใจปBCา ) 

ผู7อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


