คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๓๕ /๒๕๖๐
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔
ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให3การดําเนินการรับนักเรียนเข3าศึกษาต!อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ป-ที่ ๔ ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ในวันจันทรที่ ๒๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ จับฉลากนักเรียนและ
สอบวัดความรู3เพื่อจัดห3องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป=นไปด3วยความเรียบร3อย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗
(๑) แห!งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก3ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้ง
บุคคลต!อไปนี้ เป=นคณะกรรมการดําเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔
ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐ ดังต!อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปCDา
ผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชาลี
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน3ากลุ!มงานบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน3ากลุ!มงานบริหารทัว่ ไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปLนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน3ากลุ!มงานบริหารวิชาการ กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให3คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให3การดําเนินการนักเรียน
เข3าเรียนในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐ ให3เป=นไปตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
และให3เป=นไปด3วยความเรียบร3อย โปร!งใส เสมอภาคและเป=นธรรม หากมีปNญหาให3เสนอให3คณะกรรมการ
รับนักเรียนของสํานักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ทราบต!อไป

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่โสตทัศนูปกรณ& ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชาลี
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
๔) นางปาริฉัตต ไวคํา
๕) นายสมาน ล้ําลอง
๖) นายพงศกร สุวรรณศรี
๗) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๘) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๙) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
๑๐) นายเอกชัย ไชยรัตน
๑๑)นายปริญญา ศรีโบราณ
๑๒) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๑๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๑๔) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก3ว
๑๕) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๑๖) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ
๑๗) นักการภารโรงทุกคน
๑๘) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๑๙) นางสาวเมวดี สุรนันท

รองผู3อํานวยการโรงเรียน
หัวหน3าฝPายบริหารทั่วไป
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง
ครูอัตราจ3าง
ครู ค.ศ.๒
ครูค.ศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่
๑) จัดประดับตกแต!งสถานที่ ห3องโสตทัศนศึกษา หอประชุม จัดระบบแสง เสียง อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ โตQะ เก3าอี้ ให3เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรม พร3อมทั้งเผยแพร!
บนเว็บไซต
๒) จัดสถานที่รับสมัคร โตQะกรรมการรับสมัคร โตQะเขียนใบสมัคร ณ ห3องโสตทัศนศึกษา (รับสมัคร
ในวันจันทรที่ ๒๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓) จัดห3องสอบสําหรับสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
จํานวน ๖ ห3อง
๔) จัดสถานที่พร3อมเครื่องเสียงเพื่อจับฉลากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
ที่หอประชุมโรงเรียน
๕) จัดห3องสอบสําหรับสอบวัดความรู3เพื่อจัดห3องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ ในวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๐ จํานวน ๖ ห3อง

๓
๓. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจําวัน

ให3เป=นไปตามตารางต!อไปนี้

วันจันทร& ที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หนาที่
๑. ดูแลความเรียบร3อยทั่วไป
๒. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๓. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๔. ตรวจหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๕. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๖. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๔
๗. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๔
๘. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน

กรรมการ
๑. นางจุลรัตน วุฒวิ รรณ
๑. นางอรทัย วงศสถิตย
๑. นางกานติมา มูลทากุล
๑. นายเชฐกร ประชาโรจน
๑. นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
๑. นางเนตรนภา คลังกลาง
๑. นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
๑. นางอรวรรณ พลทัสสะ

กรรมการ
๒. นายสมบูรณ วงวิลาศ
๒. นางสาวศศิกานต ยามสุข
๒. นายพิสิษฐ ดรจันทรใต3
๒. นางสาวศรินทรทิพย วงวิลาศ
๒. นางกอบกุล ใจปCDา
๒. นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล
๒. นางสิริกาญจน ผาโคตร
๒. นางวิลาสินี พรรคพิง

วันอังคารที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หนาที่
๑. ดูแลความเรียบร3อยทั่วไป
๒. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๓. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๔. ตรวจหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๕. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๖. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๔
๗. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๔
๘. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน

กรรมการ
๑. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
๑. นายเอกชัย ไชยรัตน
๑.นางช!อผกา พิศพล
๑.นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๑. นางพัชนียา ไชยรัตน
๑.นางสาวชนิดาภา โสหา
๑.นายอรุณ บุญชู
๑.นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด

กรรรมการ
๒. นายอรณพ คําแสน
๒. นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
๒.นางสาวเมวดี สุรนันท
๒. นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๒. นางอุไร ครองผา
๒. นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
๒.นายปริญญา ศรีโบราณ
๒.นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ

วันพุธที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หนาที่
๑. ดูแลความเรียบร3อยทั่วไป
๒. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๓. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๔. ตรวจหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๕. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๖. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๔
๗. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๔
๘. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน

กรรมการ
๑. นายสถิตย แสนลุน
๑.นางสาวนันทนภัส สารพินจิ
๑. นางสาวศิวรักษ ไชยสมบัติ
๑. นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๑. นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๑. นางสาวรัตนา กนกหงษา
๑. นางสาวเวียงแก3ว สะอาด
๑.นางสิริณัฏฐ รักษาเคน

กรรมการ
๒. นายยุทธเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล
๒. นายพรพิชิต ทิทา
๒. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๒. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๒. นายพงศกร สุวรรณศรี
๒. นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก3ว
๒. นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๒. นางภัทรา การนา

๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หนาที่
๑. ดูแลความเรียบร3อยทั่วไป
๒. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๓. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๑ ในเขต
๔. ตรวจหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๕. เก็บและออกหลักฐานการสมัครม.๑ นอกเขต
๖. ตรวจหลักฐานการสมัคร ม.๔
๗. เก็บและออกหลักฐานการสมัคร ม.๔
๘. เตรียมเอกสาร/เก็บเอกสาร/รายงานผลประจําวัน

กรรมการ
๑. นายสุรัตน หารวาระ
๑. นางสาวบัวลอง พรนิคม
๑. นางสาวชนิกานต คะนนท
๑. นางสาวกานดา เรืองวานิช
๑. นางจุฑารัตน สมมาตย
๑. นายสานิตย มหาหิงค
๑. นางมลิวัลย ยมโคตร
๑. นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

กรรมการ
๒. นายอมร สีหาโมก
๒. นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล
๒. นายนุกูล ศรีโอษฐ
๒. นายอุดม พิมพเทศ
๒. นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
๒. นายคมสัน สอโส
๒. นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๒. นางระเบียบ ดวงมาตยพล

มีหนาที่ ดําเนินการรับสมัครนักเรียนตามวันเวลา หน3าที่ที่ได3รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ-ายเอกสาร ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอรณพ คําแสน
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๕ นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๖) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๘) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๙) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางภัทรา การนา
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําเอกสารการรับสมัครและเก็บหลักฐานการสมัคร รายงานผลการสมัครต!อ
สพม. เขต ๒๕ และ สพฐ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก จัดห3องเรียน
๕. คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๔ และแบบทดสอบความรูพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๑ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นายเชฐกร ประชาโรจน
นายพรพิชิต ทิทา
นางมลิวัลย ยมโคตร
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางวิลาสินี พรรคพิง
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๒
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒

กรรมการกลุ!มสาระการเรียนรู3วิทยาศาสตร
กรรมการกลุ!มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร
กรรมการกลุ!มสาระการเรียนรู3ภาษาต!างประเทศ
กรรมการกลุ!มสาระการเรียนรู3ภาษาไทย
กรรมการกลุ!มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษาฯ
ผู3ประสานงาน
ผู3ประสานงาน
ผู3ประสานงาน

๕
มีหนาที่ จัดทําแบบทดสอบสําหรับสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔ และแบบทดสอบความรู3พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ กลุ!มสาระการเรียนรู3ละ ๒๐ ข3อ
๖. คณะกรรมการกํากับหองสอบชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๔ ประกอบดวย
๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๒) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๓) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๔) นางสาวชนิกานต คะนนท
๕) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
๖) นายพรพิชิต ทิทา
๗) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ
๘) นายเอกชัย ไชยรัตน
๙) นายคมสัน สอโส
๑๐) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล
๑๑)นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช

ครู ค.ศ.๑
ครูอัตราจ3าง
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครู อัตราจ3าง
พนักงานราชการ
ครูผู3ช!วย
ครูผู3ช!วย
ครู ค.ศ.๑
ครูอัตราจ3าง

กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ

ห3องที่ ๑
ห3องที่ ๑
ห3องที่ ๒
ห3องที่ ๒
ห3องที่ ๓
ห3องที่ ๓
ห3องที่ ๔
ห3องที่ ๔
ห3องที่ ๕
ห3องที่ ๕
ห3องที่ ๖
ห3องที่ ๖

มีหนาที่ กํากับห3องสอบในห3องที่กําหนด วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๗. คณะกรรมการจับฉลากคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๑ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายสุรัตน หารวาระ
นายอรณพ คําแสน
นางช!อผกา พิศพล
นางสาวเวียงแก3ว สะอาด
นางวิลาสินี พรรคพิง
นางอรทัย วงศสถิต
นางภัทรา การนา
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ

ปฏิบัติหน3าที่รองผู3อํานวยการโรงเรียน
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดระบบการจับฉลากและดําเนินการจับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑
เข3าเรียนด3วยความ โปร!งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
๘. คณะกรรมการกํากับหองสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ ๑ ประกอบ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นายปริญญา ศรีโบราณ
นางสาวศศิกานต ยามสุข

ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
ครูอัตราจ3าง
พนักงานราชการ

กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ

ห3อง ๑
ห3อง ๑
ห3อง ๒
ห3อง ๒
ห3อง ๓

๖
๖) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๗) นางสาวรัตนา กนกหงษา
๘) นางสาวเมวดี สุรนันท
๙) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
๑๐) นางพัชนียา ไชยรัตน
๑๑) นายพงศกร สุวรรณศรี
๑๒) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก3ว

ครูอัตราจ3าง
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
พนักงานราชการ
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครูอัตราจ3าง

กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ
กํากับห3องสอบ

ห3อง ๓
ห3อง ๔
ห3อง ๔
ห3อง ๕
ห3อง ๕
ห3อง ๖
ห3อง ๖

มีหนาที่ กํากับห3องสอบในห3องที่กําหนด วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๙. คณะกรรมการตรวจขอสอบและประมวลผล ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู ค.ศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๓) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๔) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๕) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๖) นางภัทรา กานนา
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๗) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตรวจข3อสอบและประมวล และประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๔ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ ๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
๙. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู3อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุ!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) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางกานติมา มูลทากุล
ครูผู3ช!วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๒
กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ

๗
ขอให3คุณครูและบุคลากรที่ได3รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน3าที่ที่ได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน3าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให3เกิดผลดี
แก!ทางราชการสืบไป ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ ปNญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด ข3อสงสัยใน
การปฏิบัติหน3าที่ให3แจ3งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก3ไข และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก3ไขต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
( นายบวร ใจปCDา )
ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

