
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๔๘ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ 

ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เพ่ือให3เป4นไปตามประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เรื่อง  การรับนักเรียนเข3าศึกษาต"อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๐  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
กําหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ ในวันพุธท่ี  ๑๙  เมษายน  
๒๕๖๐  ต้ังแต"เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เพ่ือให3การดําเนินงานเป4นไปด3วยความเรียบร3อย  มีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา 
๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม   
จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้  เป4นคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษา 
ป.ท่ี ๔  ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๐  ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปABา    ผู3อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิต แสนลุน    รองผู3อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นาย พฤทธิ์พล ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน3ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน3ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน3ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให3คําแนะนําปรึกษา  อํานวยความสะดวก   กํากับติดตาม ให3การ
ดําเนินการมอบตัวนักเรียนเข3าเรียนในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๐  ให3เป4นไปตาม
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและให3เป4นไปด3วยความเรียบร3อย โปร"งใส  เสมอภาคและเป4นธรรม  ตลอดจน
พิจารณาแก3ไขปLญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให3เป4นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 
 

๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ"มบริหารท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
 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) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทร�   ครูพ่ีเลี้ยง        กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก3ว   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๘) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๙) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ             กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ�   ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นางสาวเมวดี  สุรนนัท�    ครู  คศ.๑    กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๒๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต"งสถานท่ีรับมอบตัว  โตOะกรรมการรับมอบตัว  โตOะเขียนใบมอบตัว 
เก3าอ้ี ให3เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม  ณ  หอประชุม และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
พร3อมท้ังจัดระบบแสง เสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพกิจกรรม พร3อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางช"อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๑ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๑ 
 ๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๑ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครูผู3ช"วย  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๒ 
 ๕) นางสาวเวียงแก3ว  สะอาด   ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๒ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๒ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๓ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล ครูผู3ช"วย  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๓ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๓ 
 ๑๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๔ 
 ๑๑) นางอรทัย วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๔ 



๓ 
 

 ๑๒) นายพิสิษฐ� ดรจันทร�ไต3   ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๔ 
 ๑๓) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๕ 
 ๑๔) นางเนตรนภา คลังกลาง   ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๕ 
 ๑๕) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ   ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๕ 
 ๑๖) นางสาวศิวารักษ� ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๖ 
 ๑๗) นางปาริฉัตต� ไวย�คํา    ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๖ 
 ๑๘) นางมลิวัลย� ยมโคตร    ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๑ ห3องท่ี ๖ 
 ๑๙) นางสาวเมวดี สุรนันท�    ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๑ 
 ๒๐) นางกานติมา มุลทากุล   ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๑ 
 ๒๑) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง   ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๑ 
 ๒๒) นายสานิตย� มหาหิงค�    ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๒ 
 ๒๓) นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๒ 
 ๒๔) นางระเบียบ ดวงมาตย�พล   ครู คศ.๓  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๒ 
 ๒๕) นางณัฐธิดา เหลาหา    ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๓ 
 ๒๖)นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ�  ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๓ 
 ๒๗) นายคมสัน สอโส     ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๓ 
 ๒๘) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๔ 
 ๒๙) นายเอกชัย ไชยรัตน�    พนักงานราชการ  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๔ 
 ๓๐) นางสาวชนิกานต� คะนนท�   ครู คศ.๑  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๔ 
 ๓๑) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๕ 
 ๓๒) นางสาวศศิกานต� ยามสุข   พนักงานราชการ  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๕ 
 ๓๓) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ3าง  รับมอบตัว ม.๔ ห3องท่ี ๕ 

มีหน�าท่ี  ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนตามวันเวลา หน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมาย 
 กรรมการคนท่ี  ๑ รับมอบตัวโดยให3นักเรียนลงชื่อในใบรายชื่อ รับใบ ปพ.๑  รับใบมอบตัว 
 กรรมการคนท่ี  ๒ รับชําระเงินค"าใช3จ"ายตามใบรายการชําระเงิน บันทึกจํานวนเงินท่ีรับ 
      ลงในใบรายชื่อ ลงชื่อกํากับ ฉีกใบชําระเงินส"วนหนึ่งให3นักเรียน  
 กรรมการคนท่ี  ๓ ออกใบเสร็จรับเงินตามรายการให3นักเรียน 
 เม่ือเสร็จสิ้นแล3ว นําเอกสาร ใบรายชื่อท้ัง ๒ ใบ, เงินท่ีเรียกเก็บ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรายการ 
 ชําระเงินส"วนท่ีเหลือ ส"งคืนท่ีงานการเงิน 
 ใบปพ.๑ ส"งคืนท่ี กลุ"มงานบริหารวิชาการ 
 ใบมอบตัวส"งคืนท่ี กลุ"มบริหารกิจการนักเรียน 

๔. คณะกรรมการฝ-ายเอกสาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ"มงานบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๓) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ"มงานบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ กรรมการ 



๔ 
 

 ๗) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ คูรู คศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นางภัทรา  การนา ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  จัดเอกสารและประสานงานกับฝUายต"างๆด3านเอกสาร ท่ีจะใช3ในการมอบตัวและจัดเก็บ
เอกสารหลังการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

๕. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการและประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม เป4นพิธีกรและประชาสัมพันธ�ให3ผู3ปกครองนักเรียนได3รับ
ทราบลําดับข้ันตอน 

๖. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑)  นางกอบกุล  ใจปABา    ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางสิริกาญจณ�  ผาโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๙) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มูลทากุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๕) คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๑๖) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดหาอาหารว"าง เครื่องด่ืมและให3การต3อนรับผู3มีเกียรติท่ีมาร"วมพิธี 
  



๕ 
 

๗. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 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) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา  มูลทากุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒    กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๘. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ"มงานบริหารวิชาการ    กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางภัทรา  การนา ครู ผู3ช"วย กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝUายบริหารต"อไป 
  



๖ 
 

 

ขอให3คุณครูและบุคลากรท่ีได3รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน3าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ�  ปLญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข3อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน3าท่ีให3แจ3งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก3ไข  และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียน 
ทราบแนวทางการแก3ไขต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
( นายบวร  ใจปABา ) 

ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


