คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๗๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสหกรณร)านค)าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป+การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให)การดําเนินกิจกรรมสหกรณร)านค)าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ดําเนินไปตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ และสอดคล)องตามระเบียบกิจกรรมสหกรณร)านค)าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ประจําป+
การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให)การดําเนินการดังกล!าวเป4นไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก)ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เป4นแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสหกรณร)านค)า
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป+การศึกษา ๒๕๖๐
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปABา
ผู)อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน)าที่รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน)าที่รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน)ากลุ!มบริหารทั่วไป กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยบรรลุวัตถุประสงค
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู)อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
๓) นายพรพิชิต ทิทา
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตร กรรมการ

๔) นายเชฐกร ประชาโรจน
๕) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๖) นายคมสัน สอโส
๗) นายพงศกร สุวรรณศรี
๘) นางมลิวัลย ยมโคตร
๙) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๑๐) นางอุไร ครองผา
๑๑) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี

หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตร กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษา กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)สุขศึกษาฯ กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย
กรรมการ
หัวหน)างานการบริหารงบประมาณ
กรรมการ
หัวหน)ากลุ!มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพฯ
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ ให)คําแนะนําปรึกษา ให)กิจกรรมดําเนินการ เป4นไปด)วยความเรียบร)อยและ
มีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
ผู)จัดการ
นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ
ฝMายบัญชี
นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ. ๒
ฝMายจัดซื้อ
นางสาวพรทิพย อุ!นมีศรี ครูผู)ช!วย
ฝMายจัดซื้อ
นางสาวเมวดี สุรนันท
ครู คศ. ๑
ฝMายประชาสัมพันธ
นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝPกประสบการณวิชาชีพครู ผู)ช!วยฝMายบัญชี
นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝPกประสบการณวิชาชีพครู
ผู)ช!วยฝMายประชาสัมพันธ
๘) นายอนันทพร บุญศาสตร นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายจัดซื้อ
๙) นายอานนท อรัญมาลา
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายจัดซื้อ
๑๐) นางสาวน้ําฝน บุ)งทอง
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายจัดซื้อ
๑๑) นางสาวอรพิมล คํามูล
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายเช็คสินค)า
๑๒) นางสาวสุทธิดา ค!อมสิงห นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายเช็คสินค)า
๑๓) นางสาวนิตติยา อาริสาโพธิ์ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายเช็คสินค)า
๑๔) นางสาวปลายฟSา สุสําเภา นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายจัดสินค)า
๑๕) นางสาวปณิดา วันตา
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายจัดสินค)า
๑๖) นางสาวปริญญาพร แสงทวี นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายจัดสินค)า
๑๗) นางสาวบุตรนภา พานโคตร นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ฝMายจัดสินค)า
๑๘) นางสาวอริสรา ศรีอุบล
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายขาย
๑๙) นางสาวอมรรัตน พรสวัสดิ์ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายขาย
๒๐) นางสาวกนกพร ชะนีวงศ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายบัญชี
๒๑) นางสาวเกวลิน จันทรโสม นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา
ผู)ช!วยฝMายบัญชี
๒๒) นางสาววิภาวี พานโคตร นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ผู)ช!วยฝMายประชาสัมพันธ
๒๓) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ครู คศ. ๒
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ให)เป4นไปตามระเบียบกิจกรรมสหกรณ
ร)านค)าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ให)เป4นไปด)วยความเรียบร)อย มีประสิทธิภาพ
๔. คณะกรรมการฝ.ายตรวจติดตามการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ
๒) นางพัชนียา ไชยรัตน ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)ภาษาไทย
กรรมการ
๓) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)คณิตศาสตร
กรรมการ
๔) นางกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตร
กรรมการ
๕) นางกานติมา มุลทากุล ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก)ว ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)ศิลปศึกษา
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)ภาษาต!างประเทศ กรรมการ
๘) นายประพันธ พรมเสน ประธานคณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๙) นางสาวอภัสราพร วงษช)าง รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ ๑ กรรรมการ
๑๐) นายปฏิภาณ แสนแก)ว รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ ๒
กรรมการ
๑๑) นางสาววิภาวัลย นาใต) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน กรรมการ
๑๒) นายอุดม พิมพเทศ
ผู)แทนกลุ!มสาระการเรียนรู)พลศึกษา สุขศึกษากรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ให)เป4นปUจจุบัน และ
ให)เป4นไปด)วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามระเบียบกิจกรรมสหกรณร)านค)าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ขอให)ครูและบุคลากรที่ได)รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน)าที่ที่ได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน)าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให)เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ ปUญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด ข)อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน)าที่ให)แจ)งกลุ!มการบริหารทั่วไปทราบเพื่อแก)ไข และรายงานให)ผู)อํานวยการโรงเรียนทราบแนว
ทางการแก)ไขต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!บัดนี้เป4นต)นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปABา)
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

ตารางเวรประจํากิจกรรมสหกรณ&รานคา โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ป0การศึกษา ๒๕๖๐
วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

ภาคเชา (๐๗.๑๕ – ๐๘.๐๐ น.)
คุณครูสิริณัฎฐ รักษาเคน
คุณครูพรทิพย อุ!นมีศรี
คุณครูเมวดี สุรนันท
คุณครูศศิกานต ยามสุข
คุณครูศศิกานต ยามสุข

ภาคเที่ยง (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.)
คุณครูพรทิพย อุ!นมีศรี
คุณครูฐิติวรรณ สารพิมพ
คุณครูเมวดี สุรนันท
คุณครูสิริณัฎฐ รักษาเคน
คุณครูฐิติวรรณ สารพิมพ

