
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ป,การศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

ด/วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให/กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖ ประจําป,การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร�ท่ี ๒๗ พฤษภาคม –  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันเสาร�ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ชั้น ม.๑ และ ม.๔  วันเสาร�ท่ี ๓ มิถุนายน ชั้น ม.๒ และ ม.๕ วันเสาร�ท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ชั้น ม.๓ และ ม.๖)  เพ่ือให/นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามระเบียบแนวปฏิบัติและ 
อัตลักษณ�ของโรงเรียน  เพ่ือให/การดําเนินงานเปBนไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"ง
พระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต"งต้ัง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ป,การศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให/การดําเนินงาน 
เปBนไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบด�วย 

 กลุ,มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางกอบกุล  ใจปFGา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๙) นางช"อผกา  พิศพล ครู ค.ศ.๓ กรรมการ

 ๑๐) นางสาวเวียงแก/ว  สะอาด ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๑๑) นางอรทัย  วงศสถิตย� ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๑๒) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๓) นายอภิชาต  คําวิเลิศ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๔) นางภัทรา  การนา ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๕) นายนัฐดนัย  เกาะหาร ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๖) นายธนพงศ�  ชาชิโย นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๗) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางสาวธัญลักษณ� ฐานะ   ครูอัตราจ/าง กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนๆ  ประชุมวางแผน ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม เพ่ือ 
ให/นักเรียนได/ทราบสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามอัตลักษณ�ของโรงเรียน  ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข/องกับงานวิชาการ 

 กลุ,มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงคุ� ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต/ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพรทิพย  อุ"นมีศรี ครูผู/ช"วย กรรมการ 



 ๓ 

 ๑๓) Miss.Veronica  Nguka ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๔) Mrs. Angum  Consilia ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๕) นายชลชัย  สวุรพันธ� นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนๆ  ประชุมวางแผน ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม เพ่ือ 
ให/นักเรียนได/ทราบสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามอัตลักษณ�ของโรงเรียน  ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข/องกับงานกิจการนักเรียน 

 กลุ,มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ� เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ 
              รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๕). นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๐) นางรัตนา  กนกหงษา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นางพิมผกา  พิมพุฒ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๓) นายพรพิชิต  ทิทา  ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู/ช"วย กรรมการ 
 ๑๖)นางสาวธิดารัตน�  สาเหตุ นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางกานติมา มุลทากุล   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนๆ  ประชุมวางแผน ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม เพ่ือ 
ให/นักเรียนได/ทราบสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามอัตลักษณ�ของโรงเรียน  ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข/องกับงานงบประมาณฯ 

 กลุ,มบริหารท่ัวไป  ประกอบด�วย 
 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู/อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 



๔ 

 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๑) นายปริญญา ศรีโบราญ ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช"วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนๆ  ประชุมวางแผน ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม เพ่ือ 
ให/นักเรียนได/ทราบสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามอัตลักษณ�ของโรงเรียน  ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข/องกับงานบริหารท่ัวไป 

 กลุ,มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด�วย 
 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   รองผู/อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร  หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ รองประธานกรรมการ  
 ๓) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับกลุ"มบริหารงานอ่ืนๆ  ประชุมวางแผน ออกแบบ ดําเนินกิจกรรม เพ่ือ 
ให/นักเรียนได/ทราบสามารถประพฤติปฏิบัติตนให/ถูกต/องตามอัตลักษณ�ของโรงเรียน  ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข/องกับงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

๓. คณะกรรมการฝ5ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  ครูผู/ช"วย         กรรมการ 



 ๕ 

 ๑๓) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๗) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๑) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ             กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ�   ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวเมวดี  สุรนนัท�    ครู  คศ.๑    กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๒๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  ทําปeายกิจกรรม  จัดโตfะ เก/าอ้ี ให/เพียงพอสําหรับบุคลากร
ร"วมกิจกรรม จัดระบบแสง เสยีง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�และบันทึกภาพกิจกรรม  พร/อมท้ังเผยแพร"บนเวบ็ไซต� 

๔. คณะกรรมการฝ5ายพิธีการ  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุญ  บุญชู ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายอภชิาติ  คําวิเลิศ    ครู ค.ศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวรชันีกร  วงศ�สะอาด   ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝhายต"างๆ  เปBนพิธีกร กํากับ ควบคุมดูแลลําดับข้ันตอน ดําเนินกิจกรรมและ 
แจ/งข/อมูลข"าวสาร ประชาสัมพันธ� ตลอดกิจกรรม 

๕. คณะกรรมการฝ5ายอาหาร  น้ําดื่ม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปFGา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู ค.ศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นายนัฐดนัย  เกาะหาร ครูอัตราจ/าง กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ�   ครู  คศ.๒    กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานแม"ค/า  จัดทําอาหารกลางวัน  อาหารว"าง  น้ําด่ืม และอุปกรณ�บริการต"างๆ  
ให/เพียงพอตลอดกิจกรรม 



๖ 

๖. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"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   ครูผู/ช"วย         กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู/ช"วย กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒    กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ5ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย� มหาหิงคุ�    ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู ค.ศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ.๑ กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเปBนเอกสารรูปเล"ม เพ่ือเสนอฝhายบริหารต"อไป 

ขอให/ครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน/าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปiญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าท่ี 
ให/แจ/งกลุ"มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก/ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปBนต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  


