
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๑  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น+องพ่ีศรี  “อบร” 

 

ด+วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น+องพ่ีศรี  “อบร”  ประจําป2การศึกษา 
๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต"เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
ณ  วัดพระบาทภูพานคํา  โรงไฟฟ>าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เข่ือนอุบลรัตน�)  เพ่ือเสริมสร+าง
ความสัมพันธ�อันดีระหว"างนักเรียนรุ"นพ่ีและนักเรียนรุ"นน+อง  ส"งเสริมให+รักและศรัทธาต"อสถาบัน   
รวมท้ังช"วยให+นักเรียนใหม"สามารถปรับตัวให+เข+ากับสภาพแวดล+อมใหม" ๆ และเพ่ือนใหม"  เพ่ือให+ 
การดําเนินการดังกล"าวเปEนไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)   
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)   
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม  
จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปEนคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น+องพ่ีศรี  “อบร” 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    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�  ลิมปQนิศากร 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 
 ๑๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให+คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ให+กิจกรรมดําเนินการ 
เปEนไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย  

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน+ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน� สมมาตย�    ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต+   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส    ครูผู+ช"วย        กรรมการ 
 ๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายประพันธ�  พรมเสน   ประธานคณะกรรมการนักเรยีน  
            กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวอภสัราพร  วงษ�ช+าง รอง  ประธานคณะกรรมการนักเรยีน คนท่ี ๑ 
            กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายปฏภิาณ  แสนแก+ว    รองประธานคณะกรรมการนักเรียน  คนท่ี ๒ 
            กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาววภิาวัลย�  นาใต+   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนักเรยีน 
            กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม วางแผนการดําเนินกิจกรรม  ประสานงาน  จัดเตรียม  จัดหาวัสดุอุปกรณ�   
ท่ีใช+ในการจัดกิจกรรม 

๓. คณะกรรมการประจํากิจกรรมต.างๆ  ประกอบด�วย 

 กิจกรรมท่ี  ๑  สามัคคีร.วมใจ 

  ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ครู ค.ศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
  ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
  ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓     กรรมการ 
  ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
  ๖) นางวิลาสินี  พรรคทิง   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๘) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
  ๙) นายธนพงศ�  ชาชิโย   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู 
               กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
  ๑๐) นักเรียนมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖/๑  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 

สถานท่ีจัดกิจกรรม: ลานไดโนเสาร�ฝWXงซ+าย 
  



๓ 

กิจกรรม  ๒  รวมใจเป1นหนึ่งเดียว 

  ๑) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู ค.ศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน    ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
  ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
  ๕) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
  ๖) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
  ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ     กรรมการ 
  ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู+ช"วย    กรรมการและเลขานุการ 
  ๙) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล  นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู 
                กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
  ๑๐) นักเรียนมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖/๒  รับผิดชอบกิจกรรม  สถานท่ี : ต+นจามจุรีหน+าฝWXงขวา 

หน+าลานไดโนเสาร� 

 กิจกรรมท่ี  ๓ กลมเกลียมสัมพันธ& 

  ๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
  ๒) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางอรทัย  วงค�สถิตย�   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางปาริฉัตร  ไวคํา   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
  ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
  ๖) Miss.Veronica  Nguka  ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๗) นายปริญญา  ศรีโบราญ  ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว  ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๙) นางสิรินัฎฐ�  รักษาเคน  ครู ค.ศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู 
                กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
  ๑๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖/๓  รับผิดชอบกิจกรรม  สถานท่ี : หลังลานไดโนเสาร� 

 กิจกรรมท่ี  ๔  น�องพ่ีรักใคร.  

  ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
  ๒) นางอุไร  ครองผา   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางช"อผกา  พิศพล   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๕) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี  ครูผู+ช"วย        กรรมการ 
  ๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๗) Mrs. Angum  Consilia  ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๘) นางภัทรา  การนา   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
  ๙) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู ค.ศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

  ๑๐)นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ  นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู 
               กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 
  ๑๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖/๔   รับผิดชอบกิจกรรม  สถานท่ี : หลังลานไดโนเสาร� 

 กิจกรรมท่ี  ๕  รักเดียว “อบร” 

  ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
  ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๕) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต+  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
  ๗) นายพรพิชิต  พิทา   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
  ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
  ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู+ช"วย     กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐) นายชลชัย  สวุรพันธ�   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพครู 
                กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๖/๕  รับผิดชอบกิจกรรมสถานท่ี: หลังลานไดโนเสาร� 

มีหน�าท่ี ให+คําแนะนําปรึกษาหารือ  กํากับติดตาม  การจัดกิจกรรมประจําฐานของนักเรียน  
ให+เปEนไปด+วยความเรียบร+อย ปลอดภัย 

 กิจกรรมท่ีหอประชุม  ช.วงเวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐  น. 

  ๑) นายอมร  สีหาโมก   ครูค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
  ๒) คุณครูประจําชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒ และ๓ทุกคน     กรรมการ 

มีหน�าท่ี กํากับดูแลความเรียบร+อยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี  ๒ และ๓ ท่ีหอประชุม 

๔. คณะกรรมการฝ;ายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู ค.ศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูจ+างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูจ+างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูจ+างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูจ+างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๗) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๙) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ            กรรมการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  บันทึกภาพกิจกรรม พร+อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 
  



๕ 

๕. คณะกรรมการฝ;ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางพิมผกา  พิมพุฒ    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู+ช"วย กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๖. คณะกรรมการฝ;ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

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

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเปEนเอกสารรูปเล"ม เพ่ือเสนอฝnายบริหารต"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�  ปWญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข+อสงสัยในการปฏิบัติหน+าท่ี 
ให+แจ+งกลุ"มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก+ไข  และรายงานให+ผู+อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก+ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปEนต+นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


