
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ป+การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ด/วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได/จัดทําโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ� กิจกรรมจัดทํา 

วารสารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเผยแพร"ข/อมูล ข"าวสาร ความเคลื่อนไหว เกียรติคุณ 
ผลงานดีเด"นของโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  เป9นแหล"งแลกเปลี่ยนเรียนรู/ องค�ความรู/ 
ของบุคลากรในสังกัด และเพ่ือเป9นสื่อสัมพันธ�อันดีระหว"างโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กับโรงเรียนอ่ืนๆ ชุมชน 
และหน"วยงานท่ีเก่ียวข/อง  เพ่ือให/การดําเนินการดังกล"าวเป9นไปด/วยความเรียบร/อย มีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และ 
มาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไข
เพ่ิมเติม  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป9นคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ป+การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
             กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๒   กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให/การดําเนินงาน  
เป9นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/างานการเรียนการสอน  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ศิลปะ  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๑๐) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๑๑ นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๑๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๑๕) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครูผู/ช"วย     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช"วย     กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช"วย     กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๐) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว   ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ/าง     กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
      กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางรูปแบบ เค/าโครง และจัดทําต/นฉบับวารสาร พร/อมท้ังตรวจสอบข/อมูลท้ังในรูป 
ของตัวอักษร และภาพถ"าย และรูปเล"มให/เป9นไปด/วยความเรียบร/อย ก"อนเสนอโรงพิมพ� 

๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  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 



 ๓ 

 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ. ๒ กรรมการ 
 ๖) นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ. ๑ กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ. ๓     กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒    กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บริหารจัดการด/านการเงินและบัญชี จัดทําเอกสารการจัดซ้ือ-จัดจ/าง เบิกจ"ายงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการเพ่ือใช/ในการดําเนินกิจกรรม  ตามระเบียบของทางราชการ 

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�  ปRญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าท่ี 
ให/แจ/งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก/ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป9นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปEFา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


