เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๐
แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ป+การศึกษา ๒๕๖๐

ด/วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมได/จัดทําโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ กิจกรรมจัดทํา
วารสารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร"ข/อมูล ข"าวสาร ความเคลื่อนไหว เกียรติคุณ
ผลงานดีเด"นของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป9นแหล"งแลกเปลี่ยนเรียนรู/ องคความรู/
ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อเป9นสื่อสัมพันธอันดีระหว"างโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม กับโรงเรียนอื่นๆ ชุมชน
และหน"วยงานที่เกี่ยวข/อง เพื่อให/การดําเนินการดังกล"าวเป9นไปด/วยความเรียบร/อย มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก/ไข
เพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้เป9นคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวารสารโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ป+การศึกษา ๒๕๖๐
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปEFา
ผู/อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน/าที่รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน/าที่รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๗) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก
หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๙) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน/ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑๐) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ. ๒
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ

๒
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให/การดําเนินงาน
เป9นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน/าที่รองผู/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 เพิ่มยินดี หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพฯ กรรมการ
๙) นางมลิวัลย ยมโคตร
หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาต"างประเทศ กรรมการ
๑๐) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๑ นางสาวนันทนภัส 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) นางสาวกันยชิสา 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) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๒๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๒๕) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ วางรูปแบบ เค/าโครง และจัดทําต/นฉบับวารสาร พร/อมทั้งตรวจสอบข/อมูลทั้งในรูป
ของตัวอักษร และภาพถ"าย และรูปเล"มให/เป9นไปด/วยความเรียบร/อย ก"อนเสนอโรงพิมพ
๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นายสถิตย แสนลุน
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน/ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ
นางอุไร ครองผา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ. ๓
กรรมการ

๓
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
นายพรพิชิต ทิทา
นางสาวชนิดาภา โสหา
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ. ๒
คศ. ๑
คศ. ๓
คศ. ๓
คศ.๒

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ บริหารจัดการด/านการเงินและบัญชี จัดทําเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ/าง เบิกจ"ายงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการเพื่อใช/ในการดําเนินกิจกรรม ตามระเบียบของทางราชการ
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/เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ ปRญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าที่
ให/แจ/งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก/ไข และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก/ไขต"อไป
ทั้งนี้ตั้งแต"บัดนี้เป9นต/นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปEFา)
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

