
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๒๗  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน*าท่ีในศูนย�ฝ/กย"อย 

 
 

ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ได*รับมอบหมายจากศูนย�ฝ/กนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบก 
ท่ี ๒๓  ค"ายศรีพัชรินทร  จังหวัดขอนแก"น  ให*เป:นศูนย�ฝ/กย"อยการฝ/กภาคปกติ  ในห*วงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  
ถึงวันท่ี  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ในเวลา  ๐๗:๐๐ – ๑๗:๐๐  น. ของทุกวัน โดยมีสถานศึกษาวิชาทหาร   
จํานวน  ๒๐  สถานศึกษาเข*ารับการฝ/ก  เพ่ือให*การดําเนินงานเป:นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ 
มาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก*ไข
เพ่ิมเติม  จึงขอแต"งต้ังแต"งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน*าท่ีในศูนย�ฝ/กย"อย  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปGHา    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�  ลิมปOนิศากร 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)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*  ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให*คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให*การดําเนินงาน เป:นไปด*วย
ความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู*อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู*อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู*อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน*างานการเรียนการสอน    กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาไทย   กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษา  กรรมการ 
 ๑๐) นายคมสัน  สอโส   หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ศิลปะ   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๓) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
 ๑๔) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�   ครู  ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๑๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง      กรรมการ 
 ๑๗)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*   ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการฝQายต"างๆ  และชุดครูฝ/ก  เพ่ือให*การดําเนินการฝ/กเป:นไปด*วย
ความเรียบร*อยและบรรลุเปSาหมาย 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี  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) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๐) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�    ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  ครูผู*ช"วย         กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 



 ๓ 

 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๖) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๒๑) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๒๒) ลูกจ*าง  นักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๒๓) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๔) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ             กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  ค.ศ. ๑ กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ  จัดประดับตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  ทําปSายกิจกรรม  ติดต้ังปSายไวนิล  
จัดโตTะหมู"บูชา  โตTะ เก*าอ้ี ให*เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม  จัดเตรียมห*องพักนอนสําหรับนายทหาร  และ 
นายสิบของชุดครูฝ/ก  ห*องพักนอนของนักศึกษาวิชาทหาร  ห*องพักแม"ครัว  สถานท่ีจัดทําอาหารในโรงอาหาร
ของแม"ครัว  ติดต้ังระบบแสง  เสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� บันทึกภาพกิจกรรม  พร*อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต�  
ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ  พิธีเป2ด  พิธีซาบซ้ึงพระคุณแม5  พิธีป2ด  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) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ  เป:นพิธีกร กํากับ ควบคุมดูแลลําดับข้ันตอน พิธีเปWด  พิธีซาบซ้ึง
พระคุณแม" (วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  พิธีปWด (วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดําเนินกิจกรรมและแจ*งข*อมูล
ข"าวสาร ประชาสัมพันธ� ตลอดกิจกรรม  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ.ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู  ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๘) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๙) นายธนพงศ�  ชาชิโย นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 



๔ 

 ๑๐) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๑) นายชลชัย  สวุรพันธ� นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๒)นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ  จัดหาและบริการเครื่องด่ืม อาหารว"าง และอุปกรณ�บริการต"างๆ 
ให*กับแขกผู*มีเกียรติท่ีมาร"วมงานในพิธีเปWด พิธีซาบซ้ึงพระคุณแม" พิธีปWด  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับ
มอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ.ายปฐมพยาบาล  ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู*ช"วย       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครูผู*ช"วย         กรรมการ 
 ๓) นายธนพงศ�  ชาชิโย นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๔) นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕) นายชลชัย  สวุรพันธ� นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๖)นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๗) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝ/กประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๘) นักเรียนจิตอาสา               กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ จัดหายาชนิดต"างๆ เพ่ือใช*ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต*น   
ในขณะท่ีนักศึกษาวิชาทหารทําการฝ/ก ติดต"อประสานงานโรงพยาบาลอุบลรัตน� ส"งตัวพยาบาลนักศึกษา 
วิชาทหารกรณีเจ็บปQวยรุนแรง  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝ.ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด�วย 
๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู*อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�   ครู  ค.ศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นายเชษฐกร  ประชาโรจน�  ครู  ค.ศ. ๒      กรรมการ 
 ๕) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส    ครู  ค.ศ. ๑      กรรมการ 
 ๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๑๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง      กรรมการ 
 ๑๐)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*   ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 



 ๕ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ ติดต"อประสานงานสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน� ส"งเจ*าหน*าท่ีมาดูแล
รักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๘. 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) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู  ค.ศ. ๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  ค.ศ. ๑ กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ  เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
จัดทําหลักฐานการรับจ"ายเงินให*เรียบร*อย  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการฝ.ายสารบรรณ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู  ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  ค.ศ. ๑ กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝQายต"างๆ  ดําเนินงานสารบรรณเก่ียวกับศูนย�ฝ/กย"อย  ออกหนังสือเชิญ  โต*ตอบ  
ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีได*รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย� มหาหิงคุ�    ครู  ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๓) นางสิริณัฐฏ�  รักษาเคน    ครู  ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางภัทรา  การนา    ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๖)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*    ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ผู*กํากับนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเป:นเอกสารรูปเล"ม เพ่ือเสนอฝQายบริหารต"อไป 

  



๖ 

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�  ปXญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข*อสงสัยในการปฏิบัติหน*าท่ี 
ให*แจ*งกลุ"มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก*ไข  และรายงานให*ผู*อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก*ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป:นต*นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  


