คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันแม"แห"งชาติ “เทิดไท.องคราชินี ศรีสง"าอาเซียน”
ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๐
ด.วยวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกป3 เป7นวันแม"แห"งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล.ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจ.าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม"แห"งชาติ เป7นวันสําคัญที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อเป7นการระลึกถึง
พระคุณของแม" บุคคลที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตมนุษยทุกคน เพราะแม"นั้นเปรียบดังเทวดา ผู.ให.ชีวิต ผู.คอยดูแล
คุ.มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ"น อุ.มชูบุตรไปสู"ความเจริญทั้งกาย ทั้งใจ เป7นผู.ร"วมทุกขในยามที่ลูก
ตกต่ําและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร"มโพธิ์ร"มไทรให.ที่ปกปAองลูกให.ร"มเย็นเป7นสุข ดั่งพระในบ.านที่บุตร
ควรกราบไหว.บูชา สักการะทุกวันเวลา
และเนื่องจากรัฐบาลไทยได.ร"วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร.างความแข็งแกร"งและความเจริญรุ"งเรือง
ในภูมิภาคทั้งทางด.านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล.องกับกฎบัตร
อาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร.างความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบ.าน และ
กลุ"มประเทศอาเซียน โดยใช.การศึกษาเป7นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป7นรากฐานสําคัญ
ในการเสริมสร.างความเจริญรุ"งเรืองทางด.านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศ โดยเสริมสร.างความร"วมมือด.านการศึกษาเพื่อให.บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ"งปEน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย"างยั่งยืน และได.กําหนดให.สาขาการศึกษา
เป7นส"วนหนึ่งในการตอบสนองการสร.างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ดังนั้นเพื่อให.สอดรับนโยบายดังกล"าว และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู.อย"างสูงสุด อันเป7นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนสู"ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมจึงได.จัดทําโครงการสร.างความพร.อม
นักเรียนเข.าสู"ประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดําเนินการด.านการศึกษาให.สอดรับต"อการเป7นประชาคม
อาเซียน และพัฒนานักเรียนให.มีสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
กลุ"มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม จึงกําหนด
จัดกิจกรรมวันแม"แห"งชาติ “เทิดไท.องคราชินี ศรีสง"าอาเซียน” ประจําป3พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร
ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร"พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม"ของแผ"นดิน ผู.ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต"อปวงชนชาวไทย ให.ผู.เป7นลูกได.สํานึก
ถึงพระคุณของแม" และตระหนักถึงหน.าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญGูกตเวทีต"อแม" ดูแลเอาใจใส"ในสุขภาพ
ทั้งกายใจของแม"ให.ครบถ.วนสมบรูณ ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร"ให.สงคมได.รับรู.ถึงคุณงามความดีของแม"
และลูกที่ปฏิบัติหน.าที่ของตนเป7นแบบอย"างที่ดี สมควรแก"ความชื่นชม ยกย"อง และรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญGูของลูกที่มีต"อแม"ให.คงอยู"ต"อไป และความรู.ความเข.าใจ
ความพร.อมเข.าสู"ประชาคมอาเซียน

๒
เพื่อให.การจัดกิจกรรมดําเนินไปด.วยความเรียบร.อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา
๓๙(๑) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข.าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑)
แห"งพระราชบัญญัติบริหารข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก.ไขเพิ่มเติม
จึงขอแต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันแม"แห"งชาติ “เทิดไท.องคราชินี ศรีสง"าอาเซียน”
ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๐ ดังต"อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปNOา
ผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู.อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการ
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 ลิมปQนิศากร หัวหน.ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน.ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๒) นายนุกูล ศรีโอษฐ
หัวหน.ากลุ"มสาระการเรียนรู.
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางจุฑารัตน สมมาตย ครู คศ.๓
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให.คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให.กิจกรรมดําเนินการ
เป7นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ.มดอกมะลิ ถวายสักการะ ประกอบดวย
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล ครู คศ.๓
๓) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
๔) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
๕) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ.๓
๖) นางกอบกุล ใจปNOา
ครู คศ.๓
๗) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
๘) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
๙) นางกานติมา มุลทากุล
ครู คศ.๑
๑๐) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑
มีหนาที่ ดําเนินการพิธีวางพานพุ"มดอกมะลิ ถวายสักการะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ

๓
๓. คณะกรรมการจัดพิธีบูชาพระคุณแม. ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ
๒) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร
๓) นางสิริกาญจน ผาโคตร
๕) นางเบณจวรรณ พิมพเทศ
๕) ครูประจําชั้นทุกห.อง
๖) นางอรวรรณ พลทัสสะ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
๘) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๙) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๑๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
๑๑) นางกานติมา มุลทากุล
๑๒) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

ปฏิบัติหน.าที่รองผู.อํานวยการ
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูอัตราจ.าง
ครูอัตราจ.าง
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานคุณครูประจําชั้นดําเนินการคัดเลือกแม"ดีเด"น ห.องละ ๑ ท"าน และ
จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรสําหรับแม"ดีเด"นและลูกกตัญGู
๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ
๑) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
๒) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
ครูผู.ช"วย
๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ.าง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป4ายนิเทศวันอาเซียน
๑) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร ครู คศ.๓
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดหัวข.อ เนื้อหา และเกณฑการให.คะแนน ให.คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข"งขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดเกียรติบัตร รางวัล
๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ&ดอวยพรวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต.น / ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
๒) นางกานติมา มุลทากุล
ครู คศ.๑
๓) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดหัวข.อ เนื้อหา และเกณฑการให.คะแนน ให.คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข"งขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดเกียรติบัตร รางวัล

๔
๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดตอบป8ญหาอาเซียน ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
๑) นางกานติมา มูลมากุล
๒) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู

ครู คศ.๑
ครู คศ.๓
ครูอัตราจ.าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดหัวข.อ เนื้อหา และเกณฑการให.คะแนน ให.คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข"งขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดเกียรติบัตร รางวัล
๗. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ประกอบดวย
๑) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร ครู คศ.๓
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
๓) นางอาภัสราวรรณ สุโยโชติกลุ ครู คศ.๓
๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑
๕) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑
๕) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑
๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก.ว ครูอัตราจ.าง
๗) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ.าง
๘) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ.าง
๙) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
ครูผู.ช"วย
๑๐) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธ ครูอัตราจ.าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ คัดเลือกนักแสดง ออกแบบ ฝUกซ.อม จัดหาชุดการแสดง และกํากับการแสดงบนเวที
๘. คณะกรรมการประชาสัมพันธ& และพิธีกร ประกอบดวย
๑) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
๒) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
๓) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
๔) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๒
๕) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ.๒
๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ.าง
๗) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดขั้นตอน การจัดงาน ประชาสัมพันธให.บุคลากรในโรงเรียนทราบ และดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับพิธีการ

๕
๙. คณะกรรมการฝ>ายสถานที่ กํากับเวที โสตทัศนูปกรณ& และบันทึกภาพ ประกอบดวย
๑) นายพฤธิ์ผล ชารี
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๘) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๙) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
ครูผู.ช"วย
กรรมการ
๑๐) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู.ช"วย
กรรมการ
๑๑) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู.ช"วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๓) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๔) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๕) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก.ว
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๗) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๘) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๑๙) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๒๐) นายนัฐดนัย เกาะหาร
ครูอัตราจ.าง
กรรมการ
๒๑) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝUกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๒) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝUกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๓) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝUกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๔) นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๒๕) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๖) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๒๗) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ
กรรมการ
๒๘) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๒๙) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครู คศ.๑
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
๓๐) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดประดับตกแต"งสถานที่หอประชุม จัดโตXะ เก.าอี้ ให.เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม
พร.อมทั้งจัดระบบแสงสว"างบริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพกิจกรรม
พร.อมทั้งเผยแพร"บนเว็บไซต และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

๖
๑๐. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายอมร สีหาโมก
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๑
กรรมการ
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๑ กรรมการ
นายอรุณ บุญชู
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๒
กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๒ กรรมการ
นางกอบกุล ใจปNOา
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๓
กรรมการ
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๓ กรรมการ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๔
กรรมการ
นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล
รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๔ กรรมการ
๑๐) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๕
กรรมการ
๑๑) นางภัทราภรณ ลิมปQนิศากร รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๕ กรรมการ
๑๒) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๖
กรรมการ
๑๓) นายสานิตย มหาหิงค
รองหัวหน.าระดับชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ ๖ กรรมการ
๑๕) ครูประจําชั้นทุกห.อง
กรรมการ
๑๖) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) นางสาวชนิกานต คะนนท ครูประจําชั้น ม.๒/๕
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
๑๘) นายคมสัน สอโส
ครูประจําชั้น ม.๓/๓
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
๑๙) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดนักเรียนเข.าหอประชุม ควบคุมดูแลนักเรียนในการร"วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียน
ที่เข.าร"วมกิจกรรม
๑๔. คณะกรรมการฝ>ายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
๒) นางกอบกุล ใจปNOา
ครู คศ.๓
๓) นางมลิวรรณ ยมโคตร
ครู คศ.๒
๕) นางรัตนา กนกวงษา
ครู คศ.๒
๖) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑
๘) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ.๑
๙) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ.าง
๑๐) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ.าง
๒) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝUกประสบการณฯ
๓) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝUกประสบการณฯ
๔) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝUกประสบการณฯ
๕) นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝUกประสบการณฯ
๖) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นักศึกษาฝUกประสบการณฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗
๑๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๙) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยเวช ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ.าง
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมน้ําดื่ม อาหารว"าง ต.อนรับคณะคุณครูและแขกผู.มีเกียรติที่เข.าร"วมกิจกรรม
ให.เป7นไปด.วยความเรียบร.อย
๑๕. คณะกรรมการฝ>ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู.อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
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
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒) นางสาวกันยชิสา สามารถ ครูผู.ช"วย
กรรมการ
๑๓) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ.๒
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช.ในการดําเนินกิจกรรม ตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๖. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางกานติมา มุลทากุล
นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
นางสาวธัฐลักษณ ฐานะ
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูอัตราจ.าง
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู.ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสนอฝYายบริหาร

๘
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 ปEญหาข.อจํากัดอุปสรรคประการใด ข.อสงสัยในการปฏิบัติหน.าที่ให.แจ.ง
กลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก.ไข และรายงานให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก.ไขต"อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบวร ใจปNOา)
ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

กําหนดการจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ”เทิดไทองค&ราชินี ศรีสง.าอาเซียน” ประจําปG ๒๕๖๐
และกิจกรรมวันแม.แห.งชาติ วันอาเซียน
วันศุกร&ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
เวลา

หัวขอกิจกรรม

07.๐0น. -08.๐0 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
08.๐0 น.

กิจกรรมหน$าเสาธง

08.๓0 น.-๑๑.00 น. พิธีกรดําเนินรายการ
08.๓0 น.-๐๙.๓0 น. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

กิจกรรม

สื่อ/ผูรับผิดชอบ

- ตัวแทนคุณแมลงทะเบียนและ - ครูกลุ"มสาระการเรียนรู.
สังคมศึกษาฯ
รับประทานอาหารวาง
- นักเรียนประกอบพิธีกิจกรรม - ครูเวรประจําวันศุกร
- ครูประจําชั้น
หน$าเสาธง
- คุณครูอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
และคณะ
- ผู$บริหาร คณะครูและบุคลากร - ผู.บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา ผู$ปกครอง
นักเรียนและนักเรียน
พร$อมเพรียงกัน
ที่หอประชุมโรงเรียน
- ผู$แทนครู
ผู$ประสานงาน
- คุณครูธัญลักษณ ฐานะ
นางจุลรัตน4 วุฒิวรรณ
(วางพานพุมดอกมะลิ) ถือพาน
พุมดอกมะลิและติดตาม
นายนุกูล ศรีโอษฐและ
นางสาวศิวารักษ4 ไชยสมบัติ
(ชุดผ$าไทยสีฟ=า
- ผู$แทนนักเรียน
ผู$ประสานงาน
นายประพันธ4 พิมเสน ประธาน - คุณครูพรทิพย อุ"นมีศรี
นักเรียน (วางพานพุม
ดอกมะลิ) ถือพานพุมดอกมะลิ
และติดตาม
นายธนธรณ4 รามศิริ และ
นางสาวปทุมวรรณ แพงดาน
ผู.ประสานงาน
- ประธานถึงบริเวณพิธี
- คุณครูเพ็ญนภา สีสุกองและ
(บรรเลงเพลงมหาฤกษ4)
- ประธานลงนามถวายพระพร คุณครูกานติมา มุลทากุล
- ประธาน นางประไพ สุโพธิ์ชัย
เป@ดกรวยถวายราชสักการะ
(วางพานพุมดอกมะลิ)
ผู$ถือพานพุมดอกมะลิ
นายพรพิชิต ทิทา และ
นางสาวกันย4ชิสา สามารถ

๑๐
เวลา

หัวขอกิจกรรม

กิจกรรมการแสดง
ของนักเรียน
ในชุดเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมเทิดพระคุณแม"

กิจกรรมอาเซียน

หมายเหตุ
การแตงกาย เสื้อผ$าไทยสีฟ=า ผ$าถุง(ผ$าซิ่น)
กําหนดการเปลี่ยนแปลงได$ตามความเหมาะสม

กิจกรรม

สื่อ/ผูรับผิดชอบ

- ประธานอานบทราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคล
- ทุกคนรวมกันร$องเพลง
สรรเสริญพระบารมี ,
สดุดีมหาราชา
- ผู$แทนครู
(นางภัทราภรณ4 ลิมปEศานิกร )
กลาวรายงานการจัดกิจกรรม
- นางประไพ สุโพธิ์ชัย ประธาน
กล"าวเปZดงาน/ให.โอวาท
- รําถวายพระพร /ขับร.อง
บทสรภัญญะ//ร.องเพลงแม"

- คุณครูเพ็ญนภา สีสุกอง
เตรียมบทถวายราชสดุดี
- คุณครูอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นําขับร.องเพลง

- ประธาน/คณะครูแต"ระดับชั้น
มอบเกียรติบัตรแม"ดีเด"น
- ตัวแทนคุณแม" นั่งประจําที่
บนเวที
- นักเรียน มอบช"อดอกมะลิและ
กราบคารวะคุณแม"พร.อมกัน
- ตัวแทนคุณแม"กล"าวแสดง
ความรู.สึก
- เชิญธงอาเซียน (คณะครู)
- ขับร.องเพลงเพลงสาวกันตรึม
โดยคุณครูอภิชาติ คําวิเลิศ
- การแสดงวัฒนธรรมอาเซียน ๔
ประเทศ ได.แก" กัมพูชา
เวียดนาม ลาว มาเลเชีย
(นักเรียน)
- มิสอาเซียน ๒๕๕๙
กล"าวอําลาเวที

- ครูกลุ"มสาระการเรียนรู.
สังคมศึกษาฯ
- จัดเตรียมดอกมะลิและ
เกียรติบัตร
- คัดเลือกแม"ดีเด"นห.องเรียน
ละ ๑ คน

- คุณครูเพ็ญนภา สีสุกอง
เตรียมคํากล"าวรายงาน/
กล"าวเปZด
- คุณครูกลุ"มสาระการเรียนรู.
สังคมศึกษาฯ และศิลปะ

- ครูภัทราภรณ ลิมปQนิศากร
- ครูรุจิรา บุญญานุสนธิ์
- คุณครูอภิชาติ คําวิเลิศ

คํากล.าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล.าวนําถวายพระพรชัยมงคล
ของ นางประไพ สุโพธิ์ชัย
เนื่องในพิธีวันแม.แห.งชาติ ประจําปGพุทธศักราช ๒๕๖๐
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐”
วันศุกร&ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
..................................................

ขอเดชะ ฝ>าละอองธุลพี ระบาทปกเกลาปกกระหม.อม
ข.าพระพุทธเจ.า นางประไพ สุโพธิ์ชัย พร.อมด.วยบรรดาข.าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา / ผู.ปกครองนักเรียน / นักเรียน ที่ได.มาพร.อมกัน/ ณ บริเวณ
พิธีแห"งนี้ /ล.วนมีความปลื้มปZติ โสมนัส /ยินดีเป7นล.นพ.น/ ที่วโรกาสมหามงคล /
วันเฉลิมพระชนมพรรษา / ในใต.ฝYาละอองธุลีพระบาท/ ได.เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง /
ปวงข.าพระพุทธเจ.าทั้งหลาย / ต"างชื่นชมในพระบุญญาบารมี / และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ / ปกเกล.า ปกกระหม"อม/หาทีส่ ุดมิได. / จากพระราชกรณียกิจทั้งปวง /
ที่ใต.ฝYาละอองธุลีพระบาท ได.ทรงบําเพ็ญ / ด.วยพระวิรยิ ะอุตสาหะ/ ตรากตรําพระวรกาย/
นับอเนกประการ / เพือ่ ความร"มเย็นเป7นสุขของพสกนิกร/ และความมัน่ คงของประเทศ
/ ทรงเป7นขวัญและกําลังใจ / ของปวงอาณาประชาราษฎร / ในยามที่บา. นเมืองเกิดภัย
พิบัติ / ไม"วา" โดยธรรมชาติ / หรือโดยมนุษยเป7นผู.ก"อขึ้น / ใต.ฝYาละอองธุลีพระบาท / ประทับ
ใกล.ชิดพสกนิกร / โดยไม"ทรงหวาดหวั่นต"อภยันตราย / ด.วยน้ําพระราชหฤทัย/ ที่เป3[ยมด.วย
พระเมตตาธิคณ
ุ / ทรงชี้แนะแนวทางแก.ปEญหา / ด.วยวิธสี มัครสมานสามัคคีอย"างสันติ /
เป7นที่ซาบซึ้งประทับในทุกดวงใจ / ของประชาชนชาวไทย / ไม"วา" จะอยู"ในสถานที่ใด /
นับถือศาสนาใด / พระราชอัจฉริยภาพ / และพระราชปณิธาน / อันแน"วแน" / มั่นคง /
ในการพัฒนาความเป7นอยู"ที่ดีแก"ทวยราษฎร / ก"อให.เกิดประโยชนอย"างยิ่ง / แก"แผ"นดิน
นานัปการ / ดังเป7นที่ประจักษชื่นชม / ทั้งในประเทศและในนานาประเทศ/
ในวโรกาสอันเป7นมิ่งมหามงคล / เฉลิมพระชนมพรรษา / สิบสองสิงหาคม
พุทธศักราชสองพันห.าร.อยหกสิบนี้ / ข.าพระพุทธเจ.า / ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต / นําข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผู.ปกครองนักเรียน / นักเรียน
ทั้งหลาย / ในพิธีแห"งนี้ / ถวายพระพรชัยมงคล /ดังต"อไปนี้/

๑๒

“ข.าพระพุทธเจ.าทั้งหลาย / ขอพระราชทาน / พระบรมราชานุญาต / ประกาศ
ความสมานฉันท / พร.อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ / และน.อมเกล.าน.อมกระหม"อม /
ถวายพระพรชัยมงคล / ด.วยความจงรักภักดี / ขออาราธนา / คุณพระศรีรัตนตรัย /
และอานุภาพแห"งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิท์ ั่วสากล / ได.โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล /
ให.ใต.ฝYาละอองธุลพี ระบาท / ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ / เจริญด.วยจตุรพิธพรชัย/
มีพระราชประสงคจํานงหมายในสิ่งใด / ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา /
สถิตเป7น “พระแม"” มิ่งขวัญ / ของปวงข.าพระพุทธเจ.าทั้งหลาย / ตราบชัว่ นิรันดรกาล”/
ดวยเกลาดวยกระหม.อม ขอเดชะ

