คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแห"งชาติ
ประจําป. ๒๕๖๐
ด/วยกลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตรแห"งชาติ ประจําป.
๒๕๖๐ ภายใต/หัวข/อ “ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติ ดวยเทคโนโลยี
สู!วิถีแห!งนวัตกรรม ” ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให/การจัดกิจกรรมดําเนินไปด/วย
ความเรียบร/อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙(๑) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข/าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห"งพระราชบัญญัติบริหารข/าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก/ไขเพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งแต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแห"งชาติ ประจําป. ๒๕๖๐ ดังต"อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปABา
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/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 ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน/ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๒) นายเชฐกร ประชาโรจน หัวหน/ากลุ"มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ ครู คศ. ๒
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให/กิจกรรมดําเนินการ
เปLนไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดําเนินการวางพานพุ!มและจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประกอบดวย
๑) นายยุทธเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๓
กรรมการ
๗) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๘) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๓) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๔) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๕) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๖) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประสานงานดําเนินงานพิธีการวางพานพุ"มและจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร (นิทรรศการ
เทิดทูนพระเกียรติพระบิดาแห"งวิทยาศาสตรไทย และนิทรรศการความก/าวหน/าทางวิทยาศาสตร ลาน
กิจกรรมปฏิบัติการ)
๓. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการแข!งขันตอบป;ญหาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย
๑) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๖) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๘) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ

๖) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล
๗) นายธนพงศ ชาชิโย
๘) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล

นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
ครูผู/ช"วย
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดเตรียมข/อคําถาม และวัสดุอุปกรณที่จะใช/ในการแข"งขัน กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓
ระดับ ได/แก" เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตลอดจนประสานงานเรื่องการใช/สถานที่
ในการแข"งขัน
๔. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการแข!งขัน Science Show ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการ
๘) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก"
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ทีมที่ชนะการแข"งขัน นําเสนอบนเวทีกลาง ๑๘ สิงหาคม)
๕. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายยุทธเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
๔ นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๕) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๖) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก"
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ผลงานที่ได/รับรางวัลต/องจัดนิทรรศการในเวทีกลาง
๑๘ สิงหาคม)
๖. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการแข!งขันจรวดขวดน้ํา และการแข!งขันเครื่องบินพลังยาง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔ นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๕) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ

๖) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ

ครูอัตราจ/าง

กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน จัดอบรมให/ความรู/ผู/เข/าแข"งขัน กําหนด
เกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก" เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๗. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการแข!งขันเครื่องบินกระดาษ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๖) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน จัดอบรมให/ความรู/ผู/เข/าแข"งขัน กําหนด
เกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก" เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๘. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด The Mask Science Single
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๖) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน จัดปฐมนิเทศให/ความรู/ผู/เข/าประกวด
กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก" เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๙. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการแข!งขันเกมปริศนาฟRาแลบวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
๗) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมข/อคําถาม วัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓
ระดับ ได/แก" เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

๑๐. คณะกรรมดําเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ!ายทางวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประกอบดวย
๑) นายเซฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสิริณัฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๗) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานที่ในการแข"งขัน กําหนดเกณฑการตัดสิน ๓ ระดับ ได/แก"
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๑๑. คณะกรรมการฝTายพิธีการและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการ
๔ นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๕) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๗) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กําหนดขั้นตอน การจัดงาน และประชาสัมพันธให/บุคลากรในโรงเรียนทราบ จัดทําคํา
กล"าวรายงาน คํากล"าวเปSดงานพร/อมบรรจุแฟUมให/เรียบร/อย (ทําสําเนาให/ผู/เกี่ยวข/องได/อ"านทําความเข/าใจก"อน
ถึงวันงาน ทําสําเนาเพื่อแนบภาคผนวกในเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
๑๒. คณะกรรมการฝTายสถานที่ กํากับเวที โสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพ ประกอบดวย
๑) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นายพิสิษฐ ดรจันใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๗) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๘) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๙) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู/ช"วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู/ช"วย
กรรมการ
๑๓) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ

๑๕) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๑๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว
๑๗) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๑๘) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๑๙) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ
๒๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
๒๑) นายนัฐดนัย เกาะหาร
๒๒) นายธนพงศ ชาชิโย
๒๓) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล
๒๔) นายชลชัย สุวรพันธ
๒๕) นักการภารโรงทุกคน
๒๖) คณะกรรมการนักเรียน
๒๗) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
๒๘) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ
๒๙) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๓๐) นางสาวเมวดี สุรนันท

ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
ครูอัตราจ/าง
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู

พนักงานราชการ
ครู คศ.๑

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

มีหนาที่ จัดประดับตกแต"งสถานที่หอประชุม เวที จัดโตVะ เก/าอี้ ให/เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วม
กิจกรรม เต/นทเพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมส"งเสริมการเรียนรู/วิทยาศาสตร รอบหอประชุมพร/อมทั้ง
จัดระบบแสงสว"างบริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพกิจกรรมเผยแพร"
บนเว็บไซต และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
๑๓. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑) นายอมร สีหาโมก
หัวหน/ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางสิริกาญจน ผาโคตร
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑
กรรมการ
๓) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑ กรรมการ
๔) นายอรุณ บุญชู
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๒
กรรมการ
๕) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๒ กรรมการ
๖) นางกอบกุล ใจปABา
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๓
กรรมการ
๗) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๓ กรรมการ
๘) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๔
กรรมการ
๙) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๔ กรรมการ
๑๐) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๕
กรรมการ
๑๑) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๕ กรรมการ
๑๒) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๖
กรรมการ
๑๓) นายสานิตย มหาหิงค
รองหัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๖ กรรมการ
๑๕) ครูประจําชั้นทุกห/อง
กรรมการ
๑๖) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการและเลขานุการ
๑๗) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดนักเรียนเข/าหอประชุม ควบคุมดูแลนักเรียนในการร"วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียน
ที่เข/าร"วมกิจกรรม
๑๔. คณะกรรมการฝTายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นางวิลาสินี พรรคพิง
๒) นางอรวรรณ พลทัสสะ
๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๔) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๕) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล
๖) นายธนพงศ ชาชิโย
๗) นายชลชัย สุวรพันธ
๘) นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
๙) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
๑๐) คณะกรรมการนักเรียน
๑๑) นางสาวพิมพผกา พิมพุฒ
๑๒) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ

ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
ครูอัตราจ/าง
กรรมการและผู/ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ เชิญบุคลากรในโรงเรียน และบุคลากรที่มาร"วมงาน เข/านั่งในที่ที่จัดไว/ให/ จัดเตรียมน้ําดื่ม
อาหารว"าง ต/อนรับคณะคุณครูและแขกผู/มีเกียรติที่เข/าร"วมกิจกรรมให/เปLนไปด/วยความเรียบร/อย จัดเก็บวัสดุ
อุปกรรณหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
๑๕. คณะกรรมการฝTายรางวัลและเกียรติบัตร ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางอรทัย วงศสถิตย
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวพิมพผกา พิมพุฒ
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดรางวัล จัดทําเกียรติบัตร มอบให/นักเรียนที่ได/รับรางวัล
๑๖. คณะกรรมการฝTายการเงิน 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) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
๙) นางพัชนียา ไชยรัตน
๑๐) นายพรพิชิต ทิทา
๑๑) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๒) นางกานติมา มูลทากุล
๑๓) นางสาวกันยชิสา สามารถ
๑๔) นางสาวชนิดาภา โสหา
๑๕) นางสาวพิมพผกา พิมพุฒ

ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครูผู/ช"วย
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒

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

มีหนาที่ เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช/ในการดําเนินกิจกรรม ตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๓. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นายเชฐกร ประชาโรจน
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นางเตรนภา คลังกลาง
นางสาวศุภรดา บุญจุฑาศิริกุล

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
พนักงานราชการ
ครู คศ.๒
ครูผู/ช"วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและและผู/ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสนอฝXายบริหาร
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 ปYญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าที่ให/แจ/ง
กลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก/ไข และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก/ไขต"อไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบวร ใจปABา)
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

