คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๗๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ ป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด*วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกําหนดจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ ป/งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือนายสุรัตน หารวาระ นายยุทธฐเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล และนางประไพ สุโพธิ์ชัย ณ
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป;นการคารวะ
แสดงความขอบคุณ ความกตัญ=ูกตเวทีต"อผู*เกษียณอายุราชการและให*ผู*เกษียณอายุราชการ สักการะ
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน ศาลพระภูมิเจ*าที่ อําลานักเรียน เพื่อให*การดําเนินงานเป;นไปด*วยความเรียบร*อย
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก*ไข
เพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้ เป;นคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ
ป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปFGา
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) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน*ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน*ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายอรณพ คําแสน
หัวหน*ากลุ"มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) นางกอบกุล ใจปFGา
ครู คศ. ๓
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๑๓) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช ครู คศ. ๓
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให*คําแนะนําปรึกษา นิเทศกํากับติดตาม ให*กิจกรรม
ดําเนินการ เป;นไปด*วยความเรียบร*อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่ ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน*ากลุ"มงานบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๗) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๘) นายคมสัน สอโส
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๙) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวรุ"งนภา เล"าเทพ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๑๒) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๑๓) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๕) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๖) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๗) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก*ว
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๘) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๙) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๒๐) นายนัฐดนัย เกาะหาร
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๒๑)ลูกจ*างนักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๒๒) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๓) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๔)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๕) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๖) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๗) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๘) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา, ถ"ายภาพ, ศิลปะ
กรรมการ
๒๙) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๓๐) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๓๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู*ช"วย
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๓๒) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ ประดับตกแต"งฉากบนเวที ข*อความบนเวทีหอประชุม จัดทําซุ*มเพื่อบันทึกภาพ ระบบไฟฟUา
แสงสว"างบริเวณงาน และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

๓
๓. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ ประกอบดวย
ดานพิธีสักการะพระพุทธรูปประจําโรงเรียน ศาลพระภูมิเจาที่ บายศรีสู3ขวัญ
๑) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๕) นายนัฐดนัย เกาะหาร
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๖)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๗) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๘) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๙) คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนชุมนุมนาฏศิลปJ, ประดิษฐคิดสร*างสรรค กรรมการ
๑๐) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมดอกไม*ธูปเทียน ให*กับผู*เกษียณอายุราชการ และประกอบพิธีสักการะพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียน ศาลพระภูมิเจ*าที่ จัดทําพานบายศรี ติดต"อประสานงานพราหมณสู"ขวัญ คัดเลือกนักเรียน
รําบายศรี ขับร*องสรภัญญะ เป;นพิธีกร และอื่นๆ
ดานพิธีกร พิธีการมอบของที่ระลึก
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายอรณพ คําแสน
หัวหน*ากลุ"มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๖) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๗) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๘) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ เป;นพิธีกร จัดทํากําหนดการจัดงาน ลําดับพิธี จัดทําบัตรเชิญผู*มีเกียรติ คัดเลือกนักเรียน
กล"าวแสดงความรู*สึกและอ"านคํากลอน ตัวแทนมอบดอกไม*แก"ผู*เกษียณอายุราชการ และอื่นๆ
๔. คณะกรรมฝ-ายปฏิคม ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางระเบียบ ดวงมาตยพล
นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางอุไร ครองผา
นางสาวบัวลอง พรนิคม
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔
๘) นางจุฑารัตน สมมาตย
๙) นางสิริกาญจน ผาโคตร
๑๐) นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล
๑๑) นางสาวเวียงแก*ว สะอาด
๑๒) นางช"อผกา พิศพล
๑๓) นางอรทัย วงศสถิตย
๑๔)นางอรวรรณ พลทัสสะ
๑๕) นางมลิวัลย ยมโคตร
๑๖) นางเนตรนภา คลังกลาง
๑๗)นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๑๘) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
๑๙) นางปาริฉัตต ไวคํา
๒๐) นางสาวพิมพผกา พิมพุฒ
๒๑) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๒๒) นางภัทรา การนา
๒๓) นางสาวชนิกานต คะนนท
๒๔) นางสาวกานติมา มุลทากุล
๒๕) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๒๖) นางสาวเมวดี สุรนันท
๒๗)นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
๒๘) นางสาวรุ"งนภา เล"าเทพ
๒๙) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
๓๐) นางสาวกันยชิสา สามารถ
๓๑)นางสาวศศิกานต ยามสุข
๓๒) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร
๓๓) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๓๔) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๓๕) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก*ว
๓๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๓๗) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ
๓๘) นายนัฐดนัย เกาะหาร
๓๙) นายธนพงศ ชาชิโย
๔๐) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล
๔๑)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
๔๒) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
๔๓) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
๔๔) นางพัชนียา ไชยรัตน

ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
ครู คศ.๒
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ

๕
มีหนาที่ รับลงทะเบียนของที่ระลึก รับและส"งของที่ระลึกที่จะมอบบนเวที ต*อนรับแขกผู*มีเกียรติ
และนําเข*านั่งประจําโตXะอาหาร และอื่นๆ
๕. คณะกรรมการฝ-ายการแสดงบนเวทีและดนตรี ประกอบดวย
๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
ประธาน กรรมการ
๒) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวกานติมา มุลทากุล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๖) นางสาวรุ"งนภา เล"าเทพ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗) นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๘) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๙) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๐) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก*ว
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๑) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๒) นายนัฐดนัย เกาะหาร
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๓) นายสมเอียง พานโคตร
วิทยากรท*องถิ่น
กรรมการ
๑๔) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๕) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๖)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๗) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๘) คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนชุมนุมขับร*องเพลงไทยลูกทุ"ง, โปงลาง, หมอลํา,
โยธวาทิต
กรรมการ
๑๙) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ*าง
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
มีหนาที่ จัดการแสดงการรําอวยพร ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีลูกทุ"ง คาราโอเกะ และอื่นๆ
๖. คณะกรรมการฝ-ายจัดทําวิดีทัศน&นําเสนอ ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ

ปฏิบัติหน*าที่รองผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
กรรมการ
๔) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู คศ.๒
กรรมการ
๕) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๖)นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
๗) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๘) คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนชุมนุมชุมนุมหนังสั้น ถ"ายภาพ
กรรมการ
๙) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ

๖
๑๐) นางสาวธัญญาลักษณ ฐานะ

ครูอัตราจ*าง

กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดทําวีดิทัศนและนําเสนอประวัติผลงานของผู*เกษียณอายุราชการ
๗. คณะกรรมการฝ-ายโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๒
กรรมการ
นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑
กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก*ว
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนชุมนุมชุมนุมหนังสั้น ถ"ายภาพ
กรรมการ
นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ*าง
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดระบบเครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพนิ่ง และ
บันทึก วีดีโอ
๘. คณะกรรมการฝ-ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวย
๑) นางกอบกุล ใจปFGา
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๓) นายอรณพ คําแสน
๔) นางวิลาสินี พรรคพิง
๕) นางสาวชนิดาภา โสหา
๖) นางสาวรัตนา กนกหงษา
๗) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
๘) นางสาวพิมพผกา พิมพุฒ
๙) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๑๐) นางภัทรา การนา
๑๑) นายพรพิชิต ทิทา
๑๒) นายสมเอียง พานโคตร
๑๓) นางอุไร ครองผา
๑๔) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
วิทยากรท*องถิ่น
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ติดต"อประสานจัดรายการอาหาร (โตXะจีน) และน้ําดื่ม จัดหาโตXะอาหาร พร*อมเก*าอี้และ
จัดทําปUายติดโตXะอาหาร สําหรับผู*ร"วมงาน
๙. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ ดูแลนักเรียน รักษาความปลอดภัยและการจราจร ประกอบดวย
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
๒) นายอมร สีหาโมก

รองผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ

๗
๓) นางสิริกาญจน ผาโคตร
หัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑
กรรมการ
๔) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล รองหัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑
กรรมการ
๕) นายอรุณ บุญชู
หัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒
กรรมการ
๖) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี รองหัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒
กรรมการ
๗) นางกอบกุล ใจปFGา
หัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓
กรรมการ
๘) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
รองหัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓
กรรมการ
๙) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
หัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔
กรรมการ
๑๐) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร รองหัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕
กรรมการ
๑๑) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖
กรรมการ
๑๒) นายสานิตย มหาหิงค
รองหัวหน*าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖
กรรมการ
๑๓) นางบัวลอง คําบึงกลาง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๑๔) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต*
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๕) Mrs. Angum Consilia
ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๖) Mrs.Shella Burinyuy Bongkiyuy ครูอัตราจ*าง
กรรมการ
๑๗) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๘) คณะกรรมการนักเรียน, นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ กรรมการ
๑๙) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๒๑) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ.๒
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๒๒) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ.๑
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๒๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
๒๓) นายคมสัน สอโส
ครู คศ.๑
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับ ดูแลนักเรียน ร"วมกิจกรรม ประสานงานกับเจ*าหน*าที่ตํารวจและจัดเตรียมนักศึกษา
วิชาทหาร ลูกเสือ ช"วยจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยความเรียบร*อยตลอดงาน
๑๐. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
๒) นางอุไร ครองผา
ครู ค.ศ.๓
๓) นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ.๓
๔) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู ค.ศ.๓
๕) นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
ครู ค.ศ.๒
๖) นางสาวรัตนา กนกหงษา
ครู ค.ศ.๒
๗) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ.๒
๘) นายพรพิชิต ทิทา
ครู ค.ศ.๑
๙) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู ค.ศ.๑
๑๐) นางกานติมา มูลทากุล
ครู ค.ศ.๑
๑๑) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู*ช"วย
๑๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู ค.ศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘
๑๓) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ

ครู ค.ศ.๒

กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานงานคณะกรรมการฝlายต"างๆ เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๑. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางสาวรัตนา กนกวงษา
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นางสาวกันยชิสา สามารถ
นายพรพิชิต ทิทา
นางสาวชนิกานต คะนนท

หัวหน*ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ ประธานกรรมการ
ครู ค.ศ.๓
รองประธานกรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๒
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครูผู*ช"วย
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
ครู คศ.๑
กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ

มีหนาที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
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*เกิด
ผลดีแก"ทางราชการสืบไป ถ*าพบข*อผิดพลาดในการพิมพ ปmญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด ข*อสงสัยในการ
ปฏิบัติหน*าที่ให*แจ*งกลุ"มการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพทราบเพื่อแก*ไข และรายงานให*
ผู*อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก*ไขต"อไป
ทั้งนี้ตั้งแต"บัดนี้เป;นต*นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
( นายบวร ใจปFGา )
ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

