
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข!งขันกีฬา (สานสัมพันธ� 6 โรงเรียน  

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ� 
โรงเรียนแก!นนครวิทยาลัย ๒  โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม และโรงเรียนเปรมติณสูลานนท�  
ป2การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ด5วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมร!วมกับโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ� 
โรงเรียนแก!นนครวิทยาลัย ๒  โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม และโรงเรียนเปรมติณสูลานนท�  กําหนดการแข!งขัน
กีฬา(สานสัมพันธ� 6 โรงเรียน ประจําป2การศึกษา ๒๕๖๐ “กีฬา ๔.๐”  ในวันท่ี ๒๓ – ๒๔  พฤศจิกายน  
๒๕๖๐  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ�  เพ่ือส!งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได5แสดงออกซ่ึง
ความสามารถในทักษะกีฬาท่ีนักเรียนชื่นชอบ รักการออกกําลังกาย ได5เรียนรู5จากประสบการณ�ตรง อีกท้ัง
เป?นการฝAกฝนให5นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู!คณะ  เสียสละ มีน้ําใจเป?นนักกีฬา 
เป?นผู5นาํผู5ตามท่ีดี  และสร5างความสัมพันธ�ให5เกิดข้ึนระหว!างนักเรียน  ครู ผู5ปกครอง และชุมชน  เพ่ือให5การ
จัดการแข!งขันดําเนินไปด5วยความเรียบร5อย  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข5าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ5างชั่วคราว  ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข5อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป?นแต!งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการแข!งขันกีฬา (สานสัมพันธ� 6 โรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ� โรงเรียนแก!นนครวิทยาลัย ๒  โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม และโรงเรียน 
เปรมติณสูลานนท�  ป2การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน+พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปLMา    ผู5อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู5อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู5อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน5ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 



๒ 

 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน5ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู5อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส   หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาพลศึกษา 
           กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ ประสานงาน ให5คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม 
ตลอดจนพิจารณาแก5ไขปSญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินการแข!งขัน ให5ดําเนินไปด5วยความเรียบร5อย 
และมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู5อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกีฬาฟุตบอล 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน5ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกีฬาเซปSคตะกร5อท่ัวไป (ชาย-หญิง) 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน5ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกีฬาเปตอง ผสม (ชาย ๒ หญิง ๑) 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกีฬาวอลเลย�บอลท่ัวไป (ชาย-หญิง) 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกีฬาวอลเลย�บอลครูผสม  (ชาย ๓ – หญิง ๓) 
 ๗) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓      กรรมการ 
  และผู5จัดการทีมกรีฑา (ม.ต5น-ม.ปลาย)  (ชาย – หญิง) 
 ๘) นายชลชัย  สวุรพันธ�   นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๙) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๑๐) คณะคุณครู  พนักงานราชการ ลูกจ5าง  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู ทุกท!าน 
                กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส   หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5สุขศึกษาพลศึกษา 
  และผู5จัดการทีมกีฬาฟุตซอล  (ชาย ม.ต5น) 
           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑. ดําเนินงาน ประสานงาน  คัดเลือก ฝAกซ5อม นํานักกีฬา – กรีฑา  เข5าร!วมแข!งขันตามตาราง 

ท่ีกําหนด  วันท่ี ๒๓ - ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ� 
 ๒. ประสานงานคณะกรรมการฝWายอ่ืนๆ  ให5การดําเนินการเป?นไปด5วยความเรียบร5อย 

ในการนํานักเรียนเข5าร!วมกิจกรรม 
  



๓ 

๓. คณะกรรมการฝ3ายสถานท่ีสแตนเชียร+  เชียร+ลีดเดอร+  กองเชียร+  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชาลี  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   กรรมการ 
 ๓) คณะคุณครูท่ีปรึกษาสีเขียว (พวงหยก)   กรรมการ 
 ๔) คณะกรรมการนักเรียนสีเขียว (พวงหยก)   กรรมการ 
 ๕) นายชลชัย  สวุรพันธ�   นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๖) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๗) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๘) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๙) นางสาวอรสินี  ทองแรง  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๑๐) นางสาวทัศวรรณ  ประภาศร นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๑๑) นางสาวรพีพร  เรืองวิเศษ  นักศึกษาฝAกประสบการณ�วิชาชีพครู   กรรมกา 
 ๑๒) ลูกจ5างนักการภารโรงทุกคน        กรรมการ 
 ๑๓) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. ประสานงานฝWายต!างๆ  จัดเตรียมสถานท่ีประดับตกแต!งสแตนเชียร� 
 ๒. คัดเลือกเชียร�ลีดเดอร�  กองเชียร�  จากนักเรียนสีเขียว (พวงหยก) ร!วมกิจกรรมเชียร�วันท่ี ๒๔  

พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ�  
 ๓. ประสานงานคณะกรรมการฝWายอ่ืนๆ  ให5การดําเนินการเป?นไปด5วยความเรียบร5อย 

ในการนํานักเรียนเข5าร!วมกิจกรรม 

๔. คณะกรรมการฝ3ายวงโยธวาทิต  และขบวนพาเหรด  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร   กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี   กรรมการ 
 ๕) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   กรรมการ 
 ๖) คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. ประสานงาน  อํานวยการ  ฝAกซ5อม  วงโยธวาทิต  ดรัมเมเยอร�  คัดเลือกนักเรียนถือปXาย

โรงเรียน  ปXายการแข!งขันกีฬา จํานวน ๔ คน  นักเรียนถือธง  (ธงชาติ ๑๒  คน/ธงฟXาขาว  ๑  คน)เข5าร!วม
กิจกรรมพิธีเปYดการแข!งขันในวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ๒. ประสานงานคณะกรรมการฝWายอ่ืนๆ  ให5การดําเนินการเป?นไปด5วยความเรียบร5อย 
ในการนํานักเรียนเข5าร!วมกิจกรรม 



๔ 

๕. คณะกรรมการฝ3ายปฐมพยาบาล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง    กรรมการ 
 ๓) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   กรรมการ 
 ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    กรรมการ 
 ๖) นักเรียนชุมนุมพยาบาล   กรรมการ 
 ๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. ประสานงาน  จัดเวชภัณฑ� อุปกรณ�ปฐมพยาบาล/ปฐมพยาบาลนักกีฬาท่ีบาดเจ็บจากการ

แข!งขันหรือนําส!งเพ่ือรักษาต!อตามความเหมาะสม  เม่ือมีเหตุหรืออันตรายเกิดข้ึน ขณะดําเนินกิจกรรม  
ให5รายงานผู5อํานวยการทราบทันที  (โทร ๐๘๑๙๕๔๑๑๖๔) 

 ๒. ประสานงานคณะกรรมการฝWายอ่ืนๆ  ให5การดําเนินการเป?นไปด5วยความเรียบร5อย 
ในการนํานักเรียนเข5าร!วมกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ3ายบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ   กรรมการ 
 ๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   กรรมการ 
 ๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   กรรมการ 
 ๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว   กรรมการ 
 ๖) คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา/ถ!ายภาพ   กรรมการ 
 ๘) นางปาริฉัตต�  ไวคํา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดเครื่องขยายเสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต!างๆ  และบันทึกภาพตลอดการแข!งขัน 

๗. คณะกรรมการฝ3ายการเงิน  ยานพาหนะ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู     กรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช   กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   กรรมการ 
 ๗) นางณัฐธิดา  เหลาหา    กรรมการ 
 ๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   กรรมการ 
 ๙) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   กรรมการ 
 ๑๑) นายพรพิชิต  ทิทา    กรรมการ 



๕ 

 ๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   กรรมการ 
 ๑๓) นางกานติมา  มูลทากุล   กรรมการ 
 ๑๔) คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�  กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒. ประสานงาน จัดหายานพาหนะในการนํานักเรียน  นักกีฬา กรีฑา วงโยธวาฑิต  

ขบวนพาเหรด  เชียร�ลีดเดอร� กองเชียร� และคณะคุณครู เข5าร!วมกิจกรรม ในวันท่ี ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน 

๘. คณะกรรมการฝ3ายสรุปและประเมินผลการแข=งขัน  ประกอบด�วย 

 ๑. นายคมสัน  สอโส   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร   สีหาโมก    กรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    กรรมการ 
 ๔) นายชลชัย  สวุรพันธ�  กรรมการ 
 ๕) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  กรรมการ 
 ๖) นักเรียนทุกคณะสีท่ีได5รับมอบหมาย   กรรมการ 
มีหน�าท่ี จัดทําสรุปและประเมินผลโครงการ และรายงานผู5บริหารพร5อมท้ังเผยแพร!ต!อไป 

ขอให5คุณครูและบุคลากรท่ีได5รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมายด5วยเรียบร5อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน5าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน5าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให5เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ5าพบข5อผิดพลาดในการพิมพ�  ปSญหาข5อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข5อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน5าท่ีให5แจ5งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก5ไข  และรายงานให5ผู5อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก5ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป?นต5นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปLMา) 

ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


