
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๐๑  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๖๗  ป5การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ตามท่ีนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได)เป7นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข)าประกวด

และแข!งขัน  รายการการแข!งขันประดิษฐ�กระทงดอกไม)ธูปเทียนแพ ชั้น ม.๑ - ม.๓  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี  ๖๗  ระดับชาติ  ป5การศึกษา ๒๕๖๐  ในวันท่ี ๑๑ – ๑๓  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ  ศูนย�ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  ศูนย�รังสิต ชั้น  ๑ ห)องประชุม DECK ๑  จังหวัดปทุมธานี   
เพ่ือให)การดําเนินงานไปด)วยความเรียบร)อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!ง
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เป7นคณะกรรมการ
ฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๖๗   
ป5การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปOPา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน)างานพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯ 
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก)ไขปWญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการผู�ฝ/กสอนนักเรียนเข�าแข1งขัน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการและเลขานุการ 

๓. นักเรียนเข�าแข1งขัน  ประกอบด�วย 

 ๑) เด็กชายธีระพัฒน�  ระวังชัยสงค� 
 ๒) เด็กชายภานุวัฒน�  ฮามปZอ 
 ๓) เด็กหญิงสุดารัตน�  วงศ�สิงห� 
 ๔) เด็กหญิงอภิสรา  แก)วบังสัน 
 ๕) เด็กหญิงอรณิชา  ชัยเจริญ 
 ๖) เด็กชายอโณทัย  วันนา 

มีหน�าท่ี ศึกษารายละเอียดเกณฑ�การแข!งขัน  ฝ'กซ)อมนักเรียนตามกิจกรรมการแข!งขันท่ีรับผิดชอบ  
ประสานงานผู)ปกครองนักเรียน  นํานักเรียนเข)าร!วมแข!งขันตามกําหนดวัน เวลา สถานท่ีแข!งขัน และ
ประสานงานแจ)งผู)ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนหลังจากแข็งขันเสร็จ  และอ่ืนๆ  ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ4ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมกา  
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ บุญชู      ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๕) นางกานติมา  มูลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ   ครู คศ.๒ กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

ขอให)คุณครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ปWญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก)ไขต!อไป 
  



 ๓ 

 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป7นต)นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๔  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปOPา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 

 


