
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๐๖  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห!งชาติ   

ประจําป.พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
 

 
ด1วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได1ร!วมกับหน!วยงานต!างๆ  ในอําเภออุบลรัตน�จัดกิจกรรมเนื่องใน 

วันเด็กแห!งชาติ  ประจําป.พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ในวันเสาร�ท่ี  ๑๓  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  บริเวณ
ลานเพลิน  โรงไฟฟ8าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เข่ือนอุบลรัตน�)  การไฟฟ8าฝ>ายผลิตแห!งประเทศไทย  
เพ่ือให1การดําเนินงานไปด1วยความเรียบร1อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ1างชั่วคราว  ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปJนคณะกรรมการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห!งชาติ  ประจําป.พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู1อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู1อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน1ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน1ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน1ากลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย 
           กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให1คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก1ไขปSญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให1ดําเนินไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน1ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน1ากลุ!มสาระการเรียนรู1ทุกกลุ!มสาระ      กรรมการ 
 ๓) คณะคุณครูจัดกิจกรรมของแต!ละกลุ!มสาระการเรียนรู1 
  (๑)  นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา   กรรมการ 
  (๒)  นางกานติมา  มุลทากุล  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา   กรรมการ 
  (๓)  นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา   กรรมการ 
  (๔)  นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา   กรรมการ 
  (๕)  นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษา   กรรมการ 
  (๖)  นายพรพิชิต  ทิทา   ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๗)  นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๘)  นางสาวเวียงแก1ว  สะอาด ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๙)  นางภัทรา  การนา   ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๐) นางรัตนา  กนกหงษา  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๑) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๔) นายคมสัน  สอโส   ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
  (๑๕) นายชลชัย  สุวรพันธ�  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๑๖) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๑๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ศิลปะ   กรรมการ 
  (๑๘) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ศิลปะ   กรรมการ 
  (๑๙)  นางสาวรุจริรา  บุญญานุสนธิ์  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ศิลปะ   กรรมการ 
  (๒๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ศิลปะ   กรรมการ 
  (๒๑) นางพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1การงานฯ   กรรมการ 
  (๒๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1การงานฯ   กรรมการ 
  (๒๓) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1การงานฯ   กรรมการ 
  (๒๔) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร�    กรรมการ 
  (๒๕) นางมลิวัลย�  ยมโคตร  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
  (๒๖) นางณัฐธิดา  เหลาหา  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
  (๒๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
  (๒๘) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๒๙) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๓๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๓๑) นางช!อผกา  พิศพล   ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๓๒) นางสาวอรสินี  ทองแรง  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๓๓) นางสาวทัศวรรณ  ประภาศร นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
  (๓๔) นางสาวรพีพร  เรืองวิเศษ นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 



 ๓ 

  (๓๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน1ากลุ!มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย 
           กรรมการและเลขานุการ 
  (๓๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครูกลุ!มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร� 
           กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 
 ๔) คณะนักเรียนจัดกิจกรรมในแต!ละกลุ!มสาระการเรียนรู1 
  (๑)  นายภานุพัตร�  บรรณสาร    (๒)  นายพีรพัฒน�  กลางบุญเรือง 
  (๓)  นางสาวคุณาภรณ�  ฤทธิ์โคหา   (๔)  นางสาวเนตรอัปสร  บุญบัวสิม 
  (๕)  นางสาวอรอุมา  ชมพุฒิ    (๕)  นางสาวจิวลักษณ�  ปราศจาก 
  (๖)  นางสาววสุปภา  สุขถาวร    (๗)  นางสาวพานทอง  กองกูล 
  (๗)  เด็กชายสหรัฐ  โนนสา    (๘)  นายดรัสวัส  เพชรแก1ว 
  (๙)  นายธนธรณ�  หนองผือ    (๑๐)  นายธีรธร  แสงดาว 
  (๑๑)  นายชัยรงค�  พิมพุฒิ    (๑๒)  นายวชิรวิทย�  เพชรบุรภีักดี 
  (๑๓)  นายอรรถพล  ชัยมงคล    (๑๔)  นางสาวสาลินี  ประสบแก1ว 
  (๑๕)  นางสาวนันทิยา  เทียบแสน   (๑๖)  นายธีรภัทร  สินสาแก1ว 
  (๑๖)  นายภัทรินทร�  ชํากรม    (๑๗)  นายดรัสพงษ�  ฟุ8งพิลา 
  (๑๘)  นางสาวรัชฎาภรณ�  ชมพุฒิ   (๑๙)  นางสาวเขมมิกา  ทํามา 
  (๒๐)  นางสาวนริศรา  โสดาวรรณ   (๒๑)  นางสาวอริสรา  พิมพ�ทุมมา 
  (๒๒)  นางสาวจุฑามาศ  แสนเสนา   (๒๓)  นางสาวพัชรี  น1อยสิม 
  (๒๔)  นางสาวพรทิพย�  วงษ�ภักดี   (๒๕)  นางสาวเจนจิรา  บุตรศรีน1อย 
  (๒๖)  นางสาวจิดาภา  คุณทา    (๒๗)  นายวรากร  นาคินชาติ 
  (๒๘)  นายปริวัฒน�  ตาทอง    (๒๙)  นายวุฒิภัทร  หลอดเข็ม 
  (๒๙)  เด็กชายมุขมนตรี  วังพรม   (๓๐)  เด็กชายจิตโชติ  แก1วมาตย� 
  (๓๑)  เด็กชายปรมี  ผาบพุทธา   (๓๒)  เด็กชายกษมิทธิ์  อัตฐาพร 
  (๓๓)  นายสุรพัส  โทแสง     (๓๔)  นางสาวเก็จมณี  แสงอัคคี 
  (๓๕)  นางสาวจิรวรรณ  จันเคน   (๓๖)  นายธินกร  อุดรเขต 
  (๓๗)  นายธนากร  โสมาบุตร    (๓๘)  นายธีระศักด์ิ  มีจันทร�ดี 
  (๓๙)  เด็กหญิงจิตสุภา  ถานะ    (๔๐)  เด็กชายธวัช  โค1งช!วย 
  (๔๑)  เด็กชายธนภัทร  สอนเฒ!า   (๔๒)  เด็กชายภูริภัทร�  ทองโคตร 
  (๔๓)  เด็กชายธีระพัฒน�  ระวังชัยสงค�  (๔๔)  นางสาววลัยภรณ�  ทองชํานาญ 
  (๔๕)  เด็กหญิงพรกมล  มาโดน   (๔๖)  เด็กหญิงยุพารัตน�  แก1วมาตย� 
  (๔๗)  เด็กหญิงโสรญา  ศิริเกษ   (๔๘)  เด็กหญิงถาวรี  สงวนสขุ 
  (๔๙)  เด็กหญิงนริศรา  มีหวัง 

มีหน�าท่ี จัดกิจกรรมในซุ1มของแต!ละกลุ!มสาระการเรียนรู1 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  และถ1ายภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน1ากลุ!มบริหารท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒ กรรมการ 



๔ 

 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว   ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิรินทิพย�  วงลิลาศ  ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๔) นายสายัณห�  โชคลา    ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๕) นายพนม  อุเทนสุด    ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๖) นายบุญเลี้ยง  จันทร�พรหม  ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๗) นายอาทิตย�  สีสังข�    ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๘) นางสุบรรณ  จันทร�พรหม   ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๙) นายเสง่ียม  ผาโคตร    ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๒๐) นายทวัชชัย  ศรีสว!าง    ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๒๑) นายต1นตระการ  ชิณศรี   ลูกจ1างชั่วคราว กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ1าง กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  จัดประดับตกแต!งสถานท่ี  ในการจัดกิจกรรมท่ีเข่ือนอุบลรัตน�  ขนย1ายจัดวัสดุ  อุปกรณ�  โตXะ  
เก1าอ้ี  ตามท่ีกลุ!มสาระการเรียนรู1ต!างๆ  ร1องขอ  พร1อมจัดเก็บให1เรียบร1อยเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม  และ
บันทึกภาพ  กิจกรรม  พร1อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต�ของโรงเรียน 

๔. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ บุญชู     ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ>ายต!างๆ  เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 



 ๕ 

๕. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู  คศ.๒    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางช!อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๓) นายอภิชาต  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู1ช!วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู1ช!วย กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม 

ขอให1คุณครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน1าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ1าพบข1อผิดพลาดในการพิมพ�  ปSญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข1อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน1าท่ีให1แจ1งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก1ไข  และรายงานให1ผู1อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก1ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปJนต1นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปKLา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


