
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการเป'นทายกทายิกาไปอุป)ฏฐากพระสงฆ� สามเณร ท่ีวัดอุตสาหะ 

 

ด0วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได0กําหนดโครงการบรรพชาสามเณร  (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป7ท่ี ๒ )  
ภาคฤดูร0อน  ประจําป7การศึกษา ๒๕๖๐   ในวันท่ี ๑๒– ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วัดวัดอุตสาหะ 
บ0านขุนด!าน  ตําบลบ0านดง  อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก!น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  เพ่ือให0การดําเนินการดังกล!าว
เป'นไปด0วยความเรียบร0อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 
๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้  เป'นคณะกรรมการเป'นทายกทายิกาไปอุป)ฏฐากพระสงฆ� 
สามเณร ท่ีวัดอุตสาหะ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู0อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสิริกาญจน� ผาโคตร  ครู คศ. ๓ กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก0ไขป)ญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให0เป'นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 

ว/ด/ป ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ ว/ด/ป ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วันพุธท่ี 
๑๔ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางจุฑารัตน�  สมมาตย� หัวหน�าทีม 

วันพุธท่ี 
๒๑ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางกานติมา  มุลทากุล หัวหน�าทีม 
นางช!อผกา  พิศพล  นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี  
นางอรทัย  วงษ�สถิตย�  นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธ�  
นางสาวเวียงแก0ว   สะอาด  นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  
นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  นางสาวเมวดี  สุรนันท�  
นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  

วัน
พฤหัสบดีท่ี

๑๕ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางพัชนียา  ไชยรัตน� หัวหน�าทีม นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ  
นางมะลิวัลย�  ยมโคตร  นายณัฐดนัย  เกาะหาร  
นางสาวรัตนา  กนกหงษา  วัน

พฤหัสบดีท่ี 
๒๒ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นายปริญญา  ศรีโบราณ หัวหน�าทีม 
นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  นายพงศกร  สุวรรณศรี  
นายพรพิชิต  ทิทา  นายคมสัน  สอโส  
    

วันศุกร&ท่ี
๑๖ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� หัวหน�าทีม 
วันศุกร&ท่ี 

๒๓ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน�าทีม 
นางสาวบัวลอง  พรนิคม  นางกอบกุล  ใจปJKา  
นางอาภสัราวรรณ  สุริยะโชติกุล  นางภัทรภรณ�  ลิ้มนิศากร  
นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  
นางอรวรรณ  พลทัสสะ  นางสาวพัชราภรณ�  เพิ่มยินด ี   
    

วันเสาร&ท่ี
๑๗ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางวิลาสินี  พรรคพิง หัวหน�าทีม 
วันเสาร&ท่ี 

๒๔ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน�าทีม 
นางพิมผกา  พิมพ�พุฒ  นายอมร  สีหาโมก  
นางเนตรนภา  คลังกลาง  นายสานิตย�  มหาหิงค�  
นางศศิกานต�  ยามสุข  นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0  
นายเชฐกร  ประชาโรจน�    
    

วันอาทิตย&
ท่ี๑๘ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางสิริกาญจน�  ผาโคตร หัวหน�าทีม 
วันอาทิตย&ท่ี  

๒๕ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นายอรณพ  คําแสน หัวหน�าทีม 
นายอภิชาติ  คําวิเลิศ  นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  
นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  นายอุดม  พิมพ�เทศ  
นายสมเอียง  พานโคตร  นางยุวดี  รัชพันธ�  
  นางภัทรา  การนา  

 

  



๓ 

ว/ด/ป ผู0รับผิดชอบ หมายเหตุ ว/ด/ป ผู0รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วันจันทร&ท่ี
๑๙ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นายสมาน  ล้ําลอง หัวหน�าทีม 
วันจันทร&ท่ี  

๒๖ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นายอรุญ  บุญชู หัวหน�าทีม 
นางสาวนนัท�นภัส  สารพินิจ  นางอุไร  ครองผา  
นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  
นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว  นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  
นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  
นางสาวกานดา  เรืองวานิช  และคุณครูผู0สนใจเข0าร!วมลาสิกขา  
นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ     
นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง     
นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     

วันอังคารท่ี 
๒๐ 
มี.ค. 

๒๕๖๑ 

นางชนิดาภา  โสหา หัวหน�าทีม 

 

  
นางปาริฉัตต� ไวคํา    
นางณัฐธิดา  เหลาหา    
นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    
นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา    
นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ �    
นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัต ิ    

 

 มีหน�าท่ี ติดต!อ ประสานงาน ระหว!างวัด  โรงเรียน  สามเณร  และผู0ปกครองไปร!วมถวาย
ภัตตาหารเช0า หรือ เพลแก!พระสงฆ� สามเณร ตามวันท่ีกําหนด  ตลอดจนติดตามความก0าวหน0าของโครงการ 
ร!วมแก0ป)ญหา อุปสรรคต!างๆ (ถ0ามี)  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียน และผู0เก่ียวข0องทราบต!อไป 

ขอให0คุณครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน0าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ป)ญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก0ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป'นต0นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


