
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ 

ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เพ่ือให3เป4นไปตามประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เรื่อง  การรับนักเรียนเข3าศึกษาต"อในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๑  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
กําหนดการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔ ในวันเสาร�ท่ี  ๗  เมษายน  
๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให3การดําเนินงาน
เป4นไปด3วยความเรียบร3อย  มีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ3างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข3อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้  เป4นคณะกรรมการรับ
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๑  ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปDEา    ผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นาย พฤทธิ์พล ชารี   รองผู3อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน3ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานงบประมาณกรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางภัทรา  การนา   ครู ค.ศ. ๑ กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให3คําแนะนําปรึกษา  อํานวยความสะดวก   กํากับติดตาม ให3การ
ดําเนินการมอบตัวนักเรียนเข3าเรียนในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป.การศึกษา  ๒๕๖๑  ให3เป4นไปตาม
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนและให3เป4นไปด3วยความเรียบร3อย โปร"งใส  เสมอภาคและเป4นธรรม  ตลอดจน
พิจารณาแก3ไขปMญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให3เป4นไปด3วยความเรียบร3อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู3อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน3ากลุ"มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ  ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๑) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๒) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๕) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๒๒) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก3ว   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๓๐) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๓๑) นักเรียนทีมงานโสตทัศนศึกษา/ถ"ายภาพ         กรรมการ 
 ๓๒) ลูกจ3างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ. ๒   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

 ๓๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๓๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  จัดประดับตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  จัดโตTะ เก3าอ้ี ชุดรับแขก   
โตTะกรรมการรับมอบตัว  โตTะเขียนใบมอบตัว  เก3าอ้ี ให3เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม  ณ  หอประชุม 
และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  จัดระบบไฟฟVาแสงสว"าง  เครื่องขยายเสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต"างๆ  
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  จัดทํานําเสนอวีดิทัศน�ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนในป.การศึกษา  ๒๕๖๐  
บันทึกภาพกิจกรรม  พร3อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว  รับเอกสารหลักฐานท่ีนักเรียนนํามามอบให�เพ่ิมเติม  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ. ๒         กรรมการ 
 ๔) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๕) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๖) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ3าง   กรรมการ 
 ๘) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  รับรายงานตัวนักเรียน  ให3นักเรียนลงลายมือชื่อ  รับเอกสารในการรับสมัครท่ีนักเรียน 
มาส"งเพ่ิมเติม  มอบเอกสารต"างๆ  ให3นักเรียนท่ีมารายงานตัว 

๔. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๕) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๖) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๗) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๑๐) นางรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๑๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๑๒) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก3ว  ครูอัตราจ3าง รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๑๓) นางช"อผกา  พิศพล   ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ3าง รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ3าง รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๔ กรรมการ 



๔ 
 

 ๑๗) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๑๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๑๙) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๒๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๖ กรรมการ 
 ๒๒) นายพรพิชิต  ทิทา   ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๖ กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๖ กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ3าง รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ห3อง ๖ กรรมการ 
 ๒๕) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๒๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๒๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๑ กรรมการ 
 ๒๙) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๓๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๓๑) นางพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๓๒) นายปริญญา  ศรีโบราญ  ครูอัตราจ3าง รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๒ กรรมการ 
 ๓๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๓๔) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๓๕) นางยุวดี  รัชพันธ�    ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๓๖) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๓ กรรมการ 
 ๓๗) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๓๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๓๙) นางปาริฉัตร  ไวคํา   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๔๐) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี  ครู ค.ศ. ๑ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๔ กรรมการ 
 ๔๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๔๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๔๓) นางสาวเวียงแก3ว  สะอาด  ครู ค.ศ. ๓ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๕ กรรมการ 
 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู ค.ศ. ๒ รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ห3อง ๕ กรรมการ 

มีหน�าท่ี  ดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนตามวันเวลา หน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมาย 
 ให3กรรมการคนหนึ่ง  รับมอบตัวโดยให3นักเรียนลงชื่อในใบรายชื่อ 
 ให3กรรมการคนหนึ่ง  รับชําระเงินค"าใช3จ"ายตามใบรายการชําระเงิน บันทึกจํานวนเงินท่ีรับ 
       ลงในใบรายชื่อ ลงชื่อกํากับ 
 ให3กรรมการคนหนึ่ง  ออกและมอบใบเสร็จรับเงินตามรายการให3นักเรียน 
 เม่ือเสร็จสิ้นแล3ว นําเอกสาร ใบรายชื่อท้ัง ๒ ใบ, เงินท่ีเรียกเก็บ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรายการ 
 ชําระเงินส"วนท่ีเหลือ ส"งคืนท่ีงานการเงิน 
 ใบมอบตัวส"งคืนท่ี กลุ"มบริหารกิจการนักเรียน 

  



๕ 
 

๕. คณะกรรมการรับเป5ดบัญชีและรับฝากเงินธนาคารโรงเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปDEา   ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นักเรียนเจ3าหน3าท่ีธนาคารโรงเรียน           กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดเอกสารและประสานงานกับฝSายต"างๆ  ด3านเอกสารท่ีจะใช3  ดําเนินการเปYดบัญชีและ 
รับฝากเงินรับฝากเงินธนาคารโรงเรียน 

๖. คณะกรรมการรับสมัครสมาชิกกิจกรรมสหกรณ&ร�านค�าโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  
ประกอบด�วย 

 ๓๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู ค.ศ. ๑      ประธานกรรมการ 
 ๓๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๓) นักเรียนเจ3าหน3าท่ีกิจกรรมสหกรณ�ร3านค3า         กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดเอกสารและประสานงานกับฝSายต"างๆ  ด3านเอกสารท่ีจะใช3ในการสมัคร  ดําเนินการ 
รับสมัครสมาชิกกิจกรรมสหกรณ�ร3านค3าโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๗. คณะกรรมการรับจองชุดกีฬา  ประกอบด�วย 

 ๑๕) นายคมสัน  สอโส   ครู ค.ศ. ๑       ประธานกรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๓) นักเรียนท่ีได3รับมอบหมาย             กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดเอกสารและประสานงานกับฝSายต"างๆ  ด3านเอกสารท่ีจะใช3ในจองชุดกีฬา  ดําเนินการ 
รับสั่งจอง  วัดขนาดเสื้อ /กางเกง ชุดกีฬา 

๘. คณะกรรมการฝ-ายเอกสาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน3ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๑๑) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๘) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๗) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  จัดเอกสารและประสานงานกับฝSายต"างๆ  ด3านเอกสาร ท่ีจะใช3ในการมอบตัว 
และจัดเก็บเอกสารหลังการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

  



๖ 
 

๙. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการและประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู ค.ศ. ๒ กรรมการ 
 ๔) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม เป4นพิธีกรและประชาสัมพันธ�ให3ผู3ปกครองนักเรียนได3รับ
ทราบลําดับข้ันตอน 

๑๐. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปDEา    ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๙) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๑) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๒๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๒๖) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท3องถ่ิน       กรรมการ 
 ๒๗) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ3าง กรรมการและเลขานุการ 



๗ 
 

 ๒๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ3าง กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  จัดผ3าปูโตTะ แจกันดอกไม3ประดับบนโตTะรับแขกแท"นประธานพิธ ีจัดหา
อาหารว"าง  เครื่องด่ืมสําหรับทุกคน  และให3การต3อนรับ 

๑๑. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู3อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ"มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ. ๒     กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๒    กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๒. คณะกรรมการฝ-ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู3อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก    หัวหน3ากลุ"มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นป.            กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชาย จิตอาสา  ชั้น ม.ปลาย          กรรมการ 
 ๑๐) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต3   ครู ค.ศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับเจ3าหน3าท่ีตํารวจและจัดนักศึกษาวิชาทหาร  นักเรียนชาย จิตอาสา   
ชั้น ม.ปลายช"วยจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัย 

๑๓. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน3าท่ีรองผู3อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 



๘ 
 

 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๖) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๘) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู3ช"วย         กรรมการ 
 ๙) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๐) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๑๑) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและผู3ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝSายบริหารต"อไป 

ขอให3คุณครูและบุคลากรท่ีได3รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน3าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ�  ปMญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข3อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน3าท่ีให3แจ3งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก3ไข  และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียน 
ทราบแนวทางการแก3ไขต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
( นายบวร  ใจปDEา ) 

ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 



 

ลําดับการรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน 
โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ปCการศึกษา 2561 

หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
วันท่ี  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 

ชIวงเวลา 08.30 -16.30 น. 
 

ผู�ปกครองนักเรียน (บิดา หรือมารดา หรือญาติท่ีปกครอง ดูแลนักเรียน) ต�องนํานักเรียนมามอบตัวกับ
โรงเรียน ตามกําหนดการข�างต�น  หากไมIดําเนินการมอบตัว โรงเรียนจะถือวIาทIานสละสิทธิ์การเปRนนักเรียน 
ของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

นักเรียนต�องแตIงกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ถูกต�องตามระเบียบโรงเรียน 
โรงเรียนให�สิทธิ์แกIคณะกรรมการฝ-ายคัดกรองนักเรียนพิจารณาให�แก�ไข กIอนการมอบตัวได� หากทรงผม หรือ
เครื่องแบบนักเรียนหรือพฤติกรรมขัดตIอระเบียบของโรงเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ลําดับที ่1 ตรวจสอบลําดับที่  ห�องเรียน จากปTายประชาสัมพันธ& บริเวณด�านหน�าหอประชุมโรงเรียน 

(จดจํา ลําดับที่ และห�องเรียน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ลําดับที ่2 นักเรียนลงลายมือช่ือแยกตามห�องเรียน เพ่ือยืนยันการรายงานตัวเบื้องต�น  

ชIวงเวลา 08.30 -11.30 น. ที่โตUะรายงานตัวบริเวณด�านหน�าหอประชุมโรงเรียน   
ผู�ปกครองจะได�รับใบลําดับการรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ใบมอบตัว เอกสารอ่ืนๆ 

 มอบเอกสาร หลักฐาน ทีไ่มIได�นํามาในวันสมัครให�กับคุณครูผู�รับรายงานตัว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ลําดับที ่3 ผู�ปกครองกรอกข�อมูลรายละเอียดตIางๆในใบมอบตัวนักเรียน  / นักเรียนดูขนาดชุดพละ 

ที่จะสั่งจองชุดกีฬา  (เสื้อ,กางเกงวอร&ม) �S  �M  �L  �XL  �XXL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ลําดับที ่4 รับฟ̂งคําช้ีแจงการมอบตัวนักเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  

(มอบตัวเปRนห�องเรียนตามที่กําหนด) 
�ผู�ปกครองนักเรียน และนักเรียนลงลายมือช่ือในเอกสารใบมอบตัว 
�ย่ืนเอกสารประกอบการมอบตัว ให�เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ลําดับที ่5 ชําระเงินคIาใช�เงินบํารุงการศึกษา และคIาใช�จIายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ค"าจ3างครูต"างชาติและบุคลากร,  ค"าประกันอุบัติเหตุนักเรียน,  ค"าปรับความรู3พ้ืนฐาน,  

ค"าแฟVมสะสมผลงาน  ค"าวารสารประชาสัมพันธ�โรงเรียน , ค"าชุดกีฬา  (เส้ือ,กางเกงวอร�ม)   
ค"าสมุดบันทึกรักการอ"าน  สมุดบันทึกการบ3าน  สมุดเศรษฐกิจพอเพียง  สมุดภาษาจีน   
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ  แฟVม ปพ.6  ,  ค"ากระเป]านักเรียน, ค"าสมาชิกสมาคมศิษย�เก"า  
ครู ผู3ปกครองฯ, ค"าเปYดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน, ค"าสมัครกิจกรรมสหกรณ�โรงเรียน  
�ใบเสร็จรับเงนิไว�เปRนหลักฐาน  และนํามารับของตามที่ชําระเงิน 
(เมื่อดําเนินการทุกข้ันตอน ให�ผู�ปกครองเก็บเอกสารไว�ยืนยันหากเกิดป^ญหา) 


