
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๔๒  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ/าอยู!หัวมหาวิชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ด/วยในวันเสาร�ท่ี  ๒๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป8น เพ่ือร!วมแสดงพลังความจงรักภักดี  
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล  และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต!อสถาบันพระมหากษัตริย�  
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต้ังแต!เวลา  
๐๘.๓๐  -  ๑๒.๐๐  น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เพ่ือให/การดําเนินการดังกล!าวเป8นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง 
จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อไปนี้เป8นคณะกรรมการจัดแต!งต้ังคณะกรรมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ/าอยู!หัวมหาวิชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู คศ. ๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



 ๒

 ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให/กิจกรรมดําเนินการ 

เป8นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรุณ  บุญชู      ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร   ครู คศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ. ๓       กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ. ๓       กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ. ๓       กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ     ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ    ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู/ช!วย        กรรมการ 
 ๑๐) นายเจตนิพัทธ  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๑) นายพีระพล  บุตรอินทร�    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๒) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี    ครู คศ. ๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ. ๑   กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ   
จัดสถานท่ี  เป8นพิธีกร  นําคุณครู  นักเรียน  ผู/ปกครองนักเรียนร!วมพิธี 

๓. คณะกรรมการบันทึกภาพ   ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นายไมตรี  สุ!มมาตร    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๕) นายเวโรจน�  เหลือยวง   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา   ครูผู/ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต!างๆ  ประชุม  ปรึกษา  วางแผน  บันทึกภาพกิจกรรม  
พร/อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต�  ให/เป8นไปด/วยความเรียบร/อย  อ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย 
  



 ๓

๔. คณะกรรมการฝ0ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเพ็นภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางกานติมา มุลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๖)  นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒ กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝTายต!างๆ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๕. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ. ๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ. ๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู/ช!วย        กรรมการ 
 ๕)  นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖)  นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   ครู คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยและเลขานุการ 
 ๗)  นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ. ๑ กรรมการและผู/ช!วยและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝTายบริหารและ

เผยแพร!ต!อไป 
  



 ๔

ขอให/ครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน/าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปVญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัยในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/ง
กลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการ
แก/ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป8นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๕

กําหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ�าอยู;หัวมหาวิชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

ประจําป< พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
 

๐๘.๓๐  น.  คณะผู/บริหาร  ครู  นักเรียนและบุคลากรพร/อมเพรียงกัน 
    ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม) 
๐๙.๐๐  น.  ตัวแทนนักเรียน(นายธนธรณ� หนองผือ  (ประธานนักเรียน)  วางพานพุ!มดอกไม/ 
    (ผู/ถือพานพุ!ม นายศรัณยู  ชื่นชม/นางสาวเบญจวรรณ  จันทรา) 
    ตัวแทนครู (นายอรุณ  บุญชู) วางพานพุ!มดอกไม/  ถือพานพุ!มดอกไม/ 
    (ผู/ถือพานพุ!ม นายพรพิชิต ทิทา  นางสาวศิวารักษ� ไชยสมบัติ) 
    ประธานถึงบริเวณพิธี  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ�) 
    ประธานในพิธี  (นายบวร  ใจปJKา)  ลงนามถวายพระพร/ 
    ถวายราชสักการะ วางพานพุ!มดอกไม/ 
    (ผู/ถือพานพุ!ม นายนุกูล  ศรีโอษฐ� /นางสาวณัฐกฤตตา  วันละคํา) 
    ประธานเปWดกรวยดอกไม/ธูปเทียน/กล!าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
    และถวายพระพรชัยมงคล   
    ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
    กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในชุดเทิดพระเกียรติ (รําถวายพระพร) เสร็จพิธี 
    กิจกรรมทําความดีด/วยหัวใจ 
     นักเรียน ม.ต/น  ปลูกปTาบริเวณรอบรั้วโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
     นักเรียน ม.ปลาย  ทําความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

 


