
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๔๓ /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ  และกิจกรรม “เทิดไท0องค�ราชินี  ศรีสง"าอาเซียน” 
ประจําป9การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ด0วยวันท่ี  ๑๒  สิงหาคมของทุกป9 เป>นวันแม"แห"งชาติ ซ่ึงตรงกับวันคล0ายวันพระราชสมภพ 
ของสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม"แห"งชาติ เป>นวันสําคัญท่ีถูกกําหนดข้ึน เพ่ือเป>น
การระลึกถึงพระคุณของแม" บุคคลท่ีสําคัญมากท่ีสุดในชีวิตมนุษย�ทุกคน เพราะแม"นั้นเปรียบดังเทวดา  
ผู0ให0ชีวิต ผู0คอยดูแลคุ0มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ"น อุ0มชูบุตรไปสู"ความเจริญท้ังกาย ท้ังใจ  
เป>นผู0ร"วมทุกข�ในยามท่ีลูกตกตํ่าและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร"มโพธิ์ร"มไทรให0ท่ีปกปCองลูกให0ร"มเย็น 
เป>นสุข ด่ังพระในบ0านท่ีบุตรควรกราบไหว0บูชา สักการะทุกวันเวลา 

และเนื่องจากรัฐบาลไทยได0ร"วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร0างความแข็งแกร"งและความ
เจริญรุ"งเรืองในภูมิภาคท้ังทางด0านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ี
สอดคล0องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร0างความสัมพันธ�อันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ0าน และกลุ"มประเทศอาเซียน โดยใช0การศึกษาเป>นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือเป>น
รากฐานสําคัญในการเสริมสร0างความเจริญรุ"งเรืองทางด0านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง ตลอดจน
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยเสริมสร0างความร"วมมือด0านการศึกษาเพ่ือให0บรรลุประชาคมอาเซียน
ท่ีเอ้ืออาทรและแบ"งปGน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย"างยั่งยืน และ
ได0กําหนดให0สาขาการศึกษาเป>นส"วนหนึ่งในการตอบสนองการสร0างประชาคมการเมืองและความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังนั้นเพ่ือให0สอดรับนโยบายดังกล"าว และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู0อย"าง
สูงสุด  อันเป>นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู"ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงได0
จัดทําโครงการสร0างความพร0อมนักเรียนเข0าสู"ประชาคมอาเซียน  เพ่ือผลักดันการดําเนินการด0านการศึกษา
ให0สอดรับต"อการเป>นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให0มีสมรรถนะท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต
ในประชาคมอาเซียน 

กลุ"มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงกําหนด 
จัดกิจกรรมวันแม"แห"งชาติ  “เทิดไท0องค�ราชินี  ศรีสง"าอาเซียน” ประจําป9พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ในวันศุกร� 
ท่ี ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร"พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม"ของแผ"นดิน ผู0ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต"อปวงชนชาวไทย ให0ผู0เป>นลูกได0
สํานึกถึงพระคุณของแม" และตระหนักถึงหน0าท่ีของลูกท่ีพึงมีความกตัญIูกตเวทีต"อแม" ดูแลเอาใจใส"ใน
สุขภาพท้ังกายใจของแม"ให0ครบถ0วนสมบรูณ� ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร"ให0สงคมได0รับรู0ถึงคุณงาม
ความดีของแม"และลูกท่ีปฏิบัติหน0าท่ีของตนเป>นแบบอย"างท่ีดี สมควรแก"ความชื่นชม ยกย"อง  และรักษา



 ๒

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญIูของลูกท่ีมีต"อแม"ให0คงอยู"ต"อไป  และความรู0
ความเข0าใจความพร0อมเข0าสู"ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให0การดําเนินการดังกล"าวเป>นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) 
แห"งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม   
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/
๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข0อง จึงขอแต"งต้ังคณะกรรมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  และกิจกรรม “เทิดไท0องค�ราชินี  ศรีสง"าอาเซียน”ประจําป9การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปQRา    ผู0อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู0อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร หัวหน0ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ  กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ�     หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา 
         และวัฒนธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓   กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให0คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให0กิจกรรมดําเนินการ 
เป>นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ ประกอบด�วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา    รองผู0อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุลรัตน�  จุลรัตน�     ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปQRา     ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครู คศ.๒     กรรมการ 



 ๓

 ๗) นายอมร  สีหาโมก     ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๘)  นายอรุณ  บุญชู      ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  ประชุม  วางแผน  ดําเนินการ 
จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ 

๓. คณะกรรมการจัดพิธีบูชาพระคุณแม6  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ 
                 ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓      กรรมการ 

๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๘) นางภัทรา  การนา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๘)   นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๙) ครูประจําชั้นทุกห0อง             กรรมการ 
 ๙) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  ประชุม  วางแผน  ดําเนินการ 
คัดเลือกแม"ดีเด"น ห0องละ ๑ ท"าน และจัดรางวัลเกียรติบัตรมอบแม"ดีเด"นและลูกกตัญIู 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข6งขัน  ประกอบด�วย 

 ๔.๑ จัดป8ายนิเทศวันแม6แห6งชาติ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๓) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย       กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



 ๔

 ๔.๒ การประกวดจดหมายถึงแม6 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๓ การตอบป9ญหาอาเซียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ     ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๓) นางกานติมา มูลมากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๔ การประกวดวาดภาพระบายสี 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางพรทิพย�  อุ"นมีศรี     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๓)  นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�   ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๔)  นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 
 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓)  นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�   ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๔)  นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา   ครูผู0ช"วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๕ คณะกรรมการประกวดดนตรีโพล&คซอง 
 ๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๓)  นายสิทธิศักด์ิ  พรมศรีแก0ว   ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๔)  นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  ประชุม  วางแผน  ดําเนินการ กําหนดหัวข0อ 
เนื้อหา เกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข"งขันตามเกณฑ�ท่ีกําหนดและ 
จัดรางวัลเกียรติบัตร 

๕. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๔) นายกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๗) นายสิทธิ์ศักด์ิ  พรมศรีแก0ว   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย       กรรมการ 
 ๑๑) นางพรทิพย�  อุ"นมีศรี     ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  ประชุม  วางแผน  ดําเนินการ คัดเลือกนักแสดง  
ออกแบบ  ฝYกซ0อม  จัดหาชุดการแสดงและกํากับการแสดงบนเวที 

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ&  และพิธีกร ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครู คศ.๒    กรรมการ 
 ๓) นางรัชนีกร  วงศ�สะอาด    ครู คศ.๒    กรรมการ 
 ๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ     ครู คศ.๒    กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง    กรรมการ 
 ๖) นายจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง    ครู คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  ประชุม  วางแผน  กําหนดข้ันตอนการจัดงาน 
ดําเนินกิจกรรมตามลําดับพิธีการ  ประชาสัมพันธ�ให0นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

๗. คณะกรรมการฝAายสถานท่ี แสง สี เสียง  และถ6ายภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ     ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ� ลิมปTนิศากร   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางจุฑารัตน� สมมาตย�    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
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 ๖) นายอรุณ  บุญชู      ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๗) นางสิริกาญน�  ผาโคตร    ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๘) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางวิลาสินี  พรรคพิง     ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๑๐) นายบูรพา  เรืองตังญาณ    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๑๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๑๒) นายสมาน  ล้ําลอง     ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย       กรรมการ 
 ๑๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ    ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๒๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว    ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๒๓) นายณัฐดนัย  เกาะหาร    ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     กรรมการ 
 ๒๔)ลูกจ0าง นักการภารโรงทุกคน           กรรมการ 
 ๒๕) นายไมตรี  สุ"มมาตร     นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๒๖) นายเวโรจน�  เหลืองยวง    นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๒๗) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�    นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๒๘) นายพีระพล  บุตรอินทร�    นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๒๙) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ    นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๓๐) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๓๑) นักเรียนโสตทัศนศึกษา            กรรมการ 
 ๓๒) นักเรียนถ"ายภาพ              กรรมการ 
 ๓๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๔)  นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๖) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�   ครู คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท�    ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข    พนักงานราชการ 
              กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  จัดประดับตกแต"งธง ประดับตกแต"งสถานท่ี
หอประชุม  โตZะหมู"บูชา  จัดโตZะ เก0าอ้ี ให0เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม  และจัดเก็บหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรม  พร0อมท้ังจัดระบบแสงสว"างบริเวณโรงเรียน  ระบบเสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และ
บันทึกภาพกิจกรรม  พร0อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 
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๘. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�    ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๑ กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๖) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๒ กรรมการ 
 ๗) นายอรุณ  บุญชู     หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๓  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๓ กรรมการ 
 ๙) นายอภิชาต  คําวิเลิศ    หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๐) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๔ กรรมการ 
 ๑๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๕ กรรมการ 
 ๑๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๑๖)นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๑๗) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๑๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๑๙) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๒๐) นายบูรพา  เรืองตังญาน    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๒๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๒๓) Mrs. Angum  Consilia    ครูอัตราจ0าง (ชาวต"างชาติ)  กรรมการ 
 ๒๔) Miss.Veronica  Nguka    ครูอัตราจ0าง (ชาวต"างชาติ)  กรรมการ 
 ๒๕) นายคมสัน  สอโส     ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  จัดนักเรียนเข0าหอประชุมควบคุมดูแลนักเรียน 
ในการร"วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียนท่ีเข0าร"วมกิจกรรม 

๙. คณะกรรมการฝAายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางช"อผกา  พิศพล     ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�     ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ    ครู คศ.๒      กรรมการ 
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 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๙) นางยุวดี  รัชพันธ�      ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓) นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๔) นางภัทรา  การนา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกันย�ชิสา สามารถ    ครูผู0ช"วย       กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู0ช"วย       กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  จัดเตรียมน้ําด่ืมและอาหารว"าง  ต0อนรับ 
คณะครู และผู0มีเกียรติท่ีเข0าร"วมกิจกรรม 

๑๐. คณะกรรมการฝAายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน     รองผู0อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา     หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู      ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ� ลิมปTนิศากร   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๗) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๘) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๙) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๑๑) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 



 ๙

 ๑๘) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ   ครู คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ 
เพ่ือใช0ในการดําเนินกิจกรรม 

๑๑. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล    ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๓) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี    ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๔)  นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวธัฐลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ0าง กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝXายต"างๆ  วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผล

การดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝXายบริหารและเผยแพร"ต"อไป 

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารอื  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน   
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยความเรียบร0อย  เสียสละ  รับผดิชอบ เอาใจใส"ต"อหน0าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ปGญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัยในการปฏิบัติหน0าท่ีให0
แจ0งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก0ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป>นต0นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
(นายบวร  ใจปQRา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 



กําหนดการพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และกิจกรรม “เทิดไท�องค&ราชินี  ศรีสง6าอาเซียน”  ประจําปJการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันศุกร&ท่ี  ๑๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ  ๒๕๖๑ 
ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 

ท่ี เวลา หัวข�อกิจกรรม กิจกรรม ส่ือ/ผู�รับผิดชอบ 

1 07.๐0น. -08.๐0 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร • ตัวแทนคุณแม"ลงทะเบียน 
และรับประทานอาหารว"าง 

• ครูกลุ"มสาระสังคมศึกษาฯ 

2 08.๐0 น. กิจกรรมหน0าเสาธง • นักเรียนประกอบพิธีกิจกรรม
หน0าเสาธง 

• ครูเวรประจําวันศุกร� 
• ครูประจําชั้น 

3 08.๓0 น.-๑๑.00 น. พิธีกรดําเนินรายการ • แจ0งกําหนดการ/ซักซ0อม • ครูอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

๔ 08.๓0 น.-๐๙.๓0 น. พิธีการเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ0าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

• ผู0บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ผู0ปกครอง
นักเรียนและนักเรียน 
พร0อมเพรียงกันท่ีหอประชุม
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
ประกอบกิจกรรมพิธีสดุดี 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
• ตัวแทนนักเรียน  นายประพันธ�  

พิมเสน ประธานนักเรียน   
(วางพานพุ"มดอกมะลิ)   
ถือพานพุ"มดอกมะลิและติดตาม
นาย ธนธรณ�  รามศิริ และ 
นางสาวปทุมวรรณ  แพงดาน
ชั้น ม.5/3 
• ตัวแทนครู 

นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล 
(วางพานพุ"มดอกมะลิ)   
ถือพานพุ"มดอกมะลิและติดตาม  
นายนุกูล  ศรีโอษฐและ 
นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ 
(ชุดผ0าไทยสีฟCา) 

 
 
 
 

• ผู0บริหาร  คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
• นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 

ติดต"อประสานงาน 
 
 
 
• นายนุกูล ศรีโอษฐและ

นางสาวพรทิพย� อุ"นมีศรี
ติดต"อประสานงาน 



 ๑๑

ท่ี เวลา หัวข�อกิจกรรม กิจกรรม ส่ือ/ผู�รับผิดชอบ 

   • ประธานถึงบริเวณพิธี  (บรรเลง
เพลงมหาฤกษ�) 
• ประธานลงนามถวายพระพร 
• ประธาน นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ 

เปvดกรวยถวายราชสักการะ 
(วางพานพุ"มดอกมะลิ)  
ผู0ถือพานพุ"มดอกมะลิ   
นายพรพิชิต ทิทาและ 
นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  
• ประธานอ"านบทราชสดุดี 

เฉลิมพระเกียรติและ 
ถวายพระพรชัยมงคล 
• ทุกคนร"วมกันร0องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ,  
สดุดีมหาราชา 

• นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง 
และนางกานติมา มุลทากุล
ติดต"อประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
• นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง 

เตรียมบทบทราชสดุดี 
 
• นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  

ผู0นําขับร0องเพลง 

กิจกรรมการแสดง 
ของนักเรียนในชุด
เทิดพระเกียรติ 

• รําถวายพระพร/ 
สวดสรภัญญะ//ร0องเพลงแม" 

• ครูกลุ"มสาระการเรียนรู0สังคม
ศึกษาฯ และศิลปะ 

๕ 0๙.๓0 น.-๑๑.๐0 น. กิจกรรม “เทิดไท0องค�ราชินี  
ศรีสง"าอาเซียน” 
กิจกรรมเทิดพระคุณแม" 
 

• ผู0แทนครู (นางภัทราภรณ�  
ลิมปTศานิกร ) กล"าวรายงานการ
จัดกิจกรรม 
• นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  

ประธานกล"าวเปvดงาน/ 
ให0โอวาท 

• นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง 
เตรียมคํากล"าวรายงานและ
คํากล"าวเปvดงาน 

• ประธาน/คณะครูมอบ 
เกียรติบัตรรางวัล 
การประกวดแข"งขัน 
• ประธาน/คณะครูแต"ระดับชั้น

มอบเกียรติบัตรตัวแทน 
แม"ดีเด"น 
• ตัวแทนคุณแม" นั่งประจําท่ี 

บนเวที  
• ตัวแทนนักเรียน  มอบดอกมะลิ

และกราบคารวะคุณแม" 

• ครูกลุ"มสาระการเรียนรู0 
สังคมศึกษาฯ จัดเตรียม 
ดอกมะลิและเกียรติบัตร 



 ๑๒

ท่ี เวลา หัวข�อกิจกรรม กิจกรรม ส่ือ/ผู�รับผิดชอบ 

• ตัวแทนคุณแม" 
กล"าวแสดงความรู0สึก 

๖ ๑๑.๐๐  -  ๑๒๐๐  น.  
  

กิจกรรมอาเซียน • เชิญธงอาเซียน (คณะครู) 
• ขับร0องเพลงเพลงสาวกันตรึม 

โดยคุณครูอภิชาติ คําวิเลิศ 
• การแสดงวัฒนธรรมอาเซียน ๔ 

ประเทศ ได0แก" กัมพูชา 
เวียดนาม ลาว มาเลเชีย 
(นักเรียน) 
• มิสอาเซียน ๒๕๖๐ 

 กล"าวอําลาเวที 

• ครูภัทราภรณ� ลิมปTนิศากร 
คุณครูอภิชาต  คําวิเลิศ 
ครูรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

 
หมายเหตุ การแต"งกาย เสื้อผ0าไทยสีฟCา ผ0าถุง(ผ0าซ่ิน)  กําหนดการเปลี่ยนแปลงได0ตามความเหมาะสม 


