
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๗๐ /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ 

ป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ด*วยป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ  จํานวน  ๓  ท"าน  คือ  
นายอรุณ  บุญชู  นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  และนางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
กําหนดจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพ่ือเป9นการคารวะแสดงความขอบคุณ  ความกตัญ:ูกตเวทีต"อผู*เกษียณอายุราชการและให*ผู*เกษียณ 
อายุราชการ  สักการะพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  ศาลพระภูมิเจ*าท่ี  อําลานักเรียน  เพ่ือให*การ
ดําเนินการดังกล"าวเป9นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑)  
แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติ
ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ*างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
จึงขอแต"งต้ังคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข*าราชการครูเกษียณอายุราชการป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู*อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู*อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู*อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู*อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน*ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน*ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๑๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 



 ๒

 ๑๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  คศ.  ๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางกอบกุล  ใจปHIา    ครู  คศ.  ๓  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให*คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให*กิจกรรมดําเนินการ 
เป9นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  แสง สี เสียง  โสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู*อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน*ากลุ"มงานบริหารท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๖) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๑๖) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๙) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๒๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๒๓) ลูกจ*างนักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
 ๒๔) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๒๕) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๒๖) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๒๗) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๒๘) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๒๙) คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 



 ๓

 ๓๒) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 
 ๓๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ    ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการ   
ประดับตกแต"งฉากบนเวที  ข*อความบนเวที  จัดทําซุ*มเพ่ือบันทึกภาพ  ระบบไฟฟVาแสงสว"าง เครื่องเสียง  
โสตทัศนูปกรณ�  บันทึกภาพ  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  และอ่ืนๆ 

๓. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 พิธีสักการะพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  ศาลพระภูมิเจ�าท่ี  บายศรีสู4ขวัญ 
 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๗) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๘) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๙) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๐) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๑) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๒) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๓) คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยวะเวช  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ จัด
ดอกไม*ธูปเทียนให*กับผู*เกษียณอายุราชการ  และประกอบพิธีไหว*พระพุทธรูปประจําโรงเรียน ศาลพระภูมิ
เจ*าท่ี  จัดทําพานบายศรี  ติดต"อประสานงานพราหมณ�สู"ขวัญ  คัดเลือกนักเรียนรําบายศรีสู"ขวัญ   
ขับร*องสรภัญญะ  เป9นพิธีกร  และอ่ืนๆ 

ด�านพิธีการมอบของท่ีระลึก 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน*ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๗) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๘) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 



 ๔

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ 
เป9นพิธีกร  จัดทํากําหนดการจัดงาน  ลําดับพิธี  จัดทําบัตรเชิญแขกผู*มีเกียรติ  คัดเลือกนักเรียน 
กล"าวแสดงความรู*สึกและอ"านคํากลอน  ตัวแทนมอบดอกไม*แก"ผู*เกษียณอายุราชการ  และอ่ืนๆ 

๔. คณะกรรมการฝ-ายจัดทําวิดีทัศน&นําเสนอ ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๙) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๐) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๑) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๒) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๓) คณะกรรมการนักเรียน  และนักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ กรรมการ 
 ๑๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  
จัดทําวีดิทัศน�และนําเสนอประวัติผลงานของผู*เกษียณอายุราชการ  และอ่ืนๆ 

๕. คณะกรรมการฝ-ายการแสดงบนเวทีและดนตรี  ประกอบด�วย 

 ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
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 ๑๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๑๘) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๙) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท*องถ่ิน กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ 
จัดแสดงการรําอวยพร  ดนตรีพ้ืนเมือง  ดนตรีลูกทุ"ง  คาราโอเกะ  และอ่ืนๆ 

๖. คณะกรรมการฝ-ายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปHIา    ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา โสหา   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๙) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๑) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท*องถ่ิน กรรมการ 
 ๑๒) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  
ติดต"อประสานจัดรายการอาหาร (โตWะจีน)  และน้ําด่ืม  จัดหาโตWะอาหาร  พร*อมเก*าอ้ี  และจัดทําปVาย 
โตWะอาหารสําหรับผู*ร"วมงาน  และอ่ืนๆ 

๗. คณะกรรมฝ-ายปฏิคม   ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร  ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปHIา    ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางศุภสิริ  สิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๙) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการ 
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 ๑๐) นางช"อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๒) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๕) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๒) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๔) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู*ช"วย กรรมการ 
 ๓๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๓๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๓๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก*ว   ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๓๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๓๘) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ*าง กรรมการ 
 ๓๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๔๐) Miss. Angum  Consilia   ครูอัตราจ*างชาวต"างชาติ กรรมการ 
 ๔๑) Miss.Bongklyung  Shella  ครูอัตราจ*างชาวต"างชาติ กรรมการ 
 ๔๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๓) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 
 ๔๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ   
รับลงทะเบียนของท่ีระลึก  รับและส"งของท่ีระลึกท่ีจะมอบบนเวที  ต*อนรับแขกผู*มีเกียรติและ 
นําเข*านั่งประจําโตWะอาหาร  และอ่ืนๆ 
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๘. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ  ดูแลนักเรียน  รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู*อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน*ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๕) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๙) นายบูรพา  เรืองตังญาน   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๑๒) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๓) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๔) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๕) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๖) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝPกประสบการณ�วิชาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๗) คุณครูประจําชั้นทุกคน     กรรมการ 
 ๑๘) Mrs. Angum  Consilia   ครูอัตราจ*าง (ชาวต"างชาติ) กรรมการ 
 ๑๙) Miss.Veronica  Nguka   ครูอัตราจ*าง (ชาวต"างชาติ) กรรมการ 
 ๒๐) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  
กํากับ  ดูแลนักเรียน  ประสานงานกับเจ*าหน*าท่ีตํารวจและจัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหาร  ลูกเสือ   
ช"วยจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยความเรียบร*อยตลอดงาน  และอ่ืนๆ 

๙. คณะกรรมการฝ-ายการเงินประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน     รองผู*อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา     หัวหน*ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ 
                 รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู คศ.๒      กรรมการ 



 ๘

 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเพ็ญนภา  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 ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ
เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช*ในการดําเนินกิจกรรมตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผลประกอบด�วย 

๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร  หัวหน*ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครู  คศ.๓ กรรมการ 
๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์    ครู คศ.๒ กรรมการ 
๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครู คศ.๒ กรรมการ 
๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๒ กรรมการ 
๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ   ครูผู*ช"วย กรรมการ 
๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู*ช"วย กรรมการ 
๘) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ.๑  กรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝSายต"างๆ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ 
ออกแบบประเมิน  ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  และอ่ืนๆ 

ขอให*ครูและบุคลากรท่ีได*รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารอื  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน   
ต้ังใจปฏิบัติหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายด*วยความเรียบร*อย  เสียสละ  รับผดิชอบ เอาใจใส"ต"อหน*าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน*าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให*เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ*าพบข*อผิดพลาดในการพิมพ�  ปnญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข*อสงสัยในการปฏิบัติหน*าท่ี 
ให*แจ*งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก*ไข  และรายงานให*ผู*อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก*ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป9นต*นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
(นายบวร  ใจปHIา) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


