
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๐ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินการบรรพชาสามเณร (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ )  ภาคฤดูร#อน 

ป�การศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ด&วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได&กําหนดโครงการบรรพชาสามเณร  (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ )  

ภาคฤดูร#อน  ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๑  ในวันท่ี ๘– ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดวัดอุตสาหะ  
บ#านขุนด7าน  ตําบลบ#านดง  อําเภออุบลรัตน9  จังหวัดขอนแก7น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและส7งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  เพ่ือให&การดําเนินการดังกล าว
เป,นไปด&วยความเรียบร&อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข&าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ&างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  จึงขอแต งต้ังบุคคลต อไปนี้  เป,นคณะกรรมการดําเนินการบรรพชาสามเณร  

(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ )  ภาคฤดูร#อน  ป�การศึกษา  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 นายอรุณ  บุญชู   ข�าราชการบํานาญ  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปBCา    ผู&อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู&อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู&อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน&ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร หัวหน&ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน&ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน&ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู&อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน&ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 



๒ 

           กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสิริกาญจน� ผาโคตร  ครู คศ. ๓  กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� หัวหน&ากลุ มสาระการเรียนรู&สังคมศึกษาฯกรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให&คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก&ไขปJญหาอุปสรรคต าง ๆ ในการดําเนินงานให&เป,นไปด&วยความเรียบร&อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู&อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน&ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร หัวหน&ากลุ มบริหารแผนงานฯ   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต&   ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๙) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเนตนภา  คลังกลาง  ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๒) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ&าง      กรรมการ 
 ๑๗) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๑๙) นางพรทิพย�  อุ นมีศรี    ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๒๐) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  ประชุม ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  เวลา ดําเนินพิธีการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร&อน ตามแบบแผน  ประเพณี  ให&เป,นไปด&วยความเรียบร&อย 

๓. คณะกรรมการฝ1ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู&อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน&ากลุ มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 



๓ 

 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๒๐) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๒๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก&ว   ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๒๔) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๒๕) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๖) นักเรียนงานโสตทัศนศึกษา/ถ ายภาพ          กรรมการ 
 ๒๗) ลูกจ&างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๓๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ีประสานงานฝOายต างๆ  จัดเตรียมติดต้ังประดับตกแต งสถานท่ีวัดอุตสาหะ และ 
บริเวณโดยรอบ  โตQะ เก&าอ้ี ชุดรับแขก  ไฟฟSาแสงสว าง  เครื่องขยายเสียง ดนตรีแห ขบวนสามเณร อุปกรณ�
โสตทัศนูปกรณ�ต างๆ  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรม รวมท้ังจัดเก็บอุปกรณ�ต างๆ 
เม่ือเสร็จพิธีบรรพชา  



๔ 

๔. คณะกรรมการรับรายงานตัว   ประกอบด�วย 

 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๒/๖  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๓) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๔) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก&ว ครูประจําชั้น ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๖) นางช อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๒/๕   กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้น ม.๒/๕   กรรมการ 
 ๑๐) ว าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๑๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  รับรายงานตัวนักเรียนท่ีจะทําการบรรพชา ในวันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๕๖๒  วัดวัดอุตสาหะ  บ&านขุนด าน  ตําบลบ&านดง  อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก น  พร&อมติดตาม 
สอบถาม สรุปยอดผู&ท่ีเข&า และไม เข&าร วมโครงการฯ 

๕. คณะกรรมการฝ1ายประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน&ากลุ มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางนิตยาพร กินบุญ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอภิชาต  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา  ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๙) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  ประชาสัมพันธ� การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร&อน ไปยังหมู บ&านต างๆ 
ท้ังในโรงเรียน  และหน วยงานของทางราชการ  

  



๕ 

๖. คณะกรรมการฝ1ายขบวนแห8และดุริยางค&ในขบวน ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู&อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก&ว   ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก    ครู คศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ. ๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  กําหนดเส&นทาง จัดลําดับการเดิน จัดรถและตกแต งขบวนแห ผ&าไตร 
ต&นผ&าปOาจัดเตรียมดุริยางค�  ดนตรีแห ขบวนสามเณร  นักเรียนผู&ถือปSายโครงการฯพระบรมฉายาลักษณ�   
ธงชาติ ธงธรรมจักร กํากับดูแลขบวนแห ให&เป,นไปด&วยความเรียบร&อย พร&อมบันทึกภาพตลอดขบวนแห  

๗ คณะกรรมการฝ1ายสวัสดิการและปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู&อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปBCา    ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางช อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๑) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒        กรรมการ 



๖ 

 ๑๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๙) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๑) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๒๗) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๒๘) นายปรมินทร� รู&เจน    ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล  ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ&าง        กรรมการ 
 ๓๑) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๓๒) นายเจตนิพัทธ  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๓) นายอภิสิทธิ์  แดงหนองแปน  นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๔) นางสาวชลธิชา  บุญนา   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๕) นางสาวศุภัสษร  สาธุพันธ�   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๖) นางสาวพิชญา  แสงทองทิพย�  นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๗ นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๘)นายไมตรี  สุ มมาตร     นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๓๙) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝUกประสบการณ�วิชาชีพ   กรรมการ 
 ๔๐) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๔๑) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ&าง    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๔๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ&าง    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  จัดหาน้ําแข็ง  น้ําด่ืม ให&การต&อนรับ บริการแก ผู&ร วมงาน  และ
เตรียม ให&คําแนะนํานักเรียนทําหน&าท่ีบริการน้ําด่ืมอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๘. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู&อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน&ากลุ มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปBCา    ครู คศ.๓        กรรมการ 



๗ 

 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) ว าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นายปรมินทร� รู&เจน    ครูผู&ช วย         กรรมการ 
 ๑๓) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒      กรรมการและเลขานุการ กรรมการ 
 ๑๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๑๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  เบิกจ ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ  และรับบริจาค
จากผู#มีจิตศรัทธา  จัดทําบัญชีรายรับ- รายจ7ายด#านการเงิน  จัดนักเรียนเพ่ือรับบริจาคจากผู#มีจิตศรัทธา 
ในขบวนแห7 และพิธีการบรรพชา 

๙. คณะกรรมการฝ1ายจัดทําเกียรติบัตร  ประกอบด�วย 

 ๑) พระครูวิริยธรรมโสภณ   เจ&าอาวาสวัดอุตสาหะ    ประธานกรรมการ 
 ๒) พระวิทยากร                กรรมการ 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ ๒    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๗) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู คศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๘) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี   ครู คศ.๑    กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประสานงานฝOายต างๆ  จัดทําเกียรติบัตรให#กับผู#เข#าร7วมบรรพชาทุกคน 

๑๐. คณะกรรมการฝ1ายนํานักเรียนหญิง ม. ๒  ไปวัดอุตสาหะ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๒/๖  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๓) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๔) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก&ว ครูประจําชั้น ม.๒/๓   กรรมการ 



๘ 

 ๖) นางช อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๒/๕   กรรมการ 
 ๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้น ม.๒/๕   กรรมการ 
 ๑๐) ว าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๑๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู&ช วย กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ีประสานงานฝOายต างๆ  ประสานยานพาหะ  รับรายงานตัว ควบคุม ดูแล นักเรียนทุกคน  

ท่ีเข#าร7วมกิจกรรม  ให#เปAนไปด#วยความเรียบร#อยท้ังไป และกลับ 

๑๒. คณะกรรมการสรุปและรายงานผล   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน&ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  หัวหน&ากลุ มสาระการเรียนรู&สังคมศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๖) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๗) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ  ครู คศ.๑ กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู&ช วย กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ&าง กรรมการและผู&ช วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม 

ขอให&คุณครูและบุคลากรท่ีได&รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน&าท่ีท่ีได&รับมอบหมายด&วยเรียบร&อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน&าท่ี  
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน&าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให&เกิดผลดี 
แก ทางราชการสืบไป  ถ&าพบข&อผิดพลาดในการพิมพ�  ปJญหาข&อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข&อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน&าท่ีให&แจ&งกลุ มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก&ไข  และรายงานให&ผู&อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก&ไขต อไป 

  



๙ 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป,นต&นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือนกุมภาพันธ�  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปBCา) 

ผู&อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๑๐ 

กําหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร�อน  ประจําปCการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร�อน ในวันท่ี  ๘ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เพ่ือเปEนการเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประจําปC ๒๕๖๒   
ส8งเสริมประเพณีการบรรพชาสามเณรให�นักเรียนได�รับรู�  ปลูกฝIงจิตสํานึกคณุธรรมจริยธรรมและ 

ค8านิยมท่ีดีงามให�แก8นักเรียน  และให�ชุมชนมีกิจกรรมร8วมกันระหว8างบ�าน วัด โรงเรียน และส8วนราชการ 

วันศุกร&  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๘.๐๐ น.  -  นักเรียนรายงานตัวท่ีวัดอุตสาหะ  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  -  ผู&ปกครองและคณะครู นํานักเรียนเข&ารับการแสดงตนเป,นพุทธมามกะ 
     -  คณะครูกล าวคํามอบศิษย�ให&กับคณะสงฆ�  
เวลา  ๑๐.๐๐ น.  -  พิธีโกนผมนาค  
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  -  ถวายภัตตาหารเพล / สาธชุนรับประทานอาหาร 
เวลา  ๑๒.๓๐ น.  -  พิธีมอบนาค/สู ขวัญนาคและอบรมก อนบรรพชา 
     -  นายอําเภออุบลรัตน�ผูกแขนนาคและให&โอวาท 
     -  พระสงฆ�ให&พร  เป,นเสร็จพิธี  

วันเสาร&ท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๗.๓๐ น.  - พิธีแห นาคจากบริเวณหน&าท่ีว าการอําเภออุบลรัตน� ไปยังอาคาร OTOP 
และเดินทางไปยังวัดอุตสาหะ 

เวลา  ๐๘.๓๐ น.  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / รับศีล ๕ 
  - พิธีขอขมาผู&ปกครอง / ถวายผ&าไตร/พิธีบรรพชา/ถวายผ&าปOา 
เวลา ๑๑.๒๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด คณะสงฆ�และสามเณรหมู ใหญ  
  - พระสงฆ�ให&พร  เป,นเสร็จพิธี 

วันอาทิตย&ท่ี  ๑๐ – วันศุกร&ท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

  - ปฏิบัติธรรม  อบรมพัฒนาจิต 

วันเสาร&ท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๐๘.๐๐ น.  -  ลาสิกขา 
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได&ตามความเหมาะสม 

 -------------------------------------- 
ส่ิงท่ีผู�ปกครองจะต�องเตรียมนํามา 

วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ - พิธีโกนผมนาค 
     กรรไกร, เสื้อขาว, ผ&าโสร ง, ไข ต&ม ๑ ฟอง, ใบบัว 
วันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ - พิธีบรรพชา 
     ดอกบัว, เทียน ธูป, ร มดํา 


