
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๕๖ /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล4าเจ4าอยู หัว  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ด4วยในวันอาทิตย�ท่ี  ๒๘  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป8นวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล4าเจ4าอยู หัว  เพ่ือร วมแสดงความ
จงรักภักดี  ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายพระราชกุศล  และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต อสถาบัน
พระมหากษัตริย�  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายราชสดุดี 
กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด4วยหัวใจ”  ในวันศุกร�ท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ต้ังแต เวลา  ๑๓.๕๐ –  
๑๕.๓๐  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เพ่ือให4การดําเนินการดังกล าวเป8นไปด4วยความเรียบร4อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห ง
พระราชบัญญัติข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบ
อํานาจเก่ียวกับลูกจ4างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข4อง  จึงขอแต งต้ัง 
บุคลกรต อไปนี้เป8นคณะกรรมการดําเนินการฯ   ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู4อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู4อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู4อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน4ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน4ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 



 ๒

 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน4ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน4ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู4อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน4ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน  
             กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ.๓  กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตร  ครู ค.ศ.๓  กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.๓  กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 ๑๓)  นายนุกล  ศรีโอษฐ�   ครู  ค.ศ.๑  กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 ๑๔) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน4ากลุ มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ 
             กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให4คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให4กิจกรรมดําเนินการ 
เป8นไปด4วยความเรียบร4อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานและพิธีการ ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร  ครู ค.ศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู ค.ศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตร   ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๗)  นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤตตา  วันละคํา  ครูผู4ช วย         กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ4าง        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ4าง        กรรมการ 
 ๑๑) นางพรทิพย�  อุ นมีศรี    ครู  ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  ค.ศ.๑ กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 
 มีหน�าท่ี  ประสานงานคณะกรรมการฝRายต างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ดําเนินการ  

จัดพานพุ มทอง–เงิน  จํานวน  ๓  คู   เทียนแพกระทงดอกไม4 จัดสมุด/ปากกาสําหรับลงนามถวายพระพร 
ชัยมงคล  พร4อมคํากล าวถวายพระพรชัยมงคล  เตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และ 
เพลงสดุดีจอมราชา  จัดการแสดงถวายพระพร  ประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย แจ4งให4คณะครู นักเรียนทราบ 
เป8นพิธีกรดําเนินการและจัดลําดับข้ันตอนพิธีการถวายพระพรชัยมงคล 
  



 ๓

๓. คณะกรรมการฝ1ายสถานท่ี แสง สี เสียง  และถ2ายภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงศ�วิลาศ    ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ     ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง     ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู4ช วย        กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูอัตราจ4าง       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูอัตราจ4าง       กรรมการ 
 ๑๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก4ว    ครูอัตราจ4าง       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ4าง       กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวมณฑกร  ทองเหลา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๕)นางสาววิภาพร  มังคุรุดร    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๖)นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท4าง  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวญาณิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวสุภาพร  โชมขุนทด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวณัฏฐกานต�  หาชา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวปองกานต�  หลีหาด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๒๑) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๒) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) นางพรทิพย�  อุ นมีศรี    ครู  ค.ศ.๑ กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝRายต างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ วางแผน   จัดประดับตกแต ง
สถานท่ีหอประชุม  ติดต้ังพระฉายาลักษณ�  ธงตราสัญลักษณ� ธง วปร.  ธงชาติ  ต้ังโตTะวางพานพุ ม โตTะลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล จัดประดับตกแต งผ4าบริเวณหน4าเวที  โตTะวางพานพุ ม โตTะลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
ประดับตกแต งฉาก  ประดับดอกไม4 ต4นไม4ตามความเหมาะสม จัดเก4าอ้ีนั่ง ให4เพียงพอสําหรับบุคลากรร วม
กิจกรรม  พร4อมท้ังจัดติดต้ังระบบแสงสว าง ระบบเสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  บันทึกภาพกิจกรรมพร4อม
ท้ังเผยแพร บนเว็บไซต�  และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ�เข4าท่ีเดิมหลังจากเสร็จพิธีเรียบร4อย 
  



 ๔

๔. คณะกรรมการฝ1ายกํากับ ดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน4ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�    ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต4    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นายบูรพา  เรืองตังญาน    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวมณฑกร  ทองเหลา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๓)นางสาววิภาพร  มังคุรุดร    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๔)นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท4าง  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวญาณิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวณัฏฐกานต�  หาชา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวปองกานต�  หลีหาด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวสุภาพร  โชมขุนทด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๙) คุณครูประจําชั้นทุกคน             กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๑) นายคมสัน  สอโส     ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑ กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝRายต างๆ  กํากับ ดูแลนักเรียนร วมกิจกรรมตามกําหนดการ /
สํารวจตรวจสอบเช็คชื่อนักเรียนท่ีเข4าร วมกิจกรรมและสรุปรายงานนักเรียนท่ีไม ร วมกิจกรรมให4โรงเรียนทราบ
ภายในวันท่ี  31  กรกฎาคม  2562 

๕. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน4ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 



 ๕

 ๖) นายปรมินทร�  รู4เจน    ครูผู4ช วย         กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา โสหา   ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑ กรรมการและผู4ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝRายต างๆ เบิกจ ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๖. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด�วย 

 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ. ๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  คศ.๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวณัฐกฤตา วันละคํา  ครูผู4ช วย         กรรมการ 
 ๔) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ   ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี   ครู  คศ.๑ กรรมการและผู4ช วยและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ4าง กรรมการและผู4ช วยและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝRายต างๆ  วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผล 
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝRายบริหารและเผยแพร ต อไป 

ขอให4ครูและบุคลากรท่ีได4รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน4าท่ีท่ีได4รับมอบหมายด4วยเรียบร4อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน4าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให4เกิดผลดีแก ทางราชการ
สืบไป  ถ4าพบข4อผิดพลาดในการพิมพ�  ป[ญหาข4อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข4อสงสัยในการปฏิบัติหน4าท่ีให4แจ4ง
กลุ มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก4ไข  และรายงานให4ผู4อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก4ไขต อไป  

ท้ังนี้ให4บุคลากรคณะคุณครู  นักเรียน  สุภาพบุรุษแต งกายด4วยเสื้อพระราชทาน ชุดผ4าไทย หรือ 
ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง สุภาพสตรีแต งกายด4วยชุดไทย ชุดผ4าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป8นต4นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู4อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๖

กําหนดการพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล�าเจ�าอยู2หัว 
วันศุกร'ท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๕๐ น.  เป@นต�นไป 

ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม 
 

๑๓.๕๐ น. - คณะผู4บริหาร  คุณครู  นักเรียน  และบุคลากรทุกท านพร4อมเพรียงกัน 
    ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
๑๔.๐๐  น. - ผู4แทนนักเรียน  นายชินษณุพงศ�  บุญวิลัย (ประธานนักเรียน) 
    วางพานพุ มเงินพุ มทอง(ผู4ถือพานพุ ม  นายธนกกฤต  แม4นดินแดง / 
    นางสาวสุวรรณา เพียรักษา) 
  -  ผู4แทนครู  (นายอมร  สีหาโมก)  วางพานพุ มเงินพุ มทอง 
    (ผู4ถือพานพุ ม  นายพรพิชิต  ทิทา  นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ) 
  -  ประธานถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ�) 
  -  ประธานในพิธี  (นายบวร  ใจปJKา)  ลงนามถวายพระพร/ 
    วางพานพุ มเงินพุ มทอง 
    (ผู4ถือพานพุ ม  นายสมาน  ล้ําลอง/นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล) 
  -  ประธานเป]ดกรวยดอกไม4ธูปเทียน/กล าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ 
    ถวายพระพรชัยมงคล 
  -  วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีจอมราชา 
  -  กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในชุดเทิดพระเกียรติ (รําถวายพระพร) 
  +  เสร็จพิธี 
๑๔.๓๐  น.  กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” 
    นักเรียนทุกระดับชั้นทําความสะอาด  (Big  cleaning  day)  ท้ัวโรงเรียน 
 
หมายเหตุ  :  
การแต งกาย :  ข4าราชการครูและบุคลากรสวมใส เสื้อสีเหลืองพ้ืนเมือง (สวยงาม) 
   :  นักเรียนหญิง สวมใส เสื้อสีเหลืองคอปก/ผ4าซ่ิน 
   :  นักเรียนชาย  สวมใส เสื้อสีเหลืองคอปก/โสร ง 
(กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแลงได4ตามความเหมาะสม) 

  



 ๗

 
  



 ๘

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ”  โรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม 
(Big Cleaning Day) 

 
ให4แต ละห4องเรียนแบ งนักเรียนออกเป8น  ๒  กลุ ม  กลุ มท่ี  ๑  :  ทําความสะอาดห4องเรียน / ระเบียง 

กลุ มท่ี  ๒  :  บริเวณจุดท่ีรับผิดชอบ  คุณครูประจําชั้นร วมกํากับดูแล 
 

ห4อง ครูประจําชั้น พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๑/๑ นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

นายพงศกร สุวรรณศรี 
รอบสนามฟุตซอล  (เก็บเศษวัสดุและกวาดสนามฟุตซอล) 

๑/๒ นายบูรพา  เรืองตังญาน 
นางสาวชนิดาภา  โสหา 

สวนปRาข4างสนามฟุตซอลและรอบหอประชุมหลังใหม  

๑/๓ นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี 
นางสาวรัตนา  กนกหงษา 

กวาดท่ีนั่งข้ันบันไดข4างหอประชุมหลังเก าและสนามบาสเกตบอล 

๑/๔ นางมลิวัลย�  ยมโคตร 
นางสาวศิวรักษ�  ไชยสมับติ 

กวาดสนามวอลเล ย�บอลและท่ีนั่งข้ันบันไดข4างสนาม(ต4นพุทรา) 

๑/๕ นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร 
นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 

กวาดข้ันบันไดข4างสนามฟุตบอลและเก็บเศษวัสดุสนามฟุตบอล 

๑/๖ นางวิลาสินี  พรรคพิง 
นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ 

เก็บเศษกระดาษและเศษไม4รอบบ4านพักครู 

๒/๑ นางสาวเมวดี  สุรนันท� 
นายณัฐดนัย  เกาะหาร 

เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

๒/๒ นายอุดม  พิมพ�เทศ 
นายพิสิทธิ์  ดอนจันใต4 

เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

๒/๓ นางสาวศศิกานต�  ยามสุข 
นางสาวชนิกานต�  คะนนท� 

เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

๒/๔ นายานิตย�  มหาหิงคุ� 
นายคมสัน  สอโส 

เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

๒/๕ นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

๒/๖ นางณัฐธิดา  เหล าเทพ 
นางสุพัตรา  ภูนาวัง 

เก็บเศษวัสดุหลังอาคารเรียนหลัง ๓ ท้ังหมด 
และเก็บวัสดุรวมกอง 

   



 ๙

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ”  โรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม 
(Big Cleaning Day) 

ให4แต ละห4องเรียนแบ งนักเรียนออกเป8น  ๒  กลุ ม  กลุ มท่ี  ๑  :  ทําความสะอาดห4องเรียน / ระเบียง 
กลุ มท่ี  ๒  :  บริเวณจุดท่ีรับผิดชอบ  คุณครูประจําชั้นร วมกํากับดูแล 

 
ห4อง ครูประจําชั้น พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๓/๑ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง 

นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล 
เก็บเศษวัสดุรอบโรงเก็บรถนักเรียนและกวาดถนนหน4าโรงเก็บรถ

ตลอดแนว 
๓/๒ นายนุกุล  ศรีโอษฐ� 

นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล 
เก็บเศษวัสดุรอบโรงเก็บรถครูและเก็บวัสดุบริเวณศาลพระภูมิ 

๓/๓ นางอรทัย  วงสถิตย� 
นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก4ว 

เก็บเศษวัสดุรอบโรงอาหาร 

๓/๔ นางช อผกา  พิศพล 
นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

รวมเก็บอิฐบลTอกสนามฟุตบอล 

๓/๕ นางกานติมา  มุลทากุล 
นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

รวมเก็บอิฐบลTอกสนามฟุตบอล 

๓/๖ นางสิริกาจญน�  ผาโคตร 
นายพรพิชิต  ทิทา 

กวาดสนามบาสเก็ตบอล(ใหม ) 

๔/๑ นางเนตรนภา  คลังกลาง 
นางภัทรา  การนา 

สวนหย อมหน4าอาคาร ๒  ท้ังหมด ถนนหน4าอาคาร ๒ 
และรอบห4องน้ํานักเรียนหญิง 

๔/๒ นางาวพิมผกา  พิมพุฒ 
นางสาวกานดา  เรืองวานิช 

สวนหย อมหน4าอาคาร ๓  ท้ังหมด 
และบริเวณโดยรอบอาคาร ๓ ท้ังหมด 

๔/๓ นายอมร สีหาโมก 
นางสาวธัญลักษณะ  ฐานะ 

บริเวณหอประชุมหลังเก าท้ังหมด 
และบริเวณรอบหอประชุมท้ังหมด 

๔/๔ นางจุฑารัตน�  สมมาตย� 
นายอรณพ  คําแสน 

รอบห4องดนตรี  ห4องอุตสาหกรรม  สนามฟุตบอล 
และถนนหน4าห4องดนตรีถึงสระน้ํากอไผ  

๔/๕ นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
นายปรมินทร�  รู4เจน 

ถนนจากสระน้ําถึงประตู ๒ ด4านบ4านพักครู 
และบริเวณโดยรอบบ4านพัก 

๕/๑ นางอรวรรณ  พลทัสะ 
นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ� 

ประตูด4านหน4าโรงเรียน  รั้วโรงเรียน 
สวนหย อมหน4าโรงเรียน 

๕/๒ นายเชษฐกร  ปรชาโรจน� 
นางยุวดี  รัชพันธ� 

หอพระพุทธ  ลานพระพุทธ สวนหย อมล็อคท่ี ๑  



 ๑๐

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ”  โรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม 
(Big Cleaning Day) 

ให4แต ละห4องเรียนแบ งนักเรียนออกเป8น  ๒  กลุ ม  กลุ มท่ี  ๑  :  ทําความสะอาดห4องเรียน / ระเบียง 
กลุ มท่ี  ๒  :  บริเวณจุดท่ีรับผิดชอบ  คุณครูประจําชั้นร วมกํากับดูแล 
 
ห4อง ครูประจําชั้น พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๕/๓ นายสมาน  ล้ําลอง 

นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง 
บริเวณรอบธนาคารโรงเรียน  รอบห4องสหกรณ� 
สวนหย อมล็อคท่ี ๒  

๕/๔ นางกอบกุล  ใจปJKา 
นายอภิชาต  คําวิเลิศ 

สวนหย อมลTอคท่ี ๓ และรอบห4องน้ําท้ังสองหลัง 

๕/๕ นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ กวาดใบไม4รอบถังเก็บน้ําหน4าหอประชุม 
๖/๑ นางสาวนิตยาพร  กินบุญ 

นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล 
สวนหย อมลTอคท่ี  ๔ หัวมุมโค4งอาคารเรียน ๓ 
โรงฝSกงานหลังสีเหลือง 

๖/๒ นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ 
นางสาวณัฐกฤตตา  วันละคํา 

สวนหย อมข4างห4องโสตฯ  รอบลานชันดิว 
และบริเวณโรงจอดรถครูหลังห4องโสตฯ 

๖/๓ นางบัวลอง  พรนิคม 
นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง 

ลานหลังอาคาร ๒  บริเวณโรงจอดรถครู 
และรอบโรงอาหารท้ังหมด 

๖/๔ นางอุไร  ครองผา 
นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี 

บริเวณหลังอาคาร ๑  ท้ังหมด   หลังห4องกิจการนักเรียน 
และรอบห4องน้ํานักเรียนท้ังสามหลัง 

๖/๕ นายสมบูรณ� วงวิลาศ 
นางพัชนียา  ไชยรัตน� 

สวนหย อมหน4าอาคาร ๑ ท้ังหมด ถนนหน4าอาคาร ๑ 
ตลอดแนว และบริเวณรอบเสาธงชาติท้ังหมด 

 


