
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๕๒  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการฝ%กซ'อมนักเรียนเข'าแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  ๖๘  

ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป5การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด'วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได'กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป5
การศึกษา ๒๕๖๒  ใช'ชื่องานว�า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  ๖๙  ป5การศึกษา ๒๕๖๒” และให'จัด 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในระดับภาคท้ัง  ๔ ภูมิภาค โดยให'มีผู'ชนะเลิศแต�ละกิจกรรมภาคละ ๑ คน / ๑ ทีม 
รวมเปBนผู'ชนะเลิศแต�ละกิจกรรม ๔ คน / ๔ ทีม พร'อมท้ังมอบหมายให'สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต'นจากทุกสังกัด (ยกเว'นโรงเรียนขยายโอกาส) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร�วม แบ�งโซนตามจํานวน 
เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา นั้น และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  กําหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก�นข้ึน ในวันท่ี ๕ – ๗ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข'าแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ประจําป5
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันท่ี ๑๒ – ๑๔  เดือนธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือให'การดําเนินงานไปด'วยความเรียบร'อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห�งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห�งพระราชบัญญัติ
ข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ'าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง จึงแต�งต้ังบุคคลเปBนแต�งต้ัง
คณะกรรมการฝ%กซ'อมนักเรียนเข'าแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  ๖๘  ระดับมัธยมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป5การศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปNOา    ผู'อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู'อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู'อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน'ากลุ�มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน'ากลุ�มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน'ากลุ�มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน'ากลุ�มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน หัวหน'างานกิจกรรมพัฒนาผู'เรียน กรรมการและผู'ช�วยเลขานุการ 
 ๙) นางภัทรา  การนา   ครู  ค.ศ.๑   กรรมการและผู'ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให'คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก'ไขปUญหาอุปสรรคต�าง ๆ ในการดําเนินงานให'ดําเนินไปด'วยความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-กสอนนักเรียนเข�าแข/งขัน  ประกอบด�วย 

ท่ี หมวดหมู/ รายการ ผู�เข�าแข/งขัน ผู�ฝ-กสอน 

๑ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด 
เพลงคุณธรรม  ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชรินยา สามหมอ 
๒. นางสาวปรียารัตน�  ฐานะ 
๓. นางสาวสายสุดา เสียงใส 
๔. นางสาวอรญา  ธานี 
๕. นางสาวเมทินี นาไชยเวศ 

๑. นางสาวณัฐกฤตา 
วันละคํา 

๒. นางเญจวรรณ 
พิมพ�เทศ 

๒ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจีรวรรณ  สีแก'ว 
๒. นายธิติวุฒิ  ยันต�สา 
๓. นางสาวพัณณิตา  ชลพันธ� 
๔. นางสาวสุภัสสรา  พุฒฝอย 
๕. นางสาวเมริษา  สีลาโพธิ์ 

๑. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๒. นางกานติมา  มุลทากุล 

๓ ศิลปะ-ทัศนศิลปR การแข�งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

นายจิรวัฒน�  นาโนนกอก นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

๔ ศิลปะ-ทัศนศิลปR การแข�งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ม.๔-ม.๖ 

นางสาวธีราพร  รัฐวร นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

๕ ศิลปะ-ดนตรี การแข�งขันขับร'องเพลง
ไทยลูกทุ�ง ประเภทชาย 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายวิชชากร  ชัยพิบูลย� นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 

๖ ภาษาต�างประเทศ การแข�งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจารุภา 
ปลอดกระโทก 

นางอาภัสราวรรณ 
สุริยะโชติกุล 



๓ 
 

ท่ี หมวดหมู/ รายการ ผู�เข�าแข/งขัน ผู�ฝ-กสอน 

๗ ภาษาต�างประเทศ การแข�งขันต�อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดร 
๒. เด็กหญิงวรกานต� 

ละครเขต 

๑. นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๒. นางณัฐธิดา  เหลาหา 

๘ ภาษาต�างประเทศ การแข�งขันต�อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๔-ม.๖ 

นายกิตติศักด์ิ  ชื่นบาน นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง 

๙ คอมพิวเตอร� การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร�ประเภท
ซอฟต�แวร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกฤษญาพร 
โภคานิตย� 

๒. เด็กหญิงพศิกา  ศรีอุดร 
๓. เด็กชายสุเมธ  สีกะแจะ 

๑. นางนิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางสาวพัชราภรณ� 

เพ่ิมยินดี 

๑๐ คอมพิวเตอร� การแข�งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช'ด'วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายรหัสชัย 
เล'าเจริญชัย 

๒. เด็กชายอาทิตย� 
นิตยโรจน� 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นางนิตยาพร  กินบุญ 

๑๑ คอมพิวเตอร� การแข�งขันการสร'างเกม
สร'างสรรค�จาก
คอมพิวเตอร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทินกร  สุปUญโญ 
๒. นายนัฐพงศ�  ทรายงาม 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นางนิตยาพร  กินบุญ 

๑๒ หุ�นยนต� การแข�งขันหุ�นยนต�
ระดับสูง  ม.๔-ม.๖ 

๑. นายธนกฤต  แม'นดินแดง 
๒. นายปริญญา  สุวรรณสุขา 
๓. นายยศธร  สุขเสมอ 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายเชฐกร  ประชาโรจน� 

๑๓ การงานอาชีพ การแข�งขันการแกะสลัก
ผักผลไม' ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงธีรัช  ผลจันทร� 
๓. เด็กหญิงปUทมพร  คําขาว 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นางอุไร  ครองผา 

๑๔ การงานอาชีพ การแข�งขันการแกะสลัก
ผักผลไม'  ม.๔-ม.๖ 

๑. นายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา 
๒. นางสาวปณิศา แสนสมบัติ 
๓. นางสาวสุจิรา  เหล�าศรีคู 

 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นายณัฐดนัย  เกาะหาร 



๔ 
 

มีหน�าท่ี ศึกษารายละเอียดเกณฑ�การแข�งขัน  ฝ%กซ'อมนักเรียนตามกิจกรรมการแข�งข้ันท่ีรับผิดชอบ  
ประสานงานผู'ปกครองนักเรียน  นํานักเรียนเข'าร�วมแข�งขันตามกําหนดวัน เวลา สถานท่ีแข�งขัน และ
ประสานงานแจ'งผู'ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนหลังจากแข็งขันเสร็จ  และอ่ืนๆ  ตามท่ีได'รับมอบหมาย 

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�  ปUญหาข'อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข'อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน'าท่ีให'แจ'งกลุ�มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก'ไข  และรายงานให'ผู'อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก'ไขต�อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต�วันท่ี ๑  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เปBนต'นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร  ใจปNOา) 
ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


