
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๐๔  /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห"งชาติ   

ประจําป/พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

 
ด2วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได2ร"วมกับหน"วยงานต"างๆ  ในอําเภออุบลรัตน�จัดกิจกรรมเนื่อง 

ในวันเด็กแห"งชาติ  ประจําป/พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ในวันเสาร�ท่ี  ๑๑  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ณ  
บริเวณลานเอนกประสงค�  โรงไฟฟ9าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เข่ือนอุบลรัตน�)  การไฟฟ9าฝ?ายผลิต
แห"งประเทศไทย  เพ่ือให2การดําเนินกิจกรรมเปAนไปด2วยความเรียบร2อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป9าหมาย
ท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก2ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/
๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ2างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข2อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปAนคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห"งชาติ  ประจําป/
พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม   ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู2อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู2อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน2ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน2ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน2ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน2ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน2ากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน2ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  



๒ 

 ๘) นางนิตยาพร  กินบุญ   หัวหน2างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู2 
           กรรมการและผู2ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให2คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก2ไขปRญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให2ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน2ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางนิตยาพร  กินบุญ   หัวหน2างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู2 
                  รองประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน2ากลุ"มสาระการเรียนรู2ทุกกลุ"มสาระ         กรรมการ 
 ๓) คณะคุณครูจัดกิจกรรมของแต"ละกลุ"มสาระการเรียนรู2 
  (๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๒) นายปรมินทร�  รู2เจน   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๓) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๔) นางชนิดาภา  โสหา   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๖) นางสาวกัญจนาพร  เพชรพิมล ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๗) นางช"อผกา  พิศพล   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาไทย   กรรมการ 
  (๘) นายคมสัน  สอโส    ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
  (๙) นายชลชัย  สุวรพันธ�   ลูกจ2างชั่วคราว       กรรมการ 
  (๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  (๑๑)นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  (๑๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  (๑๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  (๓๕) นางสาวพิมพ�ผกา  พิมพ�พุฒ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร� กรรมการ 
  (๑๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
  (๑๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร�ฯ  กรรมการ 
  (๑๙) นางรัตนา  กนกหงษา  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๒๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๒๑) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�  กรรมการ 
  (๒๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2คณิตศาสตร�  กรรมการ 



 ๓ 

  (๒๓)นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ศิลปะ    กรรมการ 
  (๒๔) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  (๒๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  (๒๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  (๒๗) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๒๘) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๒๙) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๓๐) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศกรรมการ 
  (๓๑) นางมะลิวัลย�  ยมโคตร  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๓๒) นางณัฐิดา  เหลาหา   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๓๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๓๔) Mrs Miriam  Kamau  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
   (๓๕) MR. Forsuh  Jude Tanue ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ กรรมการ 
  (๓๖) นางสาวศรันยา  ชาญประเสริฐ ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2ภาษาต"างประเทศ  กรรมการ 
  (๓๗) นางสาวเมวดี  สุรนนท�  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๓๘) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๓๙) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๔๐) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๔๑) นางสาวปาริฉัตต�  ไวคํา  ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๔๒) นายสมาน  ล้ําลอง   ครูกลุ"มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ  กรรมการ 
  (๔๓) นางภัทรา  การนา   หัวหน2างานนิเทศและติดตามการเรียนการสอน 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) คณะนักเรียนจัดกิจกรรมในแต"ละกลุ"มสาระการเรียนรู2 
  (๑)  นางสาวทิพวรรณ  คุณขวัญ   (๒)  นางสาวนรินทร�ทร  สายสอน 
  (๓)  เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสวัสด์ิ   (๔)  นางสาวนันทิพร  กองบาง 
  (๕)  นางสาวฑิฆัมพร  คงสุข    (๖)  นายภูรินทร�  พิมพ�พะ 
  (๗)  นายวราวุฒิ  ชารีวาร     (๘)  นายธนรัตน�  แสงกล2า 
  (๙)  นายพงศกร  ด2วงแพง    (๑๐)  นายวิทวัส  ทองราช 
  (๑๑) นายสองเมือง  จันทลี    (๑๒) นางสาววรรณภา  ศิริกานต�วัฒนา 
  (๑๓) นางสาวภัทรดี  ศรีสว"าง    (๑๔) นางสาวธีราพร  รัฐวร 
  (๑๕) นางสาวอัจฉรา  จันทร�โสม   (๑๖) นางสาวจุฬารัตน�  แสงกลาง 
  (๑๗) นายชยภัทร  ละเลิศ     (๑๗) นางสาวภัทราพร  สัตากุล 
  (๑๘) นางสาสพิมพ�วิไล  ศรีจันทร�   (๑๙) นางสาวชลธิชา  ศรีพล ี



๔ 

  (๒๐) นางสาวกุลธิดา  สีสังข�    (๒๑) นางสากัญญาวีร�  หวันกะมา 
  (๒๒) นายเมธาวุฒิ  บุญหลง    (๒๓) นางสาวศดานันท�  แสนโท 
  (๒๔) นางสาวญานันท�  โคตะ    (๒๕) นายวรัญiู  คลังกลาง 
  (๒๖) นางสาวปริญญาพร  แสงทวี   (๒๗) นางสาวพิจิตรา  สิงห�น2อย 
  (๒๘) นางสาวิภาวี  พานโคตร    (๒๙) นางสาวเกวลิน  จันทร�โสม 
  (๓๐) นางสาวอมรรัตน�  พรสวัสด์ิ   (๓๑) นางสาวบุตรนภา  พานโคตร 
  (๓๒) นางสาวสุวิติกาล  ยศเข่ือน   (๓๓) นายธนกฤต  แม2นดินแดง 
  (๓๔) นายปริญญา  สุวรรณสุขา   (๓๕) นายยศกร  สุขเสมอ 
  (๓๖) นายทินกร  สุปRญโญ     (๓๗) เด็กชายรหัสชัย  เล2าเจริญชัย 
  (๓๘) เด็กชายอาทิตย�  นิตยโรจน�   (๓๙) นายดรัสพงศ�  ฟุ9งพิลา 
  (๔๐) นายธนชัย  บุญแสน     (๔๑) นางสาวไขนภา  พ้ืนหินลาด 
  (๔๒) นางสาวอารยา  ฐานะ    (๔๓) นางสาวชลธิชา  อุดมดัน 
  (๔๔) นางสาวสุกัญญา  นารี    (๔๕) นายธนกร  โสมาบุตร 
  (๔๖) นางสาววรินยุพา  บุตรศรีน2อย  (๔๗) นางสาวอินทิรา  พรหมมา 
  (๔๘) นางสาวปนัดดา  แถมแสน 

มีหน�าท่ี จัดกิจกรรมในซุ2มกิจกรรมของแต"ละกลุ"มสาระการเรียนรู2 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  และถ1ายภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน2ากลุ"มบริหารท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู  คศ.๑ กรรมการ 
 ๖) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู2ช"วย      กรรมการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ2าง กรรมการ 
 ๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ2าง กรรมการ 
 ๙) นายสายัณห�  โชคลา    ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๐) นายบุญเลี้ยง  จันทร�พรหม  ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๑) นายอาทิตย�  สีสังข�    ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๒) นางสุบรรณ  จันทร�พรหม   ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๓) นายเสง่ียม  ผาโคตร    ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๔) นายทวัชชัย  ศรีสว"าง    ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 
 ๑๕) นายเทียนชัย  กงกาเรียน   ลูกจ2างชั่วคราว กรรมการ 



 ๕ 

 ๑๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  จัดประดับตกแต"งสถานท่ี  ในการจัดกิจกรรมท่ีเข่ือนอุบลรัตน�  ขนย2ายจัดวัสดุ  อุปกรณ�  
โตkะ  เก2าอ้ี  ตามท่ีกลุ"มสาระการเรียนรู2ต"างๆ  ร2องขอ  พร2อมจัดเก็บให2เรียบร2อยเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม  และ
บันทึกภาพ  กิจกรรม  พร2อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต�ของโรงเรียน 

๔. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นายปรมินทร  รู2เจน    ครูผู2ช"วย         กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝ?ายต"างๆ  เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๕. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผลและสรุปรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู  คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู2ช"วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู2ช"วย กรรมการและผู2ช"วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  ออกแบบการประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  และรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม 

ขอให2คุณครูและบุคลากรท่ีได2รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน2าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน2าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให2เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ2าพบข2อผิดพลาดในการพิมพ�  ปRญหาข2อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข2อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน2าท่ีให2แจ2งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก2ไข  และรายงานให2ผู2อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก2ไขต"อไป 



๖ 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปAนต2นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปKLา) 

ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


