
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  เดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรม

ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด5วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดดําเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชา
พิเศษ  ข้ึนในวันท่ี ๑๗  - ๒๒ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  กิจกรรมเดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรมของลูกเสือ
เนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๒  ข้ึนในวันท่ี ๒๑ 
ถึง  วันท่ี  ๒๒ เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  ณ  ค!ายลกูเสือภูผาม!านเม5าเท็นท�แคมป?  อําเภอภูผาม!าน  
จังหวัดขอนแก!น  เพ่ือให5การดําเนินงานเป@นไปตามกระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน  
มีวัตถุประสงค�เพ่ือฝCกอบรมให5การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให5เป@นพลเมืองดี โดยไม!คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา 
ท้ังนี้เป@นไปตามความมุ!งประสงค�หลักการ และวิธีการ ซ่ึงลูกเสือโลกได5กําหนดไว5  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ 
(๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติ
ข5าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ5าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข5อง  และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต!งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สอบวิชาพิเศษ  เดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรมลูกเสือเนตร
นารีสามัญรุ!นใหญ! กองลูกเสือโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๒  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปMNา    ผู5อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู5อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน5ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน5ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมป?นิศากร หัวหน5ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน5ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 



๒ 

 ๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน5ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
กรรมการและเลขานุการ 

 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน5าผู5กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ 
 กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

 ๑๐) นายอุดม  พิมพ�เทศ   หัวหน5าผู5กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๒ 
กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

 ๑๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร หัวหน5าผู5กํากับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๓ 
กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให5คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก  นิเทศกํากับติดตาม 
ตลอดจนพิจารณาแก5ไขปRญหาอุปสรรคต!าง ๆ ประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ี
เก่ียวข5องในการดําเนินงานให5เป@นไปด5วยความเรียบร5อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี   ผู5อํานวยการฝCก 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๒ ผู5อํานวยการค!าย 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๖ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๕ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๖) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๒ รองผู5อํานวยการค!าย 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๑ รองผู5อํานวยการค!าย 
 ๘) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑   กรรมการ 
 ๙) นางสาวชนิดาภา  โสหา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๒   กรรมการ 
 ๑๐) นางรัตนา  กนกหงษา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๑๒) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔   กรรมการ 
 ๑๓) นางภัทราภรณ�  ลิมป?นิศากร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๕   กรรมการ 
 ๑๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๕   กรรมการ 
 ๑๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๑๘) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๑๙) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต5 ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓   กรรมการ 



๓ 

 ๒๑) นายสานิตย�  มหาหิงค� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๒๒) นางสุพัตรา  ภูนาวัง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๒๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๑   กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๒   กรรมการ 
 ๒๖) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๓   กรรมการ 
 ๒๗) นางช!อผกา  พิศพล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๔   กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๔   กรรมการ 
 ๒๙) นางกานติมา  มุลทากุล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๓๑) ว!าท่ีร5อยตรีพรพิชิต  ทิทา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๖   กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๓)นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๓๔) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๒กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๓๕) นายคมสัน  สอโส ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
สอบวิชาพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ – ๓  (จัดทําข5อสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจัดทําบัญชีรายชื่อ
ลูกเสือ เนตรนารี ท่ีสอบวิชาพิเศษได5)  ดําเนินกิจกรรมให5สําเร็จลุล!วงไปด5วยความเรียบร5อย 

 ๒) ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการกิจกรรมเดินทางไกล อยู!ค!ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ!นใหญ! ชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี ๑ – ๒  ดําเนินกิจกรรมให5สําเร็จลุล!วงไปด5วยความเรียบร5อย 

 ๓) ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี  ๑ – ๒ รับรายงานตัวลูกเสือเนตรนารี  
ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  ต้ังแต!เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ ลานจอดรถ  OTOP อําเภออุบลรัตน� 
ตรวจเครื่องแบบ อุปกรณ�ประจําตัวให5ครบเรียบร5อย 

 ๔) ประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๒ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑ รองประธานกรรมการ 
 ๓) ว!าท่ีร5อยตรีพรพิชิต  ทิทา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๖   กรรมการ 
 ๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๕) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 



๔ 

 ๖) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓   กรรมการ 
 ๗) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๘) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๓   กรรมการ 
 ๙) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๒   กรรมการ 
 ๑๐) นายคมสัน  สอโส  ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔ 

 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการจัดประดับตกแต!งสถานท่ี 
กองอํานวยการ โต[ะ เก5าอ้ี ให5เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  จัดระบบแสง เสียง  อุปกรณ�
โสตทัศนูปกรณ�และบันทึกภาพกิจกรรม  พร5อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต�  และประสานงานดําเนินการกับ
กรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ  ฝ.ายกิจกรรมนันทนาการ การบันเทิง  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๒ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๕ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔ รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑ รองประธานกรรมการ 
 ๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑   กรรมการ 
 ๗) นางรัตนา  กนกหงษา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๙) นางวิลาสินี  พรรคพิง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๑๓) นางสุพัตรา  ภูนาวัง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นายคมสัน  สอโส  ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔ 

กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔ 

กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 



๕ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการพิธีการ กํากับดูแลลําดับข้ันตอน  
พิธีเป\ด – ป\ด เป\ดประชุมกอง ดําเนินกิจกรรม แจ5งข5อมูลข!าว ประชาสัมพันธ� ตลอดกิจกรรม 

 ๒) ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ การบันเทิง 
และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  และประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๕. คณะกรรมการฝ.ายรักษาความปลอดภัย  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต5 ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๒ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๖) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส  ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔ 

กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย  พักนอน 
กํากับ ดูแล ลูกเสือ–เนตรนารี ประสานงานสถานีตํารวจภูธรภูผาม!านช!วยดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร5อย ตลอดกิจกรรม  และประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๖. คณะกรรมการฝ.ายอาหาร  และฝ.ายพยาบาล  ประกอบด�วย 
 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๕ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมป?นิศากร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๕ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๒   กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๖) นางสุพัตรา  ภูนาวัง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔   กรรมการ 
 ๙) นางณัฐธิดา  เหลาหา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๖ 

กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 



๖ 

 ๑๑) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๑ 
กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการ  จัดหาอาหาร สําหรับลูกเสือ 
เนตรนารี  ผู5กํากับลูกเสือ  ผู5มีเกียรติจํานวน  ๓  ม้ือ (อาหารกลางวัน  เย็น วันศุกร�ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ�   
อาหารเช5า  วันเสาร�ท่ี ๒๒  กุมภาพันธ�)  น้ําด่ืม น้ําแข็ง บริการให5เพียงพอตลอดกิจกรรม 

 ๒) จัดเตรียมเวชภัณฑ�ปฐมพยาบาล ดูแลอาการเจ็บปSวยเบ้ืองต5นของลูกเสือเนตรนารี  
ประสานงานโรงพยาบาลภูผาม!านในการเตรียมการช!วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  และประสานงานดําเนินการ 
กับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๗. 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) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๖) นายปรมินทร  รู5เจน    ครูผู5ช!วย         กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการ   เบิกจ!ายงบประมาณ 
ในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ  จัดรางวัลการจัดการค!าย การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ  และ
ประสานงานดําเนินการกับกรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

๘. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ผู5กํากับลูกเสือ      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๒ ผู5อํานวยการค!าย 
 ๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๖ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๑ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๕ รองผู5อํานวยการฝCก 
 ๖) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๒ รองผู5อํานวยการค!าย 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๑ รองผู5อํานวยการค!าย 
 ๘) นางรัตนา  กนกหงษา ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๓   กรรมการ 



๗ 

 ๑๐) นายสานิตย�  มหาหิงค� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๑๑) นางสุพัตรา  ภูนาวัง ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๒) นางกานติมา  มุลทากุล ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕)นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๑/๔กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๑๖) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๓/๒กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 
 ๑๗) นายคมสัน  สอโส ผู5กํากับลูกเสือเนตรนารี ม.๒/๔กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ  ออกแบบ  วางแผน  ดําเนินการประเมิน  ประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม  และรายงานผลการจัดกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม  และประสานงานดําเนินการกับ
กรรมการฝSายต!างๆ ในส!วนท่ีเก่ียวข5อง 

ขอให5ครูและบุคลากรท่ีได5รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมายด5วยเรียบร5อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน5าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน5าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให5เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ5าพบข5อผิดพลาดในการพิมพ�  ปRญหาข5อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข5อสงสัยในการปฏิบัติหน5าท่ีให5แจ5ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก5ไข  และรายงานให5ผู5อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก5ไขต!อไป 

ท้ังนี้ต้ังแต!บัดนี้เป@นต5นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓ เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปMNา) 

ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


