
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 

ประจําป.พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

ด1วยในวันเสาร�ท่ี ๘  เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๓  เป5นวันมาฆบูชา ซ่ึงเป5นวันสําคัญวันหนึ่งใน 
วันพุทธศาสนาคือวันท่ีมีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ!ในพุทธศาสนา ท่ีเรียกว!า "จาตุรงคสันนิบาต" และ 
เป5นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ1าได1ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข� แก!พระสงฆ�สาวกเป5นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร  
กรุงราชคฤห� เพ่ือให1พระสงฆ�นําไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือจะยังพระพุทธศาสนาให1เจริญรุ!งเรืองต!อไป โรงเรียน 
กําหนดวัดกิจกรรมเวียนเทียน ไหว1พระฟBงธรรมะข้ึนเพ่ือให1นักเรียนมีความรู1 ความเข1าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน�ท่ีจะได1รับจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนได1เข1าร!วมปฏิบัติกิจกรรม 
ด1วยตนเอง โดยความเลื่อมใสศรัทธาอย!างแท1จริง และได1มีโอกาสแสดงบทบาท และรับผิดชอบต!อกิจกรรม 
ท่ีสําคัญนี้อย!างจริงจังและจริงใจ ในวันศุกร�ท่ี  ๗  เดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๔๖๓   ณ หอประชุมโรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม และวัดพระบาทภูพานคํา  เพ่ือให1การดําเนินกิจกรรมเป5นไปด1วยความเรียบร1อย   
มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเปGาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข1าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  
เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ1างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1อง จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อนี้เป5นคณะกรรมการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  ประจําป.พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปOPา    ผู1อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน1ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน1ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน1ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 



๒ 

 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน1ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน1ากลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษาฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายนุกูล   ศรีโอษฐ�   ครู  คศ.๑     กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ1าง     กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให1คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให1ดําเนินไปด1วยความเรียบร1อยบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการดําเนินงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคซา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ   หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒  รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๕) นายบูรพา  เรืองตังญาณ  รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๘) ครูประจําชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต1นทุกคน       กรรมการ 
 ๙) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๓/๒      กรรมการและเลขานุการ
 ๑๐) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูประจําชั้น ม.๓/๕     กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครูประจําชั้น ม.๑/๖   กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ณ วัดพระบาทภูพานคํา 
 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   หัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕  รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔    กรรมการ 
 ๕) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕   กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ รองหัวหน1าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖   กรรมการ 
 ๗) ครูประจําชั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน      กรรมการ 
 ๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูประจําชั้น ม.๖/๒   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา สีกุกอง  ครูประจําชั้น ม.๖/๓   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูประจําชั้น ม.๔/๓   กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประสานงานกับทุกฝXายท่ีเก่ียวข1อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  จัดประดับ
ตกแต!งสถานท่ีโตYะหมู!บูชา  จัดโตYะ เก1าอ้ี ให1เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรมและจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้น  
นิมนต�พระสงฆ�ร!วมพิธีการทางศาสนา และเป5นพิธีกรดําเนินกิจกรรม 

 ๒) ครูประจําชั้นนักเรียนทุกชั้น/ห1องช!วยกันกํากับดูแลนักเรียน เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม และ 
ทํากิจกรรมจิตอาสาทําความดีด1วยหัวใจ  (Big Cleaning day)  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําป. 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติกําหนด และบันทึกภาพกิจกรรม พร1อมท้ังเผยแพร!บน
เว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการฝ1ายโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๓        ประธานกรรการ 
 ๒) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู คศ.๒       รองประธานกรรการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๒       รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  ครูผู1ช!วย          กรรมการ 
 ๕) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูอัตราจ1าง         กรรมการ 
 ๖) นายศุภรากร  สิงห�เหิน  นักศึกษาฝdกประสบการณ�วิชาชีพฯ    กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล นักศึกษาฝdกประสบการณ�วิชาชีพฯ    กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ�            กรรมการ 
 ๙) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ             กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ1าง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม ปรึกษา ประสานงานกับทุกฝXายท่ีเก่ียวข1อง  วางแผน ดําเนินการติดต้ังระบบเสียง 
ระบบไฟบริเวณการจัดกิจกรรม  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� ต!างๆ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน พร1อมท้ัง
เผยแพร!บนเว็บไซต�  เพ่ือให1กิจกรรมดําเนินการไปด1วยความเรียบร1อย 

๔. คณะกรรมการฝ1ายกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน1ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต1   ครู คศ. ๒         กรรมการ 
 ๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ. ๒         กรรมการ 
 ๔). นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 



๔ 

 ๖) คุณครูประจําชั้นทุกคน             กรรมการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการดูแลนักเรียนเข1าร!วมกิจกรรม ประสานงาน
คณะกรรมการฝXายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๕. คณะกรรมการฝ1ายการเงิน  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  รู1เจน    ครูผู1ช!วย         กรรมการ 

 ๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดจตุปBจจัยถวายพระสงฆ� เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ  ประสานงานคณะกรรมการฝXายต!างๆ  ในการดําเนินงานร!วมกัน 

๖. คณะกรรมการฝ1ายประเมินผล ประกอบด�วย 

 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล   หัวหน1ากลุ!มสาระการเรียนรู1สังคมศึกษาฯ 

                 ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓       กรรมการ 

 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 

 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 

 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๒       กรรมการ 

 ๖) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 

 ๗) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู1ช!วย        กรรมการ 

 ๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 

 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝXายบริหาร 

  



๕ 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน1าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ1าพบข1อผิดพลาดในการพิมพ�  ปBญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข1อสงสัยในการปฏิบัติหน1าท่ีให1แจ1ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก1ไข  และรายงานให1ผู1อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก1ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป5นต1นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๔  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปOPา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๖ 

กําหนดการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจําป9 ๒๕๖๓  วันศุกร& ท่ี ๗ กุมภาพันธ&  ๒๕๖๓ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม (หลัง  ๑) 

 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น พร�อมกันท่ีหอประชุมโรงเรียน 

      - ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
      - ไหว1พระ / อาราธนาศีล  / สมาทานศีล 
      - พระสงฆ�แสดงพระธรรมเทศนา 
      - กล!าวคําถวายจตุปBจจัยไทยธรรม 
      - พระสงฆ�ให1พร เป5นเสร็จพิธี 
      - ทํากิจกรรม “เราทําความดีด1วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning day 

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ วัดพระบาทภูพานคํา 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร1อมกันท่ีวัดพระบาทภูพานคํา 
      - ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
      - ไหว1พระ / อาราธนาศีล  / สมาทานศีล 
      - พระสงฆ�แสดงพระธรรมเทศนา 
      - กล!าวคําถวายจตุปBจจัยไทยธรรม 
      - พระสงฆ�ให1พร เป5นเสร็จพิธี 
      - ทํากิจกรรม “เราทําความดีด1วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning day 

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
  



๗ 

กิจกรรม “เราทําความดีด�วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning day  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  
ประจําป9  ๒๕๖๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  วัดพระบาทภูพานคํา 

ห�อง ครูประจําช้ัน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๔/๑ คุณครูเนตรนภา  คลังกลาง 

คุณครูภัทรา  การนา 
บันไดนาค ทางเดินข้ึนนมัสการหลวงปูXขาว 

๔/๒ คุณครูพิมผกา  พิมพุฒ 
คุณครูศรัณยา  ชาญประเสริฐ 

บันไดนาค ทางเดินข้ึนนมัสการหลวงปูXขาว 

๔/๓ คุณครูนิติศาสตร�  เคนม่ิง 
คุณครูธัญลักษณ�  ฐานะ 

บันไดนาค ทางเดินข้ึนนมัสการหลวงปูXขาว 

๔/๔ คุณครูปาริฉัตต�  ไวคํา 
คุณครูปรมินทร�  รู1เจน 

บันไดนาค ทางเดินข้ึนนมัสการหลวงปูXขาว 

๔/๕ คุณครูจุฑารัตน�  สมมาตย� 
คุณครูอรณพ  คําแสน 

บันไดนาค ทางเดินข้ึนนมัสการหลวงปูXขาว 

๕/๑ คุณครูอรวรรณ  พลทัสสะ 
คุณครูศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� 

บริเวณรอยพระพุทธบาท 

๕/๒ คุณครูเชฐกร  ประชาโรจน� 
คุณครูยุวดี  แกมชัยภูมิ 

ล1างห1องน้ําบริเวณหน1าบันไดนาค 

๕/๓ คุณครูสมาน  ล้ําลอง 
คุณครูภรณ�ชนก  บุญจวง 

ล1างห1องน้ําบริเวณหน1าบันไดนาค 

๕/๔ คุณครูกอบกุล  ใจปOPา 
คุณครูอภิชาติ  คําวิเลิศ 

ล1างห1องน้ําบริเวณข1างศาลา 

๕/๕ คุณครูกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ล1างห1องน้ําบริเวณข1างศาลา 
๖/๑ คุณครูนิติยาพร  กินบุญ 

คุณครูกัญจนพร  เพชรพิมล 
ล1างห1องน้ําบริเวณข1างศาลา 

๖/๒ คุณครูเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ 
คุณครูณัฐกฤตา  วันละคํา 

ถนนทางรถยนต�ข้ึนวัด 

๖/๓ คุณครูบัวลอง  พรนิคม 
คุณครูเพ็ญนภา  สีสุกอง 

หน1าศาลาอุโบสถถึงทางข้ึนวัด (ทางรถยนต�) 

๖/๔ คุณครูอุไร  ครองผา 
คุณครูพรทิพย�  อุ!นมีศรี 

ถนนทางเข1าเมรุ ๒ ด1าน 

๖/๕ คุณครูสมบูรณ�  วงวิลาศ 
คุณครูพัชนียา  ไชยรัตน� 

ถนนจากประตูโขงถึงเนินทางเข1าศาลาวัด 



๘ 

กิจกรรม “เราทําความดีด�วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning day  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
ประจําป9 ๒๕๖๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น  ณ  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
ห�อง ครูประจําช้ัน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๑/๑ คุณครูจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช 

คุณครูพงศกร  สุวรรณศรี 
เก็บขยะและใบไม1บริเวณรอบสนามฟุตซอล 

๑/๒ คุณครูบูรพา  เรือวตังญาณ 
คุณครูชนิดาภา  โสหา 

เก็บขยะและใบไม1บริเวณสวนปXาข1างสนามฟุตซอล 
และรอบหอประชุมหลังใหม! 

๑/๓ คุณครูพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี 
คุณครูรัตนา  กนกหงษา 

กวาดท่ีนั่งข้ันบันไดข1างหอประชุมหลังเก!า 
และสนามบาสเกตบอลเก!า 

๑/๔ คุณครูมลิวัลย�  ยมโคตร 
คุณครูศิวารักษ�  ไชยสมบัติ 

กวาดสนามวอลเล!ย�บอลและท่ีนั่งบันไดข1างสนาม (ต1นพุทธา) 

๑/๕ คุณครูภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร 
คุณครูธัญญา  ศรีสูงเนิน 

เก็บขยะและกวาดข้ันบันไดข1างสนามฟุตบอล 

๑/๖ คุณครูวิลาสินี  พรรคพิง 
คุณครูรุ!งนภา  เหล!าเทพ 

เก็บเศษขยะและใบไม1รอบบริเวณบ1านพักคุณครู 

๒/๑ คุณครูเมวดี  สุรนันท� เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 
๒/๒ คุณครูอุดม  พิมพ�เทศ 

คุณครูพิสิษฐ�  ดรจันใต1 
เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 

๒/๓ คุณครูศศิกานต�  ยามสุข เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 
๒/๔ คุณครูสานิตย�  มหาหิงคุ� 

คุณครูคมสัน  สอโส 
เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 

๒/๕ คุณครูอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 
๒/๖ คุณครูณัฐธิดา  เหลาหา 

คุณครูสุพัตรา  ภูนาวัง 
เก็บเศษขยะและใบไม1รอบอาคารหลัง ๓ 

๓/๑ คุณครูดวงใจ  มาตรวังแสง 
คุณครูอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล 

เก็บขยะและใบไม1รอบโรงจอดรถจักรยานยนต�นักเรียน 
และตลอดแนวถนน 

๓/๒ คุณครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 
คุณครูศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล 

เก็บขยะและใบไม1รอบโรงจอดรถคุณครูด1านศาลพระภูมิ 
และตลอดแนวถนน 

๓/๓ คุณครูฉัตรชัย  ปุราโส เก็บขยะและใบไม1รอบโรงอาหารด1านบ1านพักนักการ 
๓/๔ คุณครูช!อผกา  พิศพล 

คุณครูรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 
เก็บขยะและใบไม1รอบโรงอาหารด1านห1องน้ําหญิง 



๙ 

ห�อง ครูประจําช้ัน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
๓/๕ คุณครูกานติมา  มุลทากุล 

คุณครูกันย�ชิสา  สามารถ 
เก็บขยะและใบไม1บริเวณลานเฟijองฟGา 

๓/๖ คุณครูสิริกาญจน�  ผาโคตร 
คุณครูพรพิชิต  ทิทา 

เก็บขยะและใบไม1บริเวณสนามบาสเก็ตบอล (ใหม!) 

 


