
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๕ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดขบวนพาเหรดกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน�สัมพันธ� 

(สีน้ําตาล)  ประจําป1พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

ด3วยอําเภออุบลรัตน�ได3จัดกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน�สัมพันธ�  ครั้งท่ี ๓๒ ป1  ๒๕๖๓   
ในวันท่ี ๓๐ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  ณ  สนามกีฬาโรงไฟฟ9าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
(เข่ือนอุบลรัตน�)  และข3าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อยู!ในกลุ!มสีน้ําตาด  กําหนดให3มีการเดิน
พาเหรดในพิธีเป>ดกีฬาในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓  เพ่ือให3การดําเนินกิจกรรมเป@นไปด3วยความ
เรียบร3อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป9าหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข3าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ3างชั่วคราว ลงวันท่ี  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อนี้เป@นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดขบวนพาเหรดกีฬาประเพณีประชาชนอุบลรัตน�สัมพันธ�สีน้ําตาล  ประจําป1พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู3อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู3อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน3ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน3ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ!มบริหารท่ัวไป   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ.๒   กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นายคมสัน  สอโส     ครู ค.ศ.๑   กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ อํานวยการ  ให3คําแนะนําปรึกษา  
นิเทศกํากับติดตามให3การดําเนินงานไปด3วยความเรียบร3อย  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมจัดรูปแบบขบวนพาเหรด ประกอบด�วย 

 ๑)   นางอาภัสราวรรณ   สุริยะโชติกุล ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน3ากลุ!มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน    ครู ค.ศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี   พรรคพิง    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นายสมาน    ล้ําลอง    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล   ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวภรณ�ชนก   บุญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร   สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิวารักษ�   ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นายคมสัน   สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวสุพัตรา   ภูนาวัง   ครูผู3ช!วย         กรรมการ 
 ๑๒)นางสาวรุจิรา   บุญญานุสนธิ ์  ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๓)นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๔)นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๕)นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๑๖)นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๑๗)นายชลชัย  สวุรพันธ�    วิทยากรท3องถ่ิน       กรรมการ 
 ๑๘)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล   ครู ค.ศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  จัดรูปแบบ
ขบวนพาเหรด ลําดับของขบวน พร3อมท้ังจัดหาอุปกรณ�ในการประกอบขบวนพาเหรดตามความเหมาะสม 

๓. คณะกรรมการจัดขบวนแฟนซี  ประกอบด�วย 

 ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน3ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปOนิศากร หัวหน3ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางกอบกุล   ใจปKLา ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๖) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๗) นางศุภสิริ   ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ กรรมการ 



๓ 

 ๘)นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๙)นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๐) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๓)นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๔)นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๕)นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๖)นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๗)นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๘)นางสาวชนิดาภา   โสหา   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๑๙)นางนิตยาพร   กินบุญ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๐)นางสาวกุณฑิกา   ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๑)นายอภิชาติ   คําวิเลิศ   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๒)นายบูรพา   เรืองตังญาณ    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๓)นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๔)นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๕)นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๖)นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๒๗)นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๘)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต3   ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒๙)นางยุวดี  แกมชัยภูมิ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓๐)นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓๑)นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓๒)ว!าท่ีร3อยตรีพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๓)นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกกอง   ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๔นางภัทรา  การนา  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๕)นางกานติมา  มุลทากุล ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๖)นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๗)นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๘)นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๓๙)นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๔๐)นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู3ช!วย กรรมการ 



๔ 

 ๔๑)นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู3ช!วย กรรมการ 
 ๔๒)นายปรมินทร�  รู3เจน ครูผู3ช!วย กรรมการ 
 ๔๓)นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง ครูผู3ช!วย กรรมการ 
 ๔๔)นาวสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔๕)นายสมเอียง  พานโคตร วิทยากรท3องถ่ิน กรรมการ 
 ๔๖)นางสาวพรทิวา  ใบบุญ ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔๗)Mr.Forsuh  Jude Tanue ครูจ3างชาวต!างชาติ กรรมการ 
 ๔๘)Ms.Miriam   Wambuin ครูจ3างชาวต!างชาติ กรรมการ 
 ๔๙)นางสาวมณฑกร  ทองเหลา นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๐)นางสาวสุภาทร  โชมขุนทด นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๑)นางสาวญาณิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๒)นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท3าง นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๓)นางสาววิภาพร  มังคุรุดร นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๔)นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๕)นางสาวประมาภรณ�  เขตวัฒนานุสรณ�  นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๖)นางสาวชนันญา  แย3มม่ังมี นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๗)นายศุภรกร  สิงห�เหิน นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๘)นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๕๙)นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖๐) นางสาวศุภรดา   บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑  กรรมการและและผู3ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  เข3าร!วม
ขบวนแฟนซี จัดหาวัสดุอุปกรณ�ในการร!วมขบวนแฟนซี พร3อมท้ังส!งคืนเม่ือเสร็จกิจกรรม 

๔. คณะกรรมการฝ4ายโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู3ช!วย         กรรมการ 
 ๕) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ3าง        กรรมการ 
 ๖) นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพฯ   กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพฯ   กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ  กรรมการ 



๕ 

 ๙) นางสาวศรัณยา ชาญประเสริฐ  ครูอัตราจ3าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  บันทึกภาพ 
บันทึกวีดีโอตลอดกิจกรรม และเผยแพร!บนเว็บไซต�ของโรงเรียน 

๕. คณะกรรมการฝ4ายปฐมพยาบาล   ประกอบด�วย 

 ๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมพยาบาล             กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  จัดเวชภัณฑ� 
อุปกรณ�ปฐมพยาบาล/ปฐมพยาบาลผู3ท่ีบาดเจ็บจากการแข!งขันหรือนําส!งเพ่ือรักษาต!อตามความเหมาะสมเม่ือ
มีเหตุหรืออันตรายเกิดข้ึนขณะดําเนินกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ4ายการเงิน    ประกอบด�วย 

 ๔) นางอุไร  ครองผา   หัวหน3ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗)นายปรมินทร�  รู3เจน ครูผู3ช!วย กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑  รรมการและผู3ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  เบิกจ!าย
งบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ4ายประเมินผล ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน3ากลุ!มบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ.๒     รองปรkะธานกรรมการ 
 ๓) นายคมสัน  สอโส      ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 



๖ 

 ๔)นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู3ช!วย กรรมการ 
 ๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝSายท่ีเก่ียวข3อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการออกแบบ
ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝSายบริหาร 

ขอให3ครูและบุคลากรท่ีได3รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายด3วยเรียบร3อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน3าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให3เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ3าพบข3อผิดพลาดในการพิมพ�  ปlญหาข3อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข3อสงสัยในการปฏิบัติหน3าท่ีให3แจ3ง
กลุ!มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก3ไข  และรายงานให3ผู3อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก3ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป@นต3นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๔  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปKLา) 

ผู3อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


