
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๓๗ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมป*จฉิมนิเทศและกิจกรรมอําลาสถาบันให0กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓  และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖  ป5การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด0วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได0กําหนดจัดงานป*จฉิมนิเทศและกิจกรรมอําลาสถาบันให0กับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ ประจําป5การศึกษา ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  
เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือให0การดําเนินการดังกล"าวเป;นไปด0วยความเรียบร0อย มีประสิทธิภาพ    
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ 
มาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป;นคณะกรรมการจัดกิจกรรมป*จฉิมนิเทศและกิจกรรม
อําลาสถาบันให0กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖  ป5การศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน0ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน 

กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู  คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๑๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู  คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 



๒ 

 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู  คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก0ไขป*ญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให0เป;นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๔) นายบูรพา  เรืองตังญาณ  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒   กรรมการ 
 ๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒   กรรมการ 
 ๗) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓   กรรมการ 
 ๘) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓   กรรมการ 
 ๙) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๔   กรรมการ 
 ๑๐) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๔   กรรมการ 
 ๑๑) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๕   กรรมการ 
 ๑๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๕   กรรมการ 
 ๑๓) นาสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖    กรรมการ 
 ๑๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๑   กรรมการ 
 ๑๖) นายฉัตรชัย  ปุราโส     ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๓   กรรมการ 
 ๑๗) นางช"อผกา  พิศพล    ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๔   กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๔   กรรมการ 
 ๑๙) นางกานติมา  มุลทากุล   ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๕   กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๕   กรรมการ 
 ๒๑) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๑   กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวกัญจนพร เพชรพิมล  ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๑   กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๒   กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๓   กรรมการ 
 ๒๕) นางอุไร  ครองผา    ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๔   กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๔   กรรมการ 
 ๒๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครูประจําชั้นนักเรียนม.๖/๕   กรรมการ 



๓ 

 ๒๘) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๒๙) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒ 

กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๑)นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒ 

 กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓ 

   กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๑ 

   กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓ 

กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝRายต"างๆ  ประชุม ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  ฝSกซ0อม กํากับ  
ดูแลกิจกรรมต"างๆ  ตลอดจนจัดหาชุดแต"งกาย  ดําเนินกิจกรรมให0เป;นไปด0วยความเรียบร0อย 

๓. คณะกรรมการฝ.ายสถานท่ี เวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๙) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) ครูนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 



๔ 

 ๑๘) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย         กรรมการ 
 ๒๑) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู0ช"วย         กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๒๓) นายนายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวศรันยา  ชายประเสริฐ  ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๒๖) นายชลชัย  สวุรพันธ�     วิทยากรท0องถ่ิน       รรมการ 
 ๒๗) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๒๘) นางสาววิถาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวประมาภรณ� เขตวัฒนานุสรณ� นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวชนันญา  แย0มม่ังมี  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๓๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๓๓) นักเรียนทีมงานโสตทัศนศึกษา/ถ"ายภาพ         กรรมการ 
 ๓๔) ลูกจ0างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๓๕) นางสาวเมวดี  สุรนันท�    ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑. ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข0อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการประดับ
ตกแต"งสถานท่ีเหอประชุม และบริเวณโดยรอบ  โตVะ เก0าอ้ี ชุดรับแขก  ไฟฟXาแสงสว"าง  เครื่องขยายเสียง 
อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต"างๆ  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 ๒. ออกแบบปXายกิจกรรม “กิจกรรมป*จฉิมนิเทศและกิจกรรมอําลาสถาบัน  
ป5การศึกษา  ๒๕๖๒” 

 ๓. นําผลงานนักเรียนประกวดแข"งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาจัดแสดง 
 ๔. จัดทํา นําเสนอวิดีทัศน�ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนในป5การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 ๕. บันทึกภาพตลอดกิจกรรมและเผยแพร"บนเว็บไซต�ของโรงเรียน 

๔. คณะกรรมการฝ.ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครู  คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓        กรรมการ 



๕ 

 ๔) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู  คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๗)   นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๓ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข0อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  เป;นพิธีกร 
กํากับ ควบคุมดูแล ลําดับข้ันตอน ดําเนินกิจกรรมฝSกซ0อมบูม อบร. แจ0งข0อมูลข"าวสาร ประชาสัมพันธ�ตลอด
กิจกรรม 

๕ คณะกรรมการฝ.ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปHIา    ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๑) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู0ช"วย         กรรมการ 
 ๒๐) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู0ช"วย         กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศรันยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 



๖ 

 ๒๓) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๒๔) นางสาววิถาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวประมาภรณ� เขตวัฒนานุสรณ� นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวชนันญา  แย0มม่ังมี  นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ

 ๒๘) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๓๑)นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข0อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  จัดผ0าปูโตVะ 
แจกันดอกไม0ประดับบนโตVะรับแขกแท"นประธานพิธ ีจัดหาอาหารว"าง  น้ําด่ืม น้ําแข็งและอุปกรณ�บริการต"างๆ  
ให0เพียงพอ 

๖. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน จัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นายปรมินทร�  รู0เจน    ครูผู0ช"วย         กรรมการ 
 ๗) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑    กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข0อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ 
เบิกจ"ายงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ  จัดเตรียมเกียรติบัตร รางวัล 

๗. คณะกรรมการฝ.ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู  คศ.๒ กรรมการ 
 ๓) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.๒      กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู  คศ.๑      กรรมการ 



๗ 

 ๖) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู0ช"วย      กรรมการ 
 ๗)นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู0ช"วย กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู0ช"วย กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับทุกฝRายท่ีเก่ียวข0อง ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  ดําเนินการ  รวบรวม
ข0อมูลต"างๆ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอต"อฝRายบริหาร 

ขอให0คุณครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน0าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดีแก"
ทางราชการสืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ป*ญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0งกลุ"มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก0ไขต"อไป 

 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป;นต0นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
( นายบวร  ใจปHIา ) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๘ 

กําหนดการกิจกรรมป:จฉิมนิเทศและกิจกรรมอําลาสถาบันให�กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี ๖  ป>การศึกษา  ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๗  เดือนกุมภาพันธ&  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

เวลา กิจกรรม การดําเนินการ 
ผู�รับผิดชอบประสานงาน/

ดําเนินการ 
๐๘.๐๐ น. กิจกรรมเข0าแถว

เคารพธงชาติ 
• นักเรียนเข0าแถวท่ีสนามฟุตบอล • ครูเวรประจําวัน 

• ครูสานิตย� มหาหิงค� 

• ครูเชฐกร ประชาโรจน� 

• ครูคมสัน  สอโส 
๐๘.๑๕ น. กิจกรรมบูม 

“U.B.R” 
• นักเรียนชั้น ม.๓-ม.๖  เข0าแถวตรงกลางระหว"าง

ชั้นอ่ืนๆ  และนักเรียนชั้นอ่ืนๆ แปรแถว 
เป;นวงกลมล0อมรอบ 

• คณะกรรมการนักเรียนเป;นผู0นําในการบูม 

• ครูอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

• ครูสมาน  ล้ําลอง 

• ครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 

• ครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล 
๐๘.๔๕ น. กิจกรรมอําลาสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์  สักการะ
พระพุทธรูปประจํา
โรงเรียนและ 
ศาลพระภูมิเจ0าท่ี 

• การเดินข้ึน  นําโดยขบวนวงโยธวาทิตนําหน0า
ตามด0วยธงโรงเรียน ๒  ธง  และนักเรียนชั้น 
ม.๓-ม.๖ เริ่มจาก  ม.๓/๑- ม.๖/๕  ตามลําดับ 
โดยมีครูประจําชั้นเดินนําหน0าแต"ละห0อง 

• นักเรียนชั้นอ่ืนๆ  เดินแถวข้ึนแล0วต้ังแถว  ๒ ฝ*_ง  
ของถนนเริ่มจากหน0าสหกรณ�  เรียงลําดับจาก 
ชั้น ม.๕, ม.๔, ม.๒ และม.๑  ตามลําดับ 

• ครูคมสัน  สอโส 

• ครูเชฐกร ประชาโรจน� 

• ครูจันทร�เพ็ญ ไชยเวช 

• ครูกานติมา มุลทากุล 

• ครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 

๐๙.๓๐ น. กิจกรรมขอขมาครู • นักเรียนชั้นม.๓-ม.๖  เดินแถวเข0าหอประชุม  
และนักเรียนชั้นอ่ืนๆ  เดินตามเข0าหอประชุม 

• ข0างหน0าหอประชุม  เป;นกรรมนักเรียนสวมสูทสี
ฟXาต้ังแถวต0อนรับ  และนักศึกษาวิชาทหารถือธง
สีฟXา  สีขาว  ต้ังเป;นซุ0มให0นักเรียน ม.๓-ม.๖  
เดินผ"านเข0าหอประชุม 

• นักเรียนเดินเข0าหอประชุมโดยนักเรียนม.๓-ม.๖ 
นั่งตรงกลาง  นักเรียนชั้นอ่ืนๆ นั่งล0อมรอบ
ด0านข0าง 

• ครูประจําชั้นนั่งประจําเก0าอ้ีด0านหน0าหอประชุม
ครูชั้นอ่ืนๆ  นั่งเก0าอ้ีด0านข0างหอประชุม 

• ครูอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

• ครูจุฑารัตน�  สมมาตย� 

• ครูอภิชาติ  คําวิเลิศ 

• ครูยุวดี  แกมชัยภูมิ 

• ครูจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช 

• ครูณัฐดนัย  เกาะหาร 



๙ 

เวลา กิจกรรม การดําเนินการ 
ผู�รับผิดชอบประสานงาน/

ดําเนินการ 

• เริ่มพิธีขอขมา  ตัวแทนนักเรียนถือพานธูปเทียน
แพ  และตัวแทนนักเรียนนํากล"าวคําขอขมา  
และตัวแทนนักเรียน  ๒  คนมอบมาลัยกร 

๑๐.๐๐ น. กิจกรรมกล"าวป*จฉิม
โอวาท 

• ครูผู0กล"าวป*จฉิมโอวาทคือ  ตัวแทนครูประจําชั้น   
ม.๓ และ ม.๖  (คุณครูสมบูรณ�  วงวิลาศ  และ
คุณครูสิริกาญจน�  ผาโคตร) 

• ครูนิตยาพร  กินบุญ 

• ครูช"อผกา  พิศพล 

๑๐.๒๐ น. กิจกรรมมอบ
ดอกไม0/เกียรติบัตร
นักเรียนดีเด"น/ 
เด็กดีมีท่ีเรียน/และ
คณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

มอบดอกไม� 

• เด็กดีมีท่ีเรียน 
มอบเกียรติบัตร 

• เด็กดีศรี อ.บ.ร. 

• คณะกรรมการสภานักเรียน  
ป5การศึกษา ๒๕๖๒ 

• ครูช"อผกา พิศพล 

• ครูยุวดี  แกมชัยภูมิ 

• ครูรัตนา  กนกหงษา 

• ครูอภิชาติ คําวิเลิศ 

• ครูณัฐดนัย เกาะหาร 

๑๑.๐๐ น. กิจกรรมบายศรี 
สู"ขวัญ 

• ขบวนเชิญบายศรี  และนางรํา 

• รําบายศรี  จากนั้นเข0าสู"พิธีพราหมณ� 

• ผูกแขนเรียกขวัญนักเรียน/ครูประจําชั้น 

• ครูสิริกาญจน�  ผาโคตร 

• ครูจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

• ครูนุกูล  ศรีโอษฐ� 

• ครูรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ 

• ครูณัฐดนัย  เกาะหาร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  (ดนตรีบรรเลงตลอด, นักเรียนรุDนน�องมอบของท่ีระลึกให�รุDนพ่ี) 

๑๓.๐๐  
เป;นต0นไป 

กิจกรรมการแสดง
ของนักเรียนและครู 

• การแสดงของรุ"นน0อง  ม.๑  ม.๒  ม.๔  ม.๕ 
รวม  ๔  ชุด 

• การแสดงของนักเรียนชั้น ม.๓  จํานวน  ๑  ชุด 

• การแสดงนักเรียนชั้น ม.๖  จํานวน  ๑  ชุด 

• การแสดงของครูประจําชั้น ม.๓ จํานวน  ๑  ชุด 

• การแสดงของครูประจําชั้น ม.๖ จํานวน  ๑  ชุด 

• ครูอภิชาต  คําวิเลิศ 

• ครูยุวดี  แกมชัยภูมิ 

• หัวหน0าระดับชั้น 
ทุกระดับชั้น 

• ครูประจําชั้นม.๓   
และม.๖ 

 การแสดงดนตรี
ลูกทุ"ง 

• การแสดงดนตรีลูกทุ"ง UBR Band • ครูพงศกร  สุวรรณศรี 

• ครูฉัตรชัย  ปุราโส 
หมายเหตุ :  ๑. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๒. คณะครูใส"เสื้อสีฟXา สวมสูทโรงเรียนหรือสูทสีดํา 


