
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๔๒  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร) 

แก"นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  ป5การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด6วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร) 
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓  (การศึกษาภาคบังคับ)  และชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖  (การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน)  ป5การศึกษา ๒๕๖๒  ในวันศุกร�ท่ี  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ  หอประชุม  ๒  โรงเรียน 
อุบลรัตน�พิทยาคม  ต้ังแต"เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เพ่ือให6การดําเนินงานดังกล"าวเป=นไปด6วยความเรียบร6อยและมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข6าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  
เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ6าง
ชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข6อง  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข6อง  จึงขอ
แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร)  แก"นักเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษา  ป5การศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู6อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู6อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน6ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน6ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปIนิศากร หัวหน6ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓ 

กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖ 
กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

 ๑๐) นางนิตยาพร  กินบุญ  หัวหน6างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู6 
กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

 ๑๑) นางภัทรา  การนา   หัวหน6างานนิเทศและติดตามการเรียนการสอน 
กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

 ๑๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ6าหน6าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

 ๑๓) นางสุพัตรา  ภูนาวัง   เจ6าหน6าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให6คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตามดูแล 
ตลอดจนพิจารณาแก6ไขปMญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให6ดําเนินไปด6วยความเรียบร6อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ   ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน6างานประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวยุวดี  แกมชัยภูมิ  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑    กรรมการ 
 ๔) นายบูรพา  เรืองตังญาณ  รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ   หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๒    กรรมการ 
 ๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓    กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓   กรรมการ 
 ๘) นางจุฑารัตน�  สุ"มมาตร  หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๔    กรรมการ 
 ๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๔   กรรมการ 
 ๑๐) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๕   กรรมการ 
 ๑๑)  นายสมบูรณ�  วงวิลาส  หัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖    กรรมการ 
 ๑๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ รองหัวหน6าระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๖   กรรมการ 
 ๑๓)  นางสาวดวงใจ  มาตย�วังแสง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑     กรรมการ 
 ๑๔) นางศุภรดา  บญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้นนักเรียนม.๓/๒     กรรมการ 
 ๑๕)  นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒     กรรมการ 
 ๑๖) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔     กรรมการ 
 ๑๘) นางกานติมา  มุลทากุล    ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕     กรรมการ 



๓ 

 ๑๙) นางสาวกันย�ชิสา   สามารถ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕     กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกัญจนาพร เพชรพิมล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๑     กรรมการ 
 ๒๑)  นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๒     กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวบัวลอง   พรนิคม  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓     กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓     กรรมการ 
 ๒๔)นางอุไร  ครองผา    ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔     กรรมการ 
 ๒๕) นาสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี  ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔     กรรมการ 
 ๒๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๕     กรรมการ 
 ๒๗) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๘) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๔ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๙) นางช"อผกา  พิศพล   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔. กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
 ๓๐)ว"าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา   ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
  ๑) ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  กํากับดูแล  

กําหนดลําดับพิธีการในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร- ฝUกซ6อมนักเรียนท่ีจะเข6าพิธี กํากับการดําเนินการ 
ให6เป=นไปตามลําดับข้ันตอน 

  ๒) ครูประจําชั้นมีหน6าท่ีรับลงทะเบียนนักเรียน อ"านรายชื่อนักเรียนท่ีเข6ารับประกาศนียบัตร 

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

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน6ากลุ"มบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๙) นายพิสิทธ�  ดรจันทร�ใต6   ครู  ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๓) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 



๔ 

 ๑๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๑๙) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๑) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๓) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๔) นางสาวศรัญยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๕) นายชลชัย สุวรพันธ�    วิทยากรท6องถ่ิน       กรรมการ 
 ๒๖) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๗) นักเรียนโสตทัศนศึกษา/ถ"ายภาพ           กรรมการ 
 ๒๘) ลูกจ6างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู ค.ศ. ๑   กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
 ๓๑)ว"าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ. ๑   กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  กํากับดูแล  จัดประดับ
ตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  จัดโตWะ เก6าอ้ี ชุดรับแขก  ทําปXายกิจกรรม  ซุ6มถ"ายภาพท่ีระลึก  ให6เพียงพอสําหรับ
บุคลากรร"วมกิจกรรม  จัดระบบไฟฟXาแสงสว"าง  เครื่องขยายเสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต"างๆ  สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ  จัดทํานําเสนอวีดิทัศน�ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนในป5การศึกษา  ๒๕๖๒  
บันทึกภาพกิจกรรม  พร6อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๔. คณะกรรมการฝ-ายเอกสาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นางนิตยาพร  กินบุญ  หัวหน6างานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู6 
ประธานกรรมการ 

 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู ค.ศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางรัตนา  กนกหงษา    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๗) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 



๕ 

 ๘) ว"าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช"วย    กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางนางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู6ช"วย    กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  กํากับดูแล  จัด
ประกาศนียบัตร, ป.พ.๑,  เกียรติบัตรและเอกสารอ่ืนๆ  เรียงตามลําดับการมอบ 

๕ คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปEFา    ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู ค.ศ. ๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๙) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๑๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวศรัญยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ6าง        กรรมการ 
 ๒๓) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท6องถ่ิน       กรรมการ 
 ๒๔) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 



๖ 

 ๒๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจง   ครู ค.ศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖)นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ6าง   กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  กํากับดูแล  จัดผ6าปูโตWะ 
แจกันดอกไม6ประดับบนโตWะรับแขกแท"นประธานพิธีบริการอาหารว"าง  เครื่องด่ืมสําหรับผู6ร"วมพิธีทุกคน  และ 
ให6การต6อนรับผู6มีเกียรติท่ีมาร"วมพิธี ให6เพียงพอ 

๖. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน6ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นายปรมินทร�  รู6เจน    ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  กํากับดูแล   
เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) ว"าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา   ครู ค.ศ. ๑      ประธาน กรรมการ 
 ๒) นางรัตนา  กนกหงษา    ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นางภัทรา  การนา    ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู6ช"วย         กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู6ช"วย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู6ช"วย    กรรมการและผู6ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝSายต"างๆ  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบ  การประเมินผล  
สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝSายบริหารต"อไป 

  



๗ 

 

ขอให6คุณครูและบุคลากรท่ีได6รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน6าท่ีท่ีได6รับมอบหมายด6วยเรียบร6อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน6าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน6าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให6เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ6าพบข6อผิดพลาดในการพิมพ�  ปMญหาข6อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข6อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน6าท่ีให6แจ6งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก6ไข  และรายงานให6ผู6อํานวยการโรงเรียน 
ทราบแนวทางการแก6ไขต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
( นายบวร  ใจปEFา ) 

ผู6อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๘ 

กําหนดการพิธีมอบหลักฐานการศึกษา (ปพ.๑ และประกาศนียบัตร) 
แก;นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  ป>การศึกษา ๒๕๖๒ 
วันศุกร&ท่ี  ๑๓  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 
ท่ี เวลา กิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ� ผู6รับผิดชอบ 
๑ ๐๗.๓๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๓

และ ๖ รายงานตัว 
ราชื่อนักเรียน 
โตWะลงทะเบียน 

ครูประจําชั้น 
ฝSายสถานท่ี 

๒ ๐๘.๓๐ น. จัดนักเรียนเข6านั่งประจํา รายชื่อนักเรียน 
ท่ีรายงานตัว 

ฝSายพิธีการ 

๓ ๐๙.๐๐ น. พิธีกรประชาสัมพันธ� ไมค�โครโพน 
แท"นพิธีกร 

ครูอภิชาติ  
ครูยุวดี  
ครูช"อผกา  

๔ ๐๙.๐๕ น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี โซฟา ชุดรับแขก พิธีการ/สถานท่ี 
๕ ๐๙.๑๐ น. ประกอบพิธีทางศาสนา โตWะหมู"บูชา สถานท่ี 
๖ ๐๙.๑๕ น. กล"าวรายงานต"อท"านประธาน แท"นประธาน/ 

คํากล"าว/รายชื่อ
นักเรียนเรียนดี
ระดับละ ๑๐คน 

ครูช"อผกา/ 
ครูกันย�ชิสา 
ครูสุพัตรา 

๗ ๐๙.๓๐ น. นักเรียนเข6ารับหลักฐาน รายชื่อนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 
๓และ ๖ 

ครูกันย�ชิสา 
ครูสุพัตรา 
ครูประจําชั้น 

๘ ๑๑.๓๐ น. ประธานกล"าวให6โอวาท แท"น/ไมค�/คํากล"าว ครูช"อผกา 
๙ ๑๑.๔๕ น. นักเรียนกล"าวคําปฏิญาณ ตัวแทนนักเรียน/ 

คํากล"าว 
ครูอุทัยรัตน� 

๑๑ ๑๑.๕๐ น ร"วมร6องเพลงอาลัยสถาบัน 
เพลงมาร�ช อบร 

 ฝSายพิธีการ 

๑๒ ๑๑.๕๕ น ประธานเดินทางกลับ  ฝSายพิธีการ 
๑๓ ๑๒.๐๐ น นัดหมายเพ่ิมเติม/เสร็จพิธี  วิชาการ 

 
หมายเหตุ คณะคุณครูแต;งกายด�วยชุดสูทโรงเรียน  เส้ือข�างในสีฟBา 
 กําหนดวันฝCกซ�อม  ครั้งท่ี ๑  วันศุกร&ท่ี  ๖  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 กําหนดวันฝCกซ�อม  ครั้งท่ี ๒  วันพฤหัสบดีท่ี  ๖  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 


