
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๖ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจ!ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค!าใช)จ!ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต!ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค!าเครื่องแบบนักเรียน  ค!าอุปกรณ�
การเรียน)  ภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๓  และรับเงินระดมทรัพยากรการศึกษา 
(ค!าจ)างครูชาวต!างชาติฯ และค!าประกันอุบัติเหตุ)  ป5การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได)จัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุน

ค!าใช)จ!ายในการจัดการศึกษาต้ังแต!ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป5งบประมาณ ๒๕๖๓ ให) 
โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม รายการค!าอุปกรณ�การเรียนและค!าเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือจ!ายให)กับนักเรียน 
และโรงเรียนกําหนดจ!ายเงินให)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑ – ๖  ในวันท่ี  ๔ – ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เพ่ือให)การดําเนินงานเป?นไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป@าหมายท่ีกําหนด  อาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) 
แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงขอแต!งต้ังบุคลากรต!อนี้เป?นคณะกรรมการจ!ายเงินตามนโยบายการสนับสนุน
ค!าใช)จ!ายในการจัดการศึกษาต้ังแต!ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ค!าเครื่องแบบนักเรียน   
ค!าอุปกรณ�การเรียน)  ภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๓  และรับเงินระดมทรัพยากรการศึกษา  
(ค!าจ)างครูชาวต!างชาติฯ และค!าประกันอุบัติเหตุ)  ป5การศึกษา ๒๕๖๓  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปIJา   ผู)อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพฯ 
                   กรรมการ 



๒ 

 ๖) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพฯ 
                   กรรมการ 
 ๑๐) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต)  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสืฤทธิ์  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๑๒) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 ๑๓) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
                กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 

กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษาหารือ พิจารณาแก)ไขปQญหาอุปสรรคต!างๆ 
นิเทศกํากับติดตาม  ให)การดําเนินงานเป?นไปด)วยความเรียบร)อยมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจุดคัดกรอง   ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารท่ัวไป     ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูอัตราจ)าง         กรรมการ 
 ๖) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๗) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๘) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๙) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกานต�ชนก  เพ็งวงษา   ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวน้ําเพชร  แสงสิมมา  ครู คศ.๑    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดจุดคัดกรองบุคคลท่ีเข)าไปในสถานท่ีหอประชุม ๒  โดยตรวจวัดอุณหภูมิ และล)างทําความ
สะอาดมือ  (ถ)าตรวจวัดพบบุคคลท่ีมีอุณหภูมิมากกว!า ๓๗.๕ องศา  ให)บันทึกข)อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น/ห)อง  
ท่ีอยู! /ไม!อนุญาตให)เข)าไปในหอประชุม  แนะนําให)ไปพบแพทย�ท่ีโรงพยาบาล) 
  



๓ 

๓. คณะกรรมการฝ/ายสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ท่ีปรึกษากลุ!มบริหารท่ัวไป     ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
 ๓) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายสมาน   ล้ําลอง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวกานต�ชนก  เพ็งวงษา   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูอัตราจ)าง         กรรมการ 
 ๑๑) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๑๓) นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๑๕) ลูกจ)างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๑๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน)างานอาคารสถานท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท�    ครู คศ.๑    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดสถานท่ีหอประชุม ๒  จัดเก)าอ้ีให)ผู)ปกครอง/นักเรียน (ประมาณ ๘๐ ตัว)    
จัดโตTะจุดคัดกรอง  โตTะกรรมการจ!ายเงินค!าชุดนักเรียน  โตTะกรรมการจ!ายเงินค!าอุปกรณ�การเรียน   
โตTะกรรมการรับเงินระดมทรัพยากรฯ  โตTะกรรมการจ!ายหนังสือเรียน  โตTะจําหน!ายชุดกีฬา  โตTะรับเปVดบัญชี
ธนาคารโรงเรียน  โตTะรับสมัครสมาชิกสหกรณ�ร)านค)าโรงเรียน  ให)เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  
และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  พร)อมท้ังจัดระบบแสง เสียง อุปกรณ�  และบันทึกภาพกิจกรรมนํา
เผยแพร!บนเว็บไซต� 

๔. คณะกรรมการจ3ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค3าใช�จ3ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต3ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค3าเครื่องแบบนักเรียน  ค3าอุปกรณ&การเรียน)  ภาคเรียนท่ี ๑  
ป9การศึกษา ๒๕๖๓  และรับเงินระดมทรัพยากรการศึกษา (ค3าจ�างครูชาวต3างชาติฯ และค3าประกัน
อุบัติเหตุ)  ป9การศึกษา ๒๕๖๓  ประกอบด�วย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๓ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑   กรรมการ 
 ๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๑   กรรมการ 



๔ 

 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒   กรรมการ 
 ๒) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต) ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๒   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓   กรรมการ 
 ๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๓   กรรมการ 
วันศุกร&ท่ี ๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๓ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔   กรรมการ 
 ๒) นางสาวน้ําเพชร  แสงสิมมา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๔   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕   กรรมการ 
 ๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๕   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖   กรรมการ 
 ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๓/๖   กรรมการ 

วันเสาร&ท่ี ๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑   กรรมการ 
 ๒) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๒   กรรมการ 
 ๒) นายฉัตรชัย  ปุราโส   ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๑   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางช!อผกา  พิศพล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓   กรรมการ 
 ๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๓   กรรมการ 

วันอาทิตย&ท่ี  ๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔   กรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๔   กรรมการ 

  



๕ 

 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕   กรรมการ 
 ๒) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางบัวลอง  คําบึงกลาง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๖   กรรมการ 
 ๒) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๑/๕   กรรมการ 

วันจันทร&ท่ี  ๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๔ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางสิริกานต�  ผาโคตร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๑   กรรมการ 
 ๒) นางสาวกานต�ชนก  เพ็งวงษา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๑   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๒   กรรมการ 
 ๒) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๒   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓   กรรมการ 
 ๒) นางนิตยาพร  กินบุญ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๓   กรรมการ 

วันอังคารท่ี  ๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๔ – ๕ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) ว!าท่ีร)อยตรีพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๔   กรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๔   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๕   กรรมการ 
 ๒) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๔/๕   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางภัทรา  การนา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๑   กรรมการ 
 ๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๑   กรรมการ 

วันพุธท่ี  ๑๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๕ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางพิมผกา  พิมพุฒ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒   กรรมการ 
 ๒) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๒   กรรมการ 

  



๖ 

 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๓   กรรมการ 
 ๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๓   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๔   กรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๔   กรรมการ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๕ – ๖ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางปาริฉัตร  ไวคํา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๕   กรรมการ 
 ๒) นายปรมินทร�  รู)เจน ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๕/๕   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๑   กรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๑   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๒   กรรมการ 
 ๒) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๒   กรรมการ 

วันศุกร&ท่ี  ๑๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๖ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓   กรรมการ 
 ๒) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓   กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นางกอบกุล  ใจปIJา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔   กรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๔   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๕   กรรมการ 
 ๒) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๖/๓   กรรมการ 

วันจันทร&ท่ี  ๑๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๒ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑   กรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๑   กรรมการ 

  



๗ 

 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒   กรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๒   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑) นางรัตนา  กนกหงษา ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓   กรรมการ 
 ๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๓   กรรมการ 

วันอังคารท่ี  ๑๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี  ๒ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 
 ๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔   กรรมการ 
 ๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๔     กรรมการ 
 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. 
 ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๕   กรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๕   กรรมการ 
 เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 
 ๑๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครูประจําชั้นนักเรียน ม.๒/๖   กรรมการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ๑) รับเอกสาร และเงินค!าเครื่องแบบนักเรียน และค!าอุปกรณ�การเรียน จากงานการเงินตรวจนับ
จํานวนให)ถูกต)องครบถ)วน 

 ๒) จ!ายเงินให)กับนักเรียน/ผู)ปกครองนักเรียน แล)วให)ผู)รับเงินลงลายมือมือเป?นหลักฐาน 
 ๓) รับเงินระดมทรัพยากรการศึกษา (ค!าจ)างครูชาวต!างชาติฯ และค!าประกันอุบัติเหตุ)   

จํานวน  ๑.๓๕๐  บาท 
 ๔) หลังจากจ!ายเงินเรียบร)อยแล)ว ตรวจสอบนับเงินท่ีเหลือ หลักฐานการจ!าย-รับเงินให)ถูกต)อง

สมบูรณ�แล)วนําส!งท่ีงานการเงิน 

๕. คณะกรรมการรับรายงานตัว  จ3ายหนังสือเรียน  รับเอกสารหลักฐานนักเรียน ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปIJา    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 



๘ 

 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๘) นางช!อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๐) นางนิตยาพร  กินบุญ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๒) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๓) ว!าท่ีร)อยตรีพรพิชิต  ทิทา   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๔) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๘) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ 
                กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๓    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ๑) รับรายงานตัวนักเรียน  รับเอกสารหลักฐานนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี ๑  และ  ๔ 

 ๒) จ!ายหนังสือเรียนป5การศึกษา  ๒๕๖๓  ให)กับนักเรียนทุกคน 

๖. คณะกรรมการรับเปEดบัญชีธนาคารโรงเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปIJา    ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นักเรียนธนาคารโรงเรียน            กรรมการ 
 ๕) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู ค.ศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ๑) จัดเตรียมเอกสารในการรับเปVดบัญชีธนาคารโรงเรียน 

 ๒) ดําเนินการรับฝากเงินเปVดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียน 

 ๓) นําเงินฝากเปVดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนฝากเข)าระบบบัญชีธนาคารโรงเรียน 

  



๙ 

๗. คณะกรรมการรับสมัครสมาชิกสหกรณ&ร�านค�าโรงเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๖) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู)ช!วย      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ๑) จัดเตรียมเอกสารในการรับสมัครสมาชิกสหกรณ�ร)านค)า 

 ๒) ดําเนินการรับสมัคร รับเงินค!าธรรมแรกเข)าและค!าหุ)นสมาชิกสหกรณ�ร)านค)า 

 ๓) นําเงินค!าธรรมแรกเข)าและค!าหุ)นสมาชิกสหกรณ�ร)านค)าฝากเข)าระบบสหกรณ�ร)านค)า 

๘. คณะกรรมการฝ/ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู ค.ศ. ๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู ค.ศ.๓    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ๑) เบิกจ!ายเงินเพ่ือใช)จ!ายในกิจกรรม  จัดเตรียม ใบสําคัญรับเงิน แบบหลักฐานการจ!ายเงิน 

 ๒) จัดเตรียมเงินค!าเครื่องแบบนักเรียน และค!าอุปกรณ�การเรียน  ตามจํานวนนักเรียนแต!ละห)อง
มอบให)คณะกรรมการจ!ายเงิน 

 ๓) รับเงินท่ีเหลือจากการจ!ายเงินให)กับนักเรียนจากคณะกรรมการจ!ายเงินแต!ละห)องและ
ตรวจสอบความถูกต)อง สมบูรณ�ของเอกสารหลักฐานการจ!ายเงิน หากพบปQญหาให)แจ)งคณะกรรมการจ!ายเงิน
ดําเนินการแก)ไข 

 ๔) เบิกจ!ายเงินเพ่ือใช)จ!ายในกิจกรรม 

  



๑๐ 

๙. คณะกรรมการฝ/ายพิธีการและประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ)าง        กรรมการ 
 ๕) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู ค.ศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝZายต!างๆ เป?นพิธีกรและประชาสัมพันธ� 
ให)ผู)ปกครองนักเรียนได)รับทราบลําดับข้ันตอน 

๑๐. คณะกรรมการฝ/ายปฏิคม   ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  รองหัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
                  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู ค.ศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) คณะคุณครูบุคลากรทุกท!าน            กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ)าง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝZายต!างๆ  จัดหาอาหารกลางวัน  น้ําด่ืมสําหรับทุกคนท่ีมาปฏิบัติหน)าท่ี  และ 
ให)การต)อนรับชี้แจงทําความเข)าใจกับนักเรียนและผู)ปกครอง 

๑๑. คณะกรรมการฝ/ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู ค.ศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชุมปรึกษาหรือ  ประสานงานคณะกรรมการฝ/ายต3างๆ 

 ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝZายบริหารต!อไป 

  



๑๑ 

ขอให)คุณครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ปQญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ!มการบริหารงานงบประมาณฯ  ทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก)ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป?นต)นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจปIJา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


