
 
 

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ท่ี  51/ 2558 

เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนประจําป(การศึกษา 2558 
 
 

ด-วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ได-ดําเนินการคัดเลือกประธานนักเรียน  ประจําป(การศึกษา  2558  
ข้ึน   เพ่ือเป2นการส งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ฝ6กการทํางานในระบอบประชาธิปไตย   
การมีส วนร วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น  การจัดกิจกรรม  การพัฒนาโรงเรียนในด-านต างๆ  
เพ่ือให-นักเรียนอยู ในโรงเรียนอย างมีความสุข  และเป2นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  คุณธรรม  เชื่อม่ันในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให-การดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป2นไปด-วยความเรียบร-อย   
เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  จึงแต งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนประจําป(การศึกษา 
2558  ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
1. นายบวร  ใจปHIา ผู-อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู-อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นายสถิตย�  แสนลุน รองผู-อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางไพร�จิตร  แก-วศิริ รองผู-อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู กรรมการและผู-ช วยเลขานุการ 
7. นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู กรรมการและผู-ช วยเลขานุการ 

ทําหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให-คําปรึกษา  กํากับติดตาม ในการดําเนินงานให-ดําเนินไปด-วย
ความเรียบร-อยบรรลุวัตถุประสงค� 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 

1. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ประธานกรรมการ 
2.  นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู กรรมการ 
3. นายพรพิชิต  ทิทา ครู กรรมการ 
4. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูอัตราจ-าง กรรมการ 
5. นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวเวียงแก-ว  สะอาด ครู กรรมการและผู-ช วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ให�คําแนะนํา ปรึกษา  ในการดําเนินงานให-ดําเนินไปด-วยความเรียบร-อยบรรลุวัตถุประสงค� 



คณะกรรมการสภานักเรียน 

1. นายอธิคม  แม นศิริ  ประธานนักเรียน 
2. นายอนาวิล  สุมมาตย�    รองประธานนักเรียน  คนท่ี 1 
3. นางสาวอมรรัตน�  สาราษฎร�   รองประธานรนักเรียน คนท่ี 2 
4. นางสาวสุภานัน  แสวงสุข  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวมัลลิกา  พุทธวงษ�  กรรมการและประชาสัมพันธ� 
6. นายนรชน  หงส�แสน  กรรมการและประชาสัมพันธ� 
7. นายดรันภพ  สุวรรณราช  กรรมการและระเบียบวินัย 
8. นายพีระพล  คุณพาที  กรรมการและระเบียบวินัย 
9. นางสาววนิดา  พิจารโชติ  กรรมการและสวัสดิการ 
10. นางสาวอทิติยา  ฐานะ  กรรมการและสวัสดิการ 
11. นายณัฐดนัย  แก-วประดิษฐ�  กรรมการและวิชาการ 
12. นางสาวปอรรัชม�  มหามาตย�  กรรมการและวิชาการ 
13. นางสาวพรชฎา  ธรรมบุราณ กรรมการและเหรัญญิก 
14. นางสาวจิราวรรณ  ศิริวาริน กรรมการและพัฒนากิจกรรม 
15. นายกิตติพงษ�  มูลเมือง กรรมการและนันทนาการ 
16. เด็กชายคุณากรณ�  ฤทธิ์โคหา กรรมการสภานักเรียน 
17. เด็กหญิงจนิสตา ตอสี กรรมการสภานักเรียน 
18. เด็กชายองศาชัย   เล-าเจริญชัย กรรมการสภานักเรียน 
19. เด็กชายนราธิป  มูลตรีศรี กรรมการสภานักเรียน 
20. เด็กชายยศพล แสงโพธิ์   กรรมการสภานักเรียน 
21. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟุQงพิลา กรรมการสภานักเรียน 
22. เด็กหญิงทิพวรรณ  เครือจันตRะ กรรมการสภานักเรียน 
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พานสุวรรณ  กรรมการสภานักเรียน 
24. เด็กหญิงจิรภัทร  เพ็งคํา กรรมการสภานักเรียน 
25. เด็กหญิงรัตนาพร  วงเส กรรมการสภานักเรียน 
26. เด็กหญิงอรพินธุ�  สุจริต กรรมการสภานักเรียน 
27. เด็กหญิงธิดารัตน�  พรมโคตร กรรมการสภานักเรียน 
28. นางสาวสุภัสสร  ชอบธรรม กรรมการสภานักเรียน 
29. นางสาวณัฐชยา  ผาจวง กรรมการสภานักเรียน 
30. นางสาวพรชฎา  ธรรมบุราณ กรรมการสภานักเรียน 
31. นางสาวคริษฐา  เหรียญทอง กรรมการสภานักเรียน 
32. นางสาวคฑามาศ โพธิ์ตา กรรมการสภานักเรียน 
33. นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง กรรมการสภานักเรียน 
34. นางสาวปรียนิตย�   กาษี กรรมการสภานักเรียน 
35. นางสาวกุลณาณิษฐ�   เพชรบุรีภักดี กรรมการสภานักเรียน 
36. นางสาวฐิติมา  สะตะ กรรมการสภานักเรียน 
37. นางสาวกัญจนา  วิชัยวงษ�   กรรมการสภานักเรียน 



 
มีหน้าที� 

1) บริหารงานสภานักเรียน เสนอโครงการและปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน 

2) เป2นตัวแทนของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงรียน 
3) เป2นผู-นําในการมีส วนร วมในกิจกรรมของชุมชนโดยผ านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาฯ 
4) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข-อบังคับและประเพณีอันดีงามของโรงเรียนและประเพณีอันดีงามของ

ไทย เป2นผู-นํานักเรียนในการสืบสานความรู- ภูมิปTญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ�ของชาติ 
5) ธํารงไว-ซ่ึงความสามัคคี สมานฉันท�ของนักเรียน ชักชวนให-นักเรียนมีส วนร วมในการพัฒนา 

โรงเรียนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพ่ือนนักเรียน 
6) มีส วนร วมท่ีจะปกปQองคุ-มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพ่ือนนักเรียนโดยการรับฟTง 

ความคิดเห็นของนักเรียน ตลอดจนสอดส องดูแลความประพฤติของนักเรียนเม่ือพบว ามีนักเรียนประพฤติตน 
ไม เหมาะสม  ผิดระเบียบข-อบังคับของโรงเรียน ให-แจ-งต อคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯหรือผู-ท่ีเก่ียวข-องเพ่ือหา
แนวทางแก-ไขต อไป 

7) ปฏิบัติงานให-เป2นไปตามหลักธรรมาภิบาล ใช-กระบวนการทํางานเป2นทีมและเน-นการมีส วนร วม 
8) ออกกฎ ระเบียบ ข-อบังคับต างๆ ในการบริหารงานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยได-รับ 

ความ เห็นชอบจากโรงเรียนและต-องไม ขัดต อนโยบายของโรงเรียน 
9) แต งต้ังคณะกรรมการอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรในบางโอกาส 
10) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได-รับมอบหมาย 
 
ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป2นต-นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  24  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ. 2558 

 

(นายบวร  ใจปHIา) 
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


