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คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  087  /2558 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ป)การศึกษา 2558 

 
 

ด.วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดการมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี  1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี 4  ประจําป)การศึกษา  2558  ในวันพฤหัสบดีท่ี  9  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558   
เพ่ือให.การดําเนินงานเป8นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)   
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห"ง
พระราชบัญญัติระเบียบข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  
จึงแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป8นคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน  ป)การศึกษา 2558 

1) คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
1. นายบวร  ใจปDEา  ผู.อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
3. นายสถิต  แสนลุน รองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4. นางไพร�จิตร  แก.วศิริ รองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
5. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให.ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยบรรลุวัตถุประสงค� 

2. คณะกรรมการฝ�ายสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ# 

 1. นายสถิตย� แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบูรณ� วงวิลาศ    ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
 3. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.3    กรรมการ 
 4. นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ   ครู คศ.3    กรรมการ 
 5. นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช  ครู คศ.3    กรรมการ 
 6. นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล  ครู คศ.3    กรรมการ 
 7. นายพิสิษฐ� ดรจันทร�ไต.   ครู คศ.3    กรรมการ 
 8. นางวิลาสินี พรรคพิง    ครู คศ.2    กรรมการ 
 9. นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.1    กรรมการ 
 10. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ�  ครู คศ.1    กรรมการ 
 11. นางสาวเมวดี สุรนันท�    ครูผู.ช"วย    กรรมการ 
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 12. นายคมสัน สอโส     ครูผู.ช"วย    กรรมการ 
 13. นางสาวพิชญากร  แก.วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 14. นางสาวปJยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 15. นางสาวศศิกานต� ยามสุข   ครูอัตราจ.าง    กรรมการ 
 16. นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร�  ครูอัตราจ.าง    กรรมการ 
 17. นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ.าง    กรรมการ 
 18. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ.าง    กรรมการ 
 19. ลูกจ.างทุกคน         กรรมการ 
 20. นายอุดม พิมพ�เทศ    ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดสถานท่ีรับมอบตัวนักเรียนท่ีหอประชุมโรงเรียน จัดโตLะหมู"บูชา  โตLะ เก.าอ้ี ชุดรับแขก 
และประดับตกแต"งสถานท่ี พร.อมระบบแสง เสียง และบันทึกวีดีโอ ถ"ายภาพ 

3. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 

 1. นางช"อผกา พิศพล   ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 1 
 2. นายอภิชาติ คําวิเลิศ   ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 1 
 3. นางอรวรรณ พลทัสสะ  ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 1 
 4. นางบัวลอง คําบึงกลาง  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 2 
 5. นางสาวเวียงแก.ว สะอาด  ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 2 
 6. นางพัชนียา ไชยรัตน�   ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 2 
 7. นายพรพิชิต ทิทา    ครูผู.ช"วย   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 3 
 8. นางสาวสุวิมล โคกคาน  ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 3 
 9. นางรดาวัลย� น.อยเสนา  ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 3 
 10. นายเชฐกร ประชาโรจน�  ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 4 
 11. นางอรทัย วงศ�สถิตย�   ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 4 
 12. นายพิสิษฐ� ดรจันทร�ไต.  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 4 
 13. นางสาวพัทจารี เทียบแสน ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 5 
 14. นางเนตรนภา คลังกลาง  ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 5

 15. นางสาวพิมผกา พิมพุฒ  ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 5
 16. นางภัทราภรณ� ลิมปNนิศากร ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 6 

 17. นางจุฑารัตน� สมมาตย�  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 6 
 18. นางสิริกาญจน� ผาโคตร  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.1 ห.องท่ี 6 
 19. นางระเบียบ ดวงมาตย�พล  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 1 
 20. นายพงษ�สิริ ชาบุตรศรี  ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 1 
 21. นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง  ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 1 
 22. นายสานิตย� มหาหิงค�   ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 2 
 23. นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล ครู คศ.3   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 2 
 24. นางเอ้ือมอัฐธิชา บํารุงดวงดี ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 2 
 25. นางสาวณัฐธิดา สินทิพย�เทวัญ ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 3 
 26. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� ครู คศ.1   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 3 
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 27. นายคมสัน สอโส   ครูผู.ช"วย   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 3 
  28. นางศุภสิริ สิริจันทพันธ�  ครู คศ.2   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 4 
 29. นางสาวพิชญากร แก.วพิลา พนักงานราชการ   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 4 
 30. นางสาวปJยะวรรณ สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 4 
 31. นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ครูอัตราจ.าง   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 5 
 32. นางสาวศศิกานต� ยามสุข  ครูอัตราจ.าง   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 5 
 33. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ.าง   รับมอบตัว ม.4 ห.องท่ี 5 

หน�าท่ี 
 กรรมการคนท่ี 1  รับมอบตัว โดยให.นักเรียนลงชื่อ ในใบรายชื่อ รับใบมอบตัว 

และใบ ป.พ.1  และให.นักเรียนลงรายการชุดพลศึกษา ขนาดเสื้อ/กางเกง 
 กรรมการคนท่ี 2  รับชําระเงินตามใบรายการตรวจสอบให.ถูกต.อง ลงชื่อกํากับ  

และฉีกส"วนหนึ่งให.นักเรียนเก็บเป8นหลักฐาน และบันทึกจํานวนเงินท่ีรับในใบรายชื่ออีก 1 ใบ   
พร.อมลงลายมือชื่อกํากับไว.ด.วย  

 กรรมการคนท่ี 3  ออกใบเสร็จรับเงินตามรายการให.นักเรียน 
 เม่ือเสร็จสิ้นแล.ว นําเอกสารใบรายชื่อท้ัง 2 ใบ , เงินท่ีเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน, ใบรายการ

ชําระเงินส"งคืนท่ีงานการเงิน   ใบมอบตัวส"งคืนท่ีกลุ"มบริหารกิจการนักเรียน, ใบ ปพ.1ส"งคืนท่ีกลุ"มบริหาร
วิชาการ ฝRายการเงิน 

4. คณะกรรมการฝ�ายเอกสาร 

 1. นายอรณพ คําแสน   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายอมร สีหาโมก   ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นายธัญญา ศรีสูงเนิน   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ  ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นางวิลาสินี พรรคพิง   ครู คศ.2   กรรมการ 
 6. นางสิริณัฏฐ� รักษาเคน  ครู คศ.1   กรรมการ 
 7. นายประจักษ�  ศรีภูธร  คูรู คศ.1   กรรมการ 
 8. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.1   กรรมการ 
 9. นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดเอกสารและประสานงานกับฝRายต"างๆ ด.านเอกสาร ท่ีจะใช.ในการมอบตัว และจัดเก็บ
เอกสารหลังการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

5. คณะกรรมการฝ�ายพิธีการและประชาสัมพันธ# 

 1. นายสุรัตน� หารวาระ ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายอรุณ บุญชู    ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี  ครู คศ.3   กรรมการ 

หน�าท่ี กําหนดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม เป8นพิธีกรและประชาสัมพันธ�ให.ผู.ปกครองนักเรียน
ได.รับทราบลําดับข้ันตอน 
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6. คณะกรรมการฝ�ายปฏิคม 

 1. นางกอบกุล ใจปDEา    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางประไพ สุโพธิ์ชัย   ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นายยุทธฐเดชณ� เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นางบัวลอง คําบึงกลาง  ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.2   กรรมการ 
 6. นางสาวเมวดี สุรนันท�   ครูผู.ช"วย   กรรมการ 
 7. นางกานติมา มุลทากุล  ครูผู.ช"วย   กรรมการ 
 8. นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดหาน้ําด่ืมเพ่ือบริการนักเรียน ผู.ปกครอง จัดหาอาหารกลางวันและน้ําด่ืมสําหรับครู 

7. คณะกรรมการฝ�ายการเงิน 

 1. นางอุไร ครองผา    ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชนิดาภา โสหา  ครู คศ.2    กรรมการ 
 3. นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี 1. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน แบบชําระเงิน และเอกสารการเงินอ่ืนๆ 
  2. รับและจัดเก็บเงินจากกรรมการมอบตัว  จัดทําบัญชีรับจ"ายให.ถูกต.อง 
  3. เบิกจ"ายเงินเพ่ือใช.จ"ายในกิจกรรม 

8. คณะกรรมการฝ�ายประเมินผล 

 1. นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางวิลาสินี พรรคพิง    ครู คศ.2    กรรมการ 
 3. นางอรวรรณ พลทัสสะ   ครู คศ.2    กรรมการ 
 4. นางสิริณัฏฐ� รักษาเคน   ครู คศ.1    กรรมการ 
 5. นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด  ครู คศ.1    กรรมการ 
 6. นายประจักษ�  ศรีภูธร   ครู คศ.1    กรรมการ 
 7. นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ�  ลูกจ.างพ่ีเลี้ยงนักเรียน   กรรมการ 
 8. นางสาวกุลฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและสรุปรายงานเป8นเอกสารรูปเล"มเสนอฝายบริหาร 

ขอให.ครูและบุคลากรท่ีได.รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ปฏิบัติหน.าท่ีท่ีได.รับมอบหมายด.วยด.วยความเสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน.าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน.าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให. 
เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป 

สั่ง ณ วันท่ี  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2558 

 
( นายบวร  ใจปDEา ) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


