
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  193  /  2558 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพลังงานสัญจร 

 
ด+วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  โดยส"วนสื่อสารกลุ"มธุรกิจป4โตรเลียมข้ันต+นฯและ 

กลุ"มธุรกิจโครงสร+างพ้ืนฐาน ฝ9ายสื่อสารองค�กร ได+มอบหมายให+ บริษัท มาร�เก็ต เซิร�ฟ จํากัด  
เป?นผู+บริหารจัดการโครงการพลังงานสัญจร  กําหนดจัดกิจกรรมท่ีหอประชุมโรงเรยีนอุบลรตัน�พิทยาคม  
ในวันจันทร�ท่ี 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558   เพ่ือให+การจัดกิจกรรมเป?นไปด+วยความเรียบร+อยและ
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา 39 (1) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และมาตรา 27 (1) แห"งพระราชบัญญัติข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป?นคณะกรรมการประสานงานกิจกรรม
พลังงานสัญจร 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 1) นายบวร  ใจปJKา   ผู+อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู+อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3) นายสถิต  แสนลุน  รองผู+อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 4) นางไพร�จิตร  แก+วศิริ  รองผู+อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 5) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ  กรรมการ 
 6) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 7) นางอรทัย  วงศ�สถิต  ครู  คศ.2 กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให+คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให+กิจกรรม
ดําเนินการ เป?นไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการดูแลและนํานักเรียนเข+าร"วมกิจกรรม  ประกอบด+วย 

 1) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู คศ. 3   ประธานกรรมการ 
 2) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ. 2    กรรมการ 
 3) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู คศ. 1   กรรมการ 
 4) นางอรทัย  วงศ�สิตย�  ครู คศ. 2   กรรมการ 
 5) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน  ครู คศ. 1   กรรมการ 
 6) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ. 2   กรรมการ 
 7) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กรรมการหมายเลข 1  ประสานงานท่ัวไป 



2 

 

  กรรมการหมายเลข 2, 3  นํานักเรียนชั้น ม. 6/1 ,6/2 เข+าร"วมกิจกรรม  รอบท่ี 1 
เวลา 08.30 – 10.10 น. 

  กรรมการหมายเลข 4, 5  นํานักเรียนชั้น ม. 6/3 , 6/4 เข+าร"วมกิจกรรม  รอบท่ี 2  
เวลา 10.10 – 11.50 น. 

  กรรมการหมายเลข 6 , 7  นํานักเรียนชั้น ม. 6/5 , 5/1 เข+าร"วมกิจกรรม รอบท่ี 3 
เวลา 12.40  - 14.20 น. 

  แต"ละรอบแบ"งนักเรียนออกเป?น 4 กลุ"มเพ่ือทํากิจกรรมฐานความรู+ 4 ฐาน 

3) คณะกรรมการฝ/ายสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 1) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน+างานอาคารสถานท่ี   ประธานกรรมการ 
 2) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต+ ครู คศ. 2   กรรมการ 
 3) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ. 2   กรรมการ 
 4) นางสาวป4ยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ   กรรมการ 
 5) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ   กรรมการ 
 6) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ+าง   กรรมการ 
 7) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว ครูอัตราจ+าง   กรรมการ 
 8) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอาสา   กรรมการ 
 9) นางปาริฉัตต�  ไวคํา  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เตรียมสถานท่ีจัดนิทรรศการบริเวณหอประชุมและลานหน+าหอประชุมสําหรับ 
จอดรถนิทรรศการเคลื่อนท่ี  พร+อมท้ังเตรียมจุดเชื่อมต"อไฟฟTาสําหรับรถนิทรรศการ 

  เตรียมห+องโสตทัศนศึกษา เครื่องฉาย projector สําหรับฉาย power point    
จอรับภาพ และ อุปกรณ�เชื่อมต"อ 

4) คณะกรรมการฝ/ายบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 1) นายสมาน  ล้ําลอง  ครู คศ. 1    ประธานกรรมการ 
 2) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ    กรรมการ 
 3) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ+าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมทุกข้ันตอนและเผยแพร"สู"ชุมชน 

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อ
หน+าท่ี อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  
เพ่ือให+เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  16  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


