คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๓๕๙ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป2การศึกษา ๒๕๕๘
ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ป2การศึกษา ๒๕๕๘” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร ในวันที่ ๗-๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
และโรงเรียนได)เป?นตัวแทนจังหวัดขอนแก!นเข)าร!วมแข!งขันในครั้งนี้ เพื่อให)การดําเนินงานเป?นไปด)วยความ
เรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข)าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข)าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก)ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งบุคคลเป?นคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปHIา
ผู)อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิต แสนลุน รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางไพรจิตร แก)วศิริ รองผู)อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัตหิ น)าที่รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน)ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นายอมร สีหาโมก หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน)าที่รองผู)อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให)กิจกรรมดําเนินการ
เป?นไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานซอมซอม ประกอบดวย
ที่
รายการ
๑ การแข!งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-ม.๖

นักเรียนเข)าแข!งขัน
นางสาวนภาวัลย โคตรฮุย

ครูผู)ฝ'กสอน
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ

วันเดือนป2สถานที่แข!งขัน
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนรัตนบุรี
อาคาร ๒

ที่
รายการ
นักเรียนเข)าแข!งขัน
ครูผู)ฝ'กสอน
๒ การแข!งขันเขียนภาพ นางสาวขวัญภิรมย แทบแสน นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ไทยประเพณี ม.๔-ม.๖
๓ การแข!งขันขับร)องเพลง นายเสรี นรสิงห
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.๔-ม.๖
๔ การแข!งขันรําวง
มาตรฐาน ม.๑-ม.๓

นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก)ว

วันเดือนป2สถานที่แข!งขัน
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนรัตนบุรี
อาคาร ๒
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
โรงเรียนท!าตูมประชาเสริมวิทย
ลานกีฬา
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนบ)านชุมพลบุรี
สนามฟุตบอล เวที ๑

๑. เด็กชายจิรภัทร เพ็งคํา
นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๒. เด็กหญิงธัญวรัตน
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
งามพรหม นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก)ว
๓. เด็กชายธีระศักดิ์ มีจันทรดี
๔. เด็กหญิงรัชฎาภรณ
ชมพุฒ
๕. เด็กชายวรายุทธ ปUVนเภท
๖. เด็กหญิงวสุปภา สุขถาวร
๗. เด็กหญิงวีนัส
ศิริลิมประพันธ
๘. เด็กชายอธิวัฒน
พรมมีบุตร
๕ การแข!งขันการสร)าง ๑. นายคมเพชร มีทรัพย
นางปาริฉัตต ไวคํา
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
Webpage ประเภท ๒. นายศราวุธ โพธิ์ภูมี
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
Web Editor ม.๔-ม.๖
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หอประชุมรวมน้ําใจ ชั้น ๑
๖ การแข!งขันประดิษฐของ ๑. นายธนพร จันเสน
นายสมบูรณ วงวิลาศ
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ใช)จากวัสดุธรรมชาติใน ๒. นายศิลประดิษฐ ทองเบ)า นายเอกชัย ไชยรัตน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ท)องถิ่น
๓. นายอนุชา ยศภา
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ม.๔-ม.๖
ถนนหน)าอาคาร ๓
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗ การแข!งขันประดิษฐ ๑. นายธนากร จันทะกล
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
กระทงดอกไม)
๒. เด็กหญิงบุตรนภา
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ธูปเทียนแพ
พานโคตร นางกอบกุล ใจปHIา
๓. เด็กหญิงปริญญาพร
ลานกีฬา
ม.๑-ม.๓
แสงทวี
๔. เด็กหญิงพิจิตรา สิงหน)อย
๕. เด็กหญิงวิภาวี พานโคตร
๖. เด็กหญิงอมรรัตน พรสวัสดิ์

ที่
รายการ
๘ การแข!งขัน
การแกะสลักผักผลไม)
ม.๑-ม.๓

นักเรียนเข)าแข!งขัน
๑. นางสาวกันทิมา กองอ)น
๒. นางสาวปUยฉัตร ชมพุฒ
๓. นางสาวไอลดา สิงหน)อย

ครูผู)ฝ'กสอน
นางประไพ สุโพธิ์ชัย
นายธัญญา ศรีสูงเนิน

วันเดือนป2สถานที่แข!งขัน
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ห)องเรียนรวม
๙ การแข!งขัน
๑. นายกิติพงษ มูลเมือง
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
การแกะสลักผักผลไม) ๒. นางสาวธัญชนก
นางอุไร ครองผา
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ม.๔-ม.๖
จันทรโนนแซง
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
๓. นายศุภฤกษ โคตรชุม
ห)องเรียนรวม
๑๐ การประกวด
นายภูดินันท เอกลาภ
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก)ว
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
การขับร)องเพลงไทย
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ลูกทุ!ง ประเภทบกพร!อง
โรงเรียนสุรพินทพิทยา
ออทิสติก ม.๔-ม.๖
สนามข)างโรงอาหารใหม!
มีหนาที่ ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการการจัดการแข!งขัน ฝ'กซ)อม ควบคุมดูแล นํานักเรียนเข)าร!วมแข!งขัน
ตามรายการ วันเวลาสถานที่ที่กําหนด
๓. คณะกรรมการฝ/ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. คณะกรรมการฝ/ายประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย
๑) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๓) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผล
ขอให)ครูและบุคลากรที่ได)รับการแต!งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน)าที่ที่ได)รับมอบหมายด)วยความเสียสละ
รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าที่ อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน)าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ที่กําหนด เพื่อให)เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจปHIา)
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

