
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  58  /2558 
เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประชุมสภานักเรียน 

 

ด(วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  จะจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสภานักเรียน   
ในวันศุกร� ท่ี  6  มีนาคม  2558  เวลา  08.30-15.30 น. ณ ห(องประชุมพองหนีบ  โรงไฟฟ7าพลังน้ํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข่ือนอุบลรัตน�  มีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
ฝ=กการทํางานเป>นทีม  การมีส�วนร�วมของนักเรียนในการออกความคิดเห็น  การจัดกิจกรรม  การพัฒนา
โรงเรียนในด(านต�างๆ  เพ่ือให(นักเรียนอยู�ในโรงเรียนอย�างมีความสุข  และเป>นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  คุณธรรม  
เชื่อม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป>นประมุข  เพ่ือให(การจัดดําเนินงาน
เป>นไปด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม  จึงแต�งต้ังบุคคลต�อไปนี้เป>นคณะกรรมการฯ 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
1) นายบวร  ใจปLMา 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� 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

1) นางไพร�จิตร  แก(วศิริ รองผู(อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวเวียงแก(ว  สะอาด ครู กรรมการ 
4) นางอรทัย  วงศ�สถิต ครู กรรมการ 
5) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู กรรมการ 
6) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู กรรมการ 
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7) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู กรรมการ 
8) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู กรรมการ 
9) นายสมาน  ล้ําลอง ครู กรรมการ 
10) นายพรพิชิต  ทิทา ครูผู(ช�วย กรรมการ 
11) นางสาวพิชญากร  แก(วพิลา พนักงานราชการ กรรมการ 
12) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูอัตราจ(าง กรรมการ 
13) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ(าง กรรมการ 
14) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ(าง กรรมการ 
15) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู กรรมการและเลขานุการ 
16) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 
17) นายจิตติพงษ�  สุขษาเกษ  กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 
18) นายภานุวัฒน�  จํานง  กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 
19) นางสาววาสนา  แก(วบับพา  กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 

หน�าท่ี 

1) กําหนดหลักสูตร  ในการดําเนินกิจกรรม 
2) จัดทําแบบบันทึกลงทะเบียนและรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข(าร�วมกิจกรรม 
3) จัดเตรียม  จัดหาวัสดุอุปกรณ�  ท่ีใช(ในการจัดกิจกรรม 
4) ดําเนินกิจกรรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ 
5) ให(คําปรึกษา  กํากับ  ติดตามและแก(ไขปRญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. คณะกรรมการฝ�ายโสตและทัศนูปกรณ'  ประกอบด�วย 

1) นางสาวปาริฉัตต�  ไวคํา ครู ประธานกรรมการ 
2) นายพรพิชิต  ทิทา ครูผู(ช�วย กรรมการ 
3) นายคมสัน  สอโส ครูผู(ช�วย กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี  ถ�ายภาพตลอดการดําเนินกิจกรรม 

4. คณะกรรมการฝ�ายการเงิน  ประกอบด�วย 

1) นางอุไร  ครองผา ครู ประธานกรรมการ 
2) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู กรรมการ 
3) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู กรรมการ 
4) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี  ประสานงานกับคณะกรรมการ ฝSายต�างๆ  เบิกจ�ายงบประมาณ จัดทําบัญชีใช(-จ�ายเงิน 
ในการดําเนินกิจกรรมให(เป>นไปตามระเบียบ 
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5. คณะกรรมการฝ�ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

1) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ประธานกรรมการ 
2) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู กรรมการ 
3) นายพรพิชิต  ทิทา ครูผู(ช�วย กรรมการ 
4) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูอัตราจ(าง กรรมการ 
5) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวเวียงแก(ว  สะอาด ครู กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 
7) นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 
8) นายอธิคม  แม�นศิริ ประธานคณะกรรมการฯ    กรรมการและผู(ช�วยเลขานุการ 

หน�าท่ี  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและสรุปรายงานเป>นเอกสารรูปเล�มเสนอฝSายบริหาร 

6. คณะกรรมการสภานักเรียน  ประกอบด�วย 

1. นายอธิคม  แม�นศิริ  ประธานนักเรียน 
2. นายอนาวิล  สุมมาตย�    รองประธานนักเรียน  คนท่ี 1 
3. นางสาวอมรรัตน�  สาราษฎร�   รองประธานนักเรียน 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  ฟุ7งพิลา กรรมการสภานักเรียน 
22. เด็กหญิงทิพวรรณ  เครือจันตVะ กรรมการสภานักเรียน 
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พานสุวรรณ  กรรมการสภานักเรียน 
24. เด็กหญิงจิรภัทร  เพ็งคํา กรรมการสภานักเรียน 
25. เด็กหญิงรัตนาพร  วงเส กรรมการสภานักเรียน 
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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 

หน�าท่ี  เข(าประชุม  และเปลี่ยนเรียนรู(ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

ขอให(ครูและบุคลากรท่ีได(รับการแต�งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายด(วยเรียบร(อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส�ต�อหน(าท่ี อย�างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน(าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให(เกิดผลดีแก�ทางราชการ
สืบไป  หากพบปRญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให(แจ(งผู(อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหาแนวทางแก(ไข
ปRญหาต�อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  3  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
( นายบวร  ใจปLMา ) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


