
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๕๔ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการจัดทอดผ)าป+าการศึกษา“เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือรถบัส  ๔๕  ท่ีนั่ง   

และปรับปรุงสนามฟุตบอล” 
 

ด)วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สมาคมศิษย�เก!า  ครู  ผู)ปกครองและนักเรียน  ชุมชน  
คณะบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดจัดทําบุญทอดผ)าป+าการศึกษาเพ่ือจัดซ้ือรถบัส  ๔๕  ท่ีนั่ง  
และปรับปรุงสนามฟุตบอล  ในวันศุกร�ท่ี  ๑๕  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (ข้ึน  ๙  คํ่า  เดือน  ๕)   
เนื่องในโอกาสครบ  ๔๐  ป@โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให)การดําเนินงานเปAนไปด)วยความเรียบร)อย   
มีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไข
เพ่ิมเติม  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้  เปAนคณะกรรมการจัดทอดผ)าป+าการศึกษา“เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือรถบัส  
๔๕  ท่ีนั่ง  และปรับปรุงสนามฟุตบอล”  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 สมาคมศิษย&เก*า  ครู  ผู�ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา    ผู)อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการ     กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๑) นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ 
    กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให)การดําเนินการเปAนไปด)วย
ความเรียบร)อยบรรลุวัตถุประสงค� 
  



๒ 
 

๒. คณะกรรมการจัดทอดผ�าป1าการศึกษา“เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือรถบัส  ๔๕  ท่ีนั่ง   
และปรับปรุงสนามฟุตบอล”  ประกอบด�วย 

 ๑) นายบวร  ใจปHIา ผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๗) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๘) นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกุล ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๙) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๒) นางกอบกุล  ใจปHIา ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๓) นายอมร  สีหาโมก ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๔) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๖) นายสานิตย� มหาหิงค� ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๗) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๙) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๒๐) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๓) นายอรณพ  คําแสน ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๔) นางอุไร  ครองผา ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๘) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๒๙) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๓๐) นางช!อผกา  พิศพล ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๓๑) นางสาวเวียงแก)ว  สะอาด ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๓๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๓๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๓๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 



๓ 
 

๓๕) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๓๖) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๓๗) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต) ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๓๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๓๙) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๔๐) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๔๑) นางมลิวัลย�  แสนแก)ว ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๔๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๔๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู  คศ.๒  กรรมการ 
 ๔๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๔๕) นายสมาน  ล้ําลอง ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๔๖) นางสาวสิรินัฏฐ�  รักษาเคน ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๔๗) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๔๘) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๔๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๐) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๑) นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์ ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๕) นางภัทรา  การนา ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๘) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๕๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๖๐) นายพรพิชิต  ทิทา ครู  คศ.๑  กรรมการ 
 ๖๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู)ช!วย  กรรมการ 
 ๖๒) นายคมสัน  สอโส ครูผู)ช!วย  กรรมการ 
 ๖๓) นางกานติมา  มุลทากุล ครูผู)ช!วย  กรรมการ 
 ๖๔) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู)ช!วย  กรรมการ 
 ๖๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๖๖) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๖๗) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๖๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 
 ๖๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 
 ๗๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก)ว   ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 
 ๗๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 
 ๗๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 



๔ 
 

 ๗๓) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ)าง       กรรมการ 
 ๗๔) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท)องถ่ิน      กรรมการ 
 ๗๕) นายบุญเลี้ยง  จันทร�พรม   ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๗๖) นายสวาท  ไชยหงษา    ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๗๗) นายอาทิตย�  สีสังข�    ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๗๘) นางสุบรรณ�  จันทร�พรม   ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๗๙) นายทวัชชัย  ศรีสว!าง    ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๘๐) นายสายันต�  โชคลา    ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๘๑) นายสมบูรณ�  พันพรม   ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๘๒) นายเสง่ียม  ผาโคตร    ลูกจ)างชั่วคราว      กรรมการ 
 

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 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
( นายบวร  ใจปHIา ) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 

 


