
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๘  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการฝ)กซ+อมนักกีฬาร"วมเข+าร"วม 

การแข"งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห"งประเทศไทย 
 

ด+วยสมาคมกีฬาเรือพายแห"งประเทศไทยร"วมกับการไฟฟ5าฝ6ายผลิตแห"งประเทศไทย (กฟผ.) 
กําหนดจัดการแข"งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห"งประเทศไทย  ชิงถ+วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ+าอยู"หัวประจําป? ๒๕๕๙  สนามท่ี ๑  ณ.เข่ือนอุบลรัตน� อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก"น ใน 
วันท่ี ๕- ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ในการนี้โรงเรียนได+รับเกียรติให+ส"งนักกีฬาเข+าร"วมแข"งขันเรือพาย 
ในครั้งนี้ด+วย  เพ่ือให+การดําเนินการดังกล"าวเปFนไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ
ตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๒๗(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม จึงแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปFนคณะกรรมการดําเนินการฝ)กซ+อมนักกีฬาร"วมเข+าร"วม 
การแข"งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห"งประเทศไทย  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปMNา   ผู+อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู+อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู+อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน+ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน+ากลุ"มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปSนิศากร หัวหน+ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน+ากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู+อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายอุดม พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓  กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให+คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให+กิจกรรม
ดําเนินการ เปFนไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินการฝ-กซ�อมนักกีฬาร0วมเข�าร0วมการแข0งขันฯ  ประกอบด�วย 

 ๒.๑ นักกีฬานักเรียน 

  ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู+อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
   ๔) นายอมร  สีหาโมก   ครู คศ.๓       กรรมการ 
   ๕) นักศึกษาวิชาทหาร            กรรมการ 
  ๖) นายคมสัน  สอโส   ครูผู+ช"วย กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑ กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมนักกีฬานักเรียน ดูแลนักกีฬานักเรียนเข+ารับการฝ)กซ+อมต้ังแต"วันท่ี  ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ เปFนต+นไป และเข+าร"วมแข"งขัน 

 ๒.๒ นักกีฬาทีมบุคลากรครู 

  ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู+อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๕) นายอรุณ  บุญชู    ครู.คศ.๓       กรรมการ 
  ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๑        กรรมการ 
  ๗) นางสาวสุวิมล  โคกคาน   ครู คศ.๑        กรรมการ 
  ๘) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
  ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
  ๑๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๑๑) นายคมสัน  สอโส   ครูผู+ช"วย        กรรมการ 
  ๑๔) นางกานติมา  มูลทากุล  ครูผู+ช"วย        กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู+ช"วย        กรรมการ 
  ๑๖) Mr.Paschal  Wirdzenyuy Safeh ครูอัตราจ+าง      กรรมการ 
  ๑๗) นายเอกชัย  ไชยรัตน�   พนักงานราชการ      กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  ๑๙) นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ+าง        กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๒๑) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๒๒) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ+าง       กรรมการ 
  ๒๓) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
  ๒๔) นายสมเอียง  พานโคตร  วิทยากรท+องถ่ิน      กรรมการ 
  ๒๕)นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ+าง กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว   ครูอัตราจ+าง กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ร"วมการฝ)กซ+อมต้ังแต"วันท่ี  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เปFนต+นไป และเข+าร"วมแข"งขัน 



 ๓

๓. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑  กรรมการและผู+ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช+ในการดําเนินกิจกรรม 

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน+าท่ี 
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให+เกิด 
ผลดีแก"ทางราชการสืบไป  หากพบปgญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให+แจ+งผู+อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก+ไขปgญหาต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปMNา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


