
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๐  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดสถานท่ี การแสดงพิธีเป+ด และประสานงาน 

การแข!งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย 
 

ด1วยสมาคมกีฬาเรือพายแห!งประเทศไทยร!วมกับการไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห!งประเทศไทย (กฟผ.) 
กําหนดจัดการแข!งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย  ชิงถ1วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ1าอยู!หัวประจําป> ๒๕๕๙  สนามท่ี ๑  ณ.เข่ือนอุบลรัตน� อําเภออุบลรัตน� จังหวัดขอนแก!น ใน 
วันท่ี ๕- ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ในการนี้ได1ขอความอนุเคราะห�ใช1อาคารเรียนเปFนท่ีพักนักกีฬา  จัดการ
แสดงพิธีเป+ดการแข!งขัน และนักเรียนเชิญรางวัล  เพ่ือให1การดําเนินการดังกล!าวเปFนไปด1วยความเรียบร1อย
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม จึงแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปFนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสถานท่ี การแสดงพิธีเป+ด และประสานงานการแข!งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย  
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปLMา   ผู1อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการ     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน1ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน1ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน1ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายอุดม พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓  กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให1คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให1กิจกรรม
ดําเนินการ เปFนไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู1อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน1าฝ7ายบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู1ช!วย     กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู1ช!วย     กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๑) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว   ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ1าง     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
 ๑๘) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท1องถ่ิน     กรรมการ 
 ๑๙) ลูกจ1างนักการภารโรงทุกคน  ลูกจ1างชั่วคราว      กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๑) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๒๒) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ            กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานกับเจ1าหน1าท่ีสมาคมเรือพายแห!งประเทศไทย  จัดสถานท่ีห1องพักนักกีฬา  
ห1องอาบน้ํา ห1องส1วม  พร1อมท้ังจัดระบบแสงสว!างบริเวณโรงเรียน  ระบบเสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  
และเก็บวัสดุอุปกรณ�หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรม พร1อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการฝ-ายการแสดงพิธีเป2ดการแข3งขัน และเชิญรางวัล 

 ๑) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๑     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มูลทากุล   ครูผู1ช!วย        กรรมการ 
 ๕) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู1ช!วย        กรรมการ 
 ๖) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๘) นายปริญญา ศรีโบราณ    ครูอัตราจ1าง        กรรมการ 



 ๓

 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      กรรมการ 
 ๑๓) นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท1องถ่ิน      กรรมการ 
 ๑๔) นักเรียนวงโยธวาทิต  วงโปลาง  นาฏศิลปR        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ1าง กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว   ครูอัตราจ1าง กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ฝWกซ1อมการแสดง  ร!วมแสดงพิธีเป+ดงาน ๒ รายการ (วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๗.๐๐ น.)  และเตรียมผู1เชิญรางวัล (วันท่ี ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

๔. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู1อํานวยการโรงเรียน    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  กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช1ในการดําเนินกิจกรรม 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน1าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบปYญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก1ไขปYญหาต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปLMา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


