คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๗๐ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสถานที่ การแสดงพิธีเป+ด และประสานงาน
การแข!งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย
ด1วยสมาคมกีฬาเรือพายแห!งประเทศไทยร!วมกับการไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห!งประเทศไทย (กฟผ.)
กําหนดจัดการแข!งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย ชิงถ1วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ1าอยู!หัวประจําป> ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ ณ.เขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแก!น ใน
วันที่ ๕- ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ได1ขอความอนุเคราะหใช1อาคารเรียนเปFนที่พักนักกีฬา จัดการ
แสดงพิธีเป+ดการแข!งขัน และนักเรียนเชิญรางวัล เพื่อให1การดําเนินการดังกล!าวเปFนไปด1วยความเรียบร1อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก1ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เปFนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสถานที่ การแสดงพิธีเป+ด และประสานงานการแข!งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห!งประเทศไทย
ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปLMา
ผู1อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการ
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าที่รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน1ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน1ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปRนิศากร หัวหน1ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายอรณพ คําแสน
หัวหน1ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู1อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให1คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให1กิจกรรม
ดําเนินการ เปFนไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ& ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู1อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน1าฝ7ายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
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 วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๒) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๓) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก1ว
ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๕) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๖) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ1าง
กรรมการ
๑๗) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๑๘) นายสมเอียง พานโคตร
วิทยากรท1องถิ่น
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
มีหนาที่ ประสานงานกับเจ1าหน1าที่สมาคมเรือพายแห!งประเทศไทย จัดสถานที่ห1องพักนักกีฬา
ห1องอาบน้ํา ห1องส1วม พร1อมทั้งจัดระบบแสงสว!างบริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ
และเก็บวัสดุอุปกรณหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม บันทึกภาพกิจกรรม พร1อมทั้งเผยแพร!บนเว็บไซต
๓. คณะกรรมการฝ-ายการแสดงพิธีเป2ดการแข3งขัน และเชิญรางวัล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นายพงศกร สุวรรณศรี
นางกานติมา มูลทากุล
นางสาวเมวดี สุรนันท
นายเอกชัย ไชยรัตน
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นายปริญญา ศรีโบราณ

ครู คศ.๑
ครู คศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครูผู1ช!วย
ครูผู1ช!วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ1าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๙) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ1าง
๑๐) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ1าง
๑๑) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ1าง
๑๒) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑๓) นายสมเอียง พานโคตร
วิทยากรท1องถิ่น
๑๔) นักเรียนวงโยธวาทิต วงโปลาง นาฏศิลปR
๑๕) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ1าง
๑๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก1ว ครูอัตราจ1าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ ฝWกซ1อมการแสดง ร!วมแสดงพิธีเป+ดงาน ๒ รายการ (วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๗.๐๐ น.) และเตรียมผู1เชิญรางวัล (วันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู1อํานวยการโรงเรียน
นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑
นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู1ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช1ในการดําเนินกิจกรรม
ขอให1ครูและบุคลากรที่ได1รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน1าที่ที่ได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน1าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน1าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให1เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบปYญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก1ไขปYญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปLMา)
ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

