คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๓ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ป/การศึกษา ๒๕๕๙
ด,วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ประจําป/การศึกษา ๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแค!เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อแสดงถึงความระลึกถึง
บุญคุณของครูที่ท!านประสิทธประสาทวิชา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา อีกทั้งการไหว,ครูยังเป;น
การแสดงตนว!าตนเองขอเป;นศิษยของท!านโดยตรง เป;นการเคารพครูให,ถูกต,อง แสดงความนอบน,อม
อย!างถูกวิธี ปวารณาตนให,ครูได,รับรู,ว!าเราเป;นศิษยของท!านแล,ว เพื่อให,การดําเนินการดังกล!าวเป;นไป
ด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก,ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้
เป;นคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ป/การศึกษา ๒๕๕๙
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปCDา
ผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน,ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอมร สีหาโมกหัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู,ชว! ยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให,กิจกรรมดําเนินการ
เป;นไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ. ๓
กรรมการ
๓) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๕) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๖) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๐) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๑) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๒) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๓) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๔) นางภัทรา การนา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๕) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๑๖) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๗) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๘) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๙) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ. ๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
หนาที่ กําหนดขั้นตอน พิธีการ ดําเนินพิธีการไหว,ครูให,เป;นไปตามแบบแผน รวมทั้งการ
ฝOกซ,อมนักเรียนถือพานดอกไม, ธูปเทียน ฝOกซ,อมพิธีการไหว,ครู และทําบัตรเชิญคุณครูทุกท!านเข,า
ร!วมกิจกรรมไหว,ครู
๓. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ& ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน,าฝQายบริหารทั่วไป
๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
๔) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
๕) นางสาวเวียงแก,ว สะอาด
ครู คศ.๓
๖) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
๗) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๑
๘) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๑
๙) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู ค.ศ.๑
๑๐) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู ค.ศ.๑
๑๑) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู,ช!วย
๑๒) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู,ช!วย
๑๓) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๑๔) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๕) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๖) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๗) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๘) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก,ว
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๐) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๑) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๒) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๓) นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๒๔) นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๕) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๖) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๗) นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๙) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๓๐) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ
กรรมการ
๓๑) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
๓๒) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ. ๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๓๓) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ. ๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดประดับตกแต!งธง ประดับตกแต!งสถานที่หอประชุม โตSะหมู!บูชา จัดโตSะ เก,าอี้
ให,เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พร,อมทั้งจัดระบบแสง
สว!างบริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพกิจกรรม พร,อมทั้งเผยแพร!
บนเว็บไซต
๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหวครู ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๒) นายอรุณ บุญชู
๓) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๔) นางกอบกุล ใจปCDา
๕) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๖) นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย
๗) นางสิริกาญจน ผาโคตร
๘) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๑๐) นายสานิตย มหาหิงค
๑๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๑๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล

หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ ประธานกรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ กรรมการ

๔
๑๓) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๑๕) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและผู,ชว! ยเลขานุการ
มีหนาที่ กําหนดวิธีการ หลักเกณฑการตัดสินการประกวดพานไหว,ครู ดําเนินการตัดสิน
และประกาศผล
๕. คณะกรรมการฝ-ายมอบทุนการศึกษา และจัดหารางวัล ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ กรรมการ
๓) นางกอบกุล ใจปCDา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นางอุไร ครองผา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙) นางชนิดาภา โสหา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๒) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๓) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๔) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๕) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๑๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๑๗) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๑๘) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๐) นางช!อผกา พิศพล
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
๒๑) นางสาวเวียงแก,ว สะอาด ครู คศ. ๓
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๒๒) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ. ๒
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา กําหนดขั้นตอน วิธีการ ดําเนินการ
ประสานผู,มอบทุนการศึกษา ฝOกซ,อมนักเรียนในการรับทุนการศึกษา เป;นพิธีกรในการมอบทุนการศึกษา
และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว,ครู
๖. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)

นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย
นางกอบกุล ใจปCDา
นางรัตนา กนกวงษา
นางสาวเวียงแก,ว สะอาด

ครูประจําชั้น ม.๓/๖
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
ครูประจําชั้น ม.๑/๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕
๕) นางเนตรนภา คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๑/๓
กรรมการ
๖) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครูประจําชั้น ม.๑/๔
กรรมการ
๗) นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครูประจําชั้น ม.๑/๕
กรรมการ
๘) นางสาวชนิกานต คะนนท ครูประจําชั้น ม.๑/๕
กรรมการ
๙) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ ครูประจําชั้น ม.๑/๖
กรรมการ
๑๐) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๒/๔
กรรมการ
๑๑)นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
ครูประจําชั้น ม.๒/๕
กรรมการ
๑๒) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครูประจําชั้น ม.๓/๓
กรรมการ
๑๓) นางบัวลอง คําบึงกลาง
ครูประจําชั้น ม.๓/๑
กรรมการ
๑๔) Miss.Veronica Nguka
ครูประจําชั้น ม.๓/๑
กรรมการ
๑๕) นางช!อผกา พิศพล
ครูประจําชั้น ม.๓/๒
กรรมการ
๑๖) นางอุไร ครองผา
ครูประจําชั้น ม.๓/๔
กรรมการ
๑๗) นางสาวเพ็ญนภา สีกุกอง ครูประจําชั้น ม.๓/๖
กรรมการ
๑๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๙) นางอรทัย วงศสถิต
ครูประจําชั้น ม.๓/๒
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
หนาที่ เรียนเชิญครูอาวุโส ผู,มีเกียรติร!วมพิธี จัดหาน้ําดื่ม อาหารว!าง ต,อนรับผู,มีเกียรติ
คุณครูอาวุโส และบุคลากรที่ร!วมกิจกรรม
๗. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ ดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นางบัวลอง คําบึงกลาง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นายสานิตย มหาหิงค
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓
กรรมการ
๘) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต,
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒) Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๓) Miss. Veronica Nguka
ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๔) Miss.Ling hong LIAO
ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๕) นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๖) นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๗) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๘) นางสาวปนัดดา มาลาหอม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ

๖
๑๙) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
๒๐) นายอภิสิทธิ์ ขายม
๒๑) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
๒๒) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
๒๓) คณะกรรมการนักเรียน
๒๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๒๕) นายคมสัน สอโส

นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
ครู คศ. ๑
ครูผู,ช!วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับ ดูแลนักเรียน ร!วมกิจกรรมด,วยความเรียบร,อย
๙. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
นางมลิวัลย แสนแก,ว
ครู คศ.๒
นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑
นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช,ในการดําเนินกิจกรรม
๑๐. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
๓) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๗) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๘) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๙) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๐) นางสาวปนัดดา มาลาหอม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๑) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๒) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๓) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๔) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ. ๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๑๖) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ. ๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสนอฝQายบริหาร

๗
ขอให,ครูและบุคลากรที่ได,รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน,าที่ที่ได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน,าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน,าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให,เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบปpญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด ให,แจ,งผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก,ไขปpญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปCDา)
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๘

กําหนดการพิธีไหวครู โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ป<การศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. - กิจกรรมหน,าเสาธง
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. - นักเรียนพร,อมกันในหอประชุม(จัดนักเรียนนั่ง ๒ ฝprง
โดยเว,นช!องงว!างตรงกลางประมาณ ๒ เมตร เพื่อให,
ขบวนธง และบุคลากรเดิน)
- พิธีกรนัดหมายทบทวนพิธีการ
- ชมภาพกิจกรรมรอบป/ที่ผ!านมา
๐๘.๔๕ น.
เป;นต,นไป

ผูรับผิดชอบ
- ครูเวรประจําวันพฤหัสฯ
- ครูอมร ครูเชฐกร นศ. ฝOก
ประสบการณฯพลศึกษา
จัดนักเรียนเข,านั่ง
- ครูรัชนีกร ครูอภิชาต
- ครูสมาน ครูปริญญา
ครูปาริฉัตร
- ครูพงศกร ครูสิทธิศักดิ์
ควบคุมวงโยธวาทิต
- ครูคมสัน คัดเลือกและ
ฝOกซ,อม นศท.
- ครูอาภัสราวรรณ คัดเลือก
และฝOกซ,อมนักเรียนตัวแทน
ถือตราสัญลักษณโรงเรียน
- ครูฐิติวรรณ ครูศศิกานต
เตรียมพานพุ!มตราสัญลักษณ
โรงเรียน

-ผู,บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตั้งแถว
ที่ถนนข,างสหกรณ เพื่อเดินไปสู!หอประชุม
เข,าหอประชุมด,านอาคารคหกรรมฯ แถวเริ่มต,น
ที่สามแยกสหกรณ จัดแถว เรียงลําดับ ดังนี้
๑. วงโยธวาทิตนําขบวน
๒. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ๒ คน ถือธงโรงเรียน
๓. ตัวแทนนักเรียนถือพานพุ!มตราโรงเรียน
(ชาย ๑ หญิง ๑)
๔. ผู,อํานวยการโรงเรียน
๕. รองผู,อํานวยการโรงเรียน
๖. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. ตัวแทนนักเรียนถือพานทุกห,อง
- เคลื่อนขบวนเข,าสู!บริเวณพิธี นักเรียนทุกคนร,องเพลง - ครูพงศกร ครูสิทธิศักดิ์
มารช อ.บ.ร. ต!อจากนั้น นศท. นําธงไปปpกยังจุดที่
ฝOกซ,อมนักเรียนร,องเพลง
กําหนด (ฝprงซ,ายและขวาของหอประชุม)
มารช อ.บ.ร.
- ครูพงศกรเปsดดนตรีบรรเลง
เพื่อให,นักเรียนขับร,อง
- ประธานในพิธี(รองฯประเสริฐ ฐานะ) รองผู,อํานวยการ - พิธีกร
ครูอาวุโสและแขกผู,มีเกียรติ นั่งเก,าอี้บริเวณแถวหน,า - ครูสมบูรณเตรียมเก,าอี้
ส!วนครูและบุคลากรท!านอื่นๆนั่งเก,าอี้ด,านข,างเวที
ให,เพียงพอ
- ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ครูนุกูล เตรียมเทียนชนวน
ส!งให,ประธาน
- ตัวแทนนักเรียนนําสวดมนตไหว,พระและกล!าวคําบูชาครู - ครูภัทราภรณ คัดเลือกและ
ฝOกซ,อมตัวแทนนักเรียน

๙
เวลา

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
- ตัวแทนนักเรียน (ประธานนักเรียน) นํากล!าวคําปฏิญาณ - ครูรัชนีกร ฝOกซ,อมนักเรียน
(นักเรียนทุกคนกล!าวตาม) และสงบนิ่ง
-ตัวแทนนักเรียนอ!านบทกลอนบูชาครู(ทํานองเสนาะ) - ครูรัชนีกรและ
นศ.ฝOกประสบการณฯ
(ภาษาไทย)
- นักร,องวงประสานเสียงร,องเพลงพระคุณที่สาม
- ครูอุทัยรัตน ครูพงศกร
ครูสิทธิศักดิ์
- ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน นําพานดอกไม, ธูปเทียน - ครูอุทัยรัตน ฝOกซ,อมขั้นตอน
ไหว,สักการะคุณครู( ประธานในพิธี เป;นผู,รับพาน)
พิธีการให,กับนักเรียน
- คุณครูที่เป;นศิษยเก!า และศิษยเก!าที่มาร!วมพิธีไหว,ครู - พิธีกร
สักการะคุณครูมอบดอกไม, หรือ มาลัยกรแด!ครู
- ครูปาริฉัตร เปsดเพลง
(ครูอาวุโส และครูที่เกษียณอายุราชการ เป;นผู,รับมอบ) สาธุการ ตั้งแต!เริ่มพิธี
หลังจากนั้นประธานในพิธี รองผู,อํานวยการ ครูอาวุโส จนจบพิธี
ครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู,มีเกียรติ เดินลงมา
ด,านล!างเวทีและนั่งบริเวณที่นั่งรับรองด,านข,างเวที
- ครูประจําชันเดินแถว ขึ้นเวทีเพื่อรับพานไหว,ครู
- ครูภัทราภรณ ครูกลุ!มสาระ
โดยเริ่มจากคุณครูประจําชั้น ม.๑ ทุกคน
การเรียนรู,สังคมศึกษาฯ
- ตัวแทนนักเรียนนําพานดอกไม, พานธูปเทียน ไหว,
ครูอุทัยรัตน ครูรัชนีกร
สักการะคุณครูประจําชั้นทีละระดับชั้น( ครูประจําชั้น ครูอรทัย ฝOกซ,อมนักเรียน
ห,องละ ๒ ท!าน รับพาน) เริ่มจากชั้น ม. ๑
ตัวแทนถือพานและ
แล,วเดินลงบันไดด,านสนามบาสฯ
ประสานงานกับครูประจําชั้น
- เมื่อคุณครูรับพานแล,ว ให,เดินลงมานั่งประจําที่นั่ง
ทุกคน
ด,านล!าง แล,วคุณครูประจําชั้น ม. ๒ ก็ขึ้นไปทุกคน - ครูสมบูรณ จัดเก,าอี้บนเวที
เวียนขึ้นตามลําดับจนถึง ม.๖ การเดินให,ให,เดินลง
แถวหน,า จํานวน ๑๒ ตัว
บันไดด,านสนามบาสฯ
สําหรับครูประจําชั้น ๖ ห,อง
- ครูนุกูล เตรียมนักเรียน
รับพานต!อจากครูเพื่อไปวาง
ยังจุดที่กําหนด
- ประธานในพิธีเจิมหนังสือ
- พิธีกร
- ครูธัญญลักษณ เตรียม
หนังสือ แปuงเจิม และ
กระดาษเช็ดมือ

๑๐
เวลา

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
- ประธานในพิธี ครูที่เป;นเจ,าของทุนการศึกษาและ
- ครูช!อผกา ครูเวียงแก,ว
ผู,มีเกียรติ มอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและรางวัล ครูอรทัย( เตรียมการมอบ
ประกวดพาน
ทุนการศึกษา)
- ครูสิริณัฏฐ ครูกุณฑิกา
(เตรียมการมอบรางวัลเรียนดี)
- ครูธัญญา ครูฐิติวรรณ
(เตรียมการมอบรางวัล
ประกวดพาน)
- ตัวแทนครูอาวุโสกล!าวให,โอวาท
-พิธีกร (ประสานงานครูอาวุโส
ล!วงหน,า)
- พิธีกรบอกให,นักเรียนทุกคน
กราบเพื่อแสดงความกตัญvู
แด!ครู แขกผู,มีเกียรติและ
ผู,มี ที่มอบทุนการศึกษา
- ศิษยเก!าที่มาร!วมพิธีกล!าวแสดงความรู,สึกและพบน,อง - ครูสุรัตน ประสานงานกับ
ศิษยเก!า
- นศท.เดินธงโรงเรียน นําประธานในพิธี คณะครู
- ผู,บริหาร ครู บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู,มีเกียรติ เดินออกจาก ทางการศึกษาทุกท!าน
หอประชุม( นักเรียนทุกคนร,องเพลงแม!พิมพของชาติ) ตั้งแถวที่หน,าเวที ตามลําดับ
เหมือนตอนเดินเข,าสู!
หอประชุม
- ครูพงศกร ครูสิทธิศักดิ์
ฝOกซ,อมนักเรียนร,องเพลง
และเปsดเพลงแม!พิมพ
ของชาติเพื่อให,นักเรียน
ขับร,อง
- เสร็จพิธี
- พิธีกรนัดหมายกิจกรรม
ในภาคบ!าย (วิ่งขึ้นภูไหว,พระ
พักชมเขื่อน)
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร!วมรับประทาน - คุณครูกลุ!มสาระการงานฯ
อาหารกลางวัน ที่ห,องคหกรรม

หมายเหตุ ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได,ตามความเหมาะสม
๒. ข,าราชการ พนักงานราชการ แต!งกายชุดเครื่องแบบสีกากี บุคลากรทางการศึกษา
แต!งกายชุดสุภาพ นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู สวมชุดพิธีการของสถาบันต,นสังกัด

๑๑

ตารางการฝ?กซอมพิธีไหวครู โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ป<การศึกษา ๒๕๕๙
วัน/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๑๓ มิ.ย. ๕๙
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ตัวแทน ห,องโสตทัศนศึกษา
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ห,องเรียน พิธีไหว,ครู กําหนดการ ขั้นตอน
การจัดทําพานไหว,ครู วิธีการหลักเกณฑ
การประกวด
๑๓ – ๒๒ มิ.ย. ๕๙ - การขับร,องประสานเสียง เพลงพระคุณ ห,องปฏิบัติการดนตรี
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ที่สาม เพลงแม!พิมพของชาติ
- ฝOกซ,อมวงโยธวาทิต
๑๓-๒๒ มิ.ย. ๕๙ - บทสวดมนตไหว,พระ กล!าวคําบูชาครู ห,องเรียน
(ในคาบเรียน
(ทํานองสรภัญญะ) คําปฏิญาณตน
กลุ!มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ)
๑๓-๒๒ มิ.ย. ๕๙ - การขับร,องเพลงแม!พิมพของชาติ
ห,องเรียน
(ในคาบเรียน
กลุ!มสาระฯศิลปะ)
๒๐ มิ.ย. ๕๙
- ฝOกซ,อมตัวแทนถือพานดอกไม,
หอประชุม
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ธูปเทียน

- ฝOกซ,อมการเดินธง
- ฝOกซ,อมการถือพานตราสัญลักษณ
โรงเรียน
๒๑ มิ.ย. ๕๙
- ฝOกซ,อมขั้นตอนพิธีไหว,ครู นักเรียน
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ทุกคนเข,าร!วมฝOกซ,อม
- ชี้แจงกําหนดการและซักซ,อม
ความเข,าใจให,คุณครูทุกท!าน
ได,รับทราบ

ตามเส,นทางถนน
ข,างสหกรณ หอประชุม
หอประชุม

๒๒ มิ.ย. ๕๙
๑๖.๐๐ น
๒๓ มิ.ย. ๕๙
๐๘.๐๐ น
เป;นต,นไป

- ตัดสินพานไหว,ครู

ห,องโสตทัศนศึกษา

- พิธีไหว,ครู

หอประชุมโรงเรียน
อุบลรัตนพิทยาคม

ผูรับผิดชอบ
- ครูจุลรัตน
ครูอุทัยรัตน
ครูธัญญา และคณะ
- ครูพงศกร
ครูสิทธิศักดิ์และคณะ
- ครูกลุ!มสาระ
การเรียนรู,
สังคมศึกษาฯ
- ครูกลุ!มสาระ
การเรียนรู,ศิลปะ
- ครูภัรทราภรณ
ครูอุทัยรัตน
ครูรัชนีกร ครูอรทัย
ครูนุกูล นศ.ฝOก
ประสบการณวิชาฯ
(สังคมศึกษาฯ)
- ครูคมสัน
- ครูอาภัสราวรรณ
- ครูอุทัยรัตน
ครูรัชนีกร ครูอรทัย
ครูนุกูล
- ครูประจําชั้นทุกชั้น
นศ.ฝOกประสบการณ
วิชาฯ(สังคมศึกษา)
- คณะกรรมการตัดสิน
พานไหว,ครู
- ครู พนักงาน
บุคลากร นักเรียน
ทุกคน

