คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานร!วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน
ป/พุทธศักราช ๒๕๕๙
ด2วยเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตนร!วมกับผู2นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ กําหนดจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ในวันศุกรที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อร!วมสืบสานและอนุรักษไว2
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท2องถิ่น โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมจึงได2จัดขบวนแห!บั้งไฟ
ร!วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให2การดําเนินการดังกล!าวเป>นไปด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก2ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เป>นแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานร!วม
กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน ป/พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปDEา
ผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน2ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน2ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร หัวหน2ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน2ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน2ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
๑๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให2คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให2กิจกรรม
ดําเนินการ เป>นไปด2วยความเรียบร2อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายประดับและตกแต/งรถขบวน ประกอบดวย
รถขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ&ฯ
๑) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธฐเดชณ เรืองหิรัณเตชะกูล หัวหน2ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
๓) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นางกอบกุล ใจปDEา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นางอุไร ครองผา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวศ ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗) นางชนิดาภา โสหา
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘) นางมลิวัลย ยมโคตร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙) นางณัฐธิดา เหลาหา
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๐) นางรัตนา กนกหงษา
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๒) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๔) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๖) นางสาวสุวิมล โคกคาน
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๗) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๘) นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๙) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู2ช!วย
กรรมการ
๒๐) นางสุบรรณ จันทรพรม
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๑) นายบุญเลี้ยง จันทรพรม ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๒) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๓) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๔) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
รถขบวนผาแดง/นางไอ/
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน2ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นายสานิตย มหาหิงคุ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘) นางช!อผกา พิศพล
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙) นางสาวเวียงแก2ว สะอาด ครู คศ. ๓
กรรมการ
๑๐) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ

๓
๑๑) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๒) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต2
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๓) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๑๔) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๕) นายคมสัน สอโส
ครูผู2ช!วย
กรรมการ
๑๖) Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๗) Miss. Veronica Nguka
ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๘) นายอาทิตย สีสังข
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นายธวัชชัย ศรีสว!าง
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๐) นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๑) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๒) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๓) นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๔) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
๒๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ. ๑
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
รถขบวนบั้งไฟ
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๖) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๘) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๙) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ. ๓
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) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๖) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๑๗) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๑๘) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๑) นายต2นตระการ ชิณศรี
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ

๔
๒๒) นายเสงี่ยม ผาโคตร
๒๓) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
๒๔) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
๒๕) นางวิลาสินี พรรคพิง

ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
ครู คศ. ๒
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

รถขบวนคําขวัญอําเภออุบลรัตน&
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน2ากลุ!มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๖) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๗) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู2ช!วย
กรรมการ
๘) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู2ช!วย
กรรมการ
๙) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๑๒) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๑๓) นายสิทธิ์ศักดิ์ พรมสีแก2ว ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๕) Miss.Ling hong LIAO
ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๖) นายสมเอียง พานโคตร
วิทยากรท2องถิ่น
กรรมการ
๑๗) นายสวาท ไชยหงษา
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๘) นายสายันต โชคลา
ลูกจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๐) นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
๒๑) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ครู คศ. ๑
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดหาพาหนะในการเข2าร!วมขบวน จัดหาอุปกรณ ประดับ ตกแต!งขบวนให2
สวยงาม
๓) คณะกรรมการฝ-ายขบวนฟ;อนรําและผาแดง นางไอ/ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี ครู คศ. ๓
กรรมการ
นางมลิวัลย ยมโคตร
ครู คศ. ๓
กรรมการ
นางณัฐธิดา เหลาหา
ครู คศ. ๒
กรรมการ
นางฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ. ๒
กรรมการ
นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู2ช!วย
กรรมการ

๕
๘) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู2ช!วย
กรรมการ
๙) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครูประจําชั้น ม.๕/๑
กรรมการ
๑๐) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครูประจําชั้น ม.๕/๑
กรรมการ
๑๑) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการ
๑๒) นางสาวศศิกานต ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการ
๑๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครูประจําชั้น ม.๕/๓
กรรมการ
๑๔) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครูประจําชั้น ม.๕/๓
กรรมการ
๑๕) นายสานิตย มหาหิงค
ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๑๖) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๑๗) Mr.Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๑๘) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครูประจําชั้น ม.๕/๔
กรรมการ
๑๙) นายพิสิทธิ์ ดรจันทรใต2
ครูประจําชั้น ม.๕/๕
กรรมการ
๒๐) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๒๑) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๒) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๔) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
๒๕) Miss.Ling hong LIAO
ครูอัตราจ2างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๒๖) นายสมเอียง พานโคตร
วิทยากรท2องถิ่น
กรรมการ
๒๗) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
๒๘) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ2าง
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ คัดเลือกนักเรียนทําหน2าที่ถือปoาย ผาแดง นางไอ! ดูแลแต!งกายนักเรียนถือปoาย ผาแดง
นางไอ! ฝOกซ2อมการฟoอนรํา กํากับ ควบคุมการฟoอนรํา ดูแลแต!งกายคณะฟoอนรํา จัดหาชุดถือปoาย
ชุดฟoอนรํา และชุดผาแดง นางไอ!
๔) คณะกรรมการฝ-ายจัดรูปขบวนและควบคุมขบวน ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผูอ2 ํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๔) นายสานิตย มหาหิงคุ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๕) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
๖) นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๗) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ. ๑
กรรมการ
๘) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๙) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
๑๐) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๑) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๑๒) นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ

๖
๑๓) นายเจษฎา คําผาสุก
๑๔) นายอมร สีหาโมก
๑๕) นายคมสัน สอโส

นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู2ช!วย
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดรูปแบบขบวน จัดลําดับของขบวน ประสานงานกับฝpายต!างๆ กํากับดูแล
ความเรียบร2อยของขบวน
๕. คณะกรรมการฝ-ายขบวนศิลปะพื้นบาน ขบวนเซิ้งบั้งไฟ ขบวนป;ายรณรงค&
ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครูประจําชั้น ม.๔/๕
รองประธานกรรมการ
๔) นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร ครูประจําชั้น ม.๔/๑
กรรมการ
๕) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครูประจําชั้น ม.๔/๑
กรรมการ
๖) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการ
๗) นางพิมผกา พิมพุฒ
ครูประจําชั้น ม.๔/๒
กรรมการ
๘) นายปริญญา ศรีโบราญ
ครูประจําชั้น ม.๔/๓
กรรมการ
๙) นางปาริฉัตร ไวคํา
ครูประจําชั้น ม.๔/๓
กรรมการ
๑๐) นายอมร สีหาโมก
ครูประจําชั้น ม.๔/๕
กรรมการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน
ครูประจําชั้น ม.๔/๖
กรรมการ
๑๒) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยเวช ครูประจําชั้น ม.๔/๖
กรรมการ
๑๓) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๑๔) นางภัทรา การนา
ครูประจําชั้น ม.๔/๔
กรรมการ
๑๕) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครูประจําชั้น ม.๖/๑
กรรมการ
๑๖) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการ
๑๗) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๖/๓
กรรมการ
๑๘) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครูประจําชั้น ม.๖/๓
กรรมการ
๑๙) นายพรพิชิต ทิทา
ครูประจําชั้น ม.๖/๔
กรรมการ
๒๐) นางมลิวัลย แสนแก2ว
ครูประจําชั้น ม.๖/๔
กรรมการ
๒๑) นายเอกชัย ไชยรัตน
ครูประจําชั้น ม.๖/๕
กรรมการ
๒๒) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒
กรรมการ
๒๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕
กรรมการ
๒๔) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครูประจําชั้น ม.๒/๕
กรรมการและเลขานุการ
๒๕) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
๒๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก2ว
ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
หนาที่ จัดขบวนประกอบ ศิลปะพื้นบ2าน เซิ้งบั้งไฟ ปoายรณรงค แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ และ ๖ เข2าร!วมขบวน ฝOกซ2อม และควบคุมขบวน

๗
๖. คณะกรรมการฝ-ายพยาบาล ประกอบดวย
๑.
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
นางสาวเวียงแก2ว สะอาด
นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
นางสาวปนัดดา มาลาหอม
นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร

คศ. ๓
ประธานกรรมการ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
ครู คศ. ๓
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
ครูผู2ช!วย
กรรมการและเลขานุการ
พนักงานราชการ กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดหายาและเวชภัณฑ อุปกรณปฐมพยาบาลบุคลากรที่ร!วมกิจกรรม
๗. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย ครูประจําชั้น ม.๓/๖
ประธานกรรมการ
๒) นางกอบกุล ใจปDEา
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
รองประธานกรรมการ
๓) นางรัตนา กนกวงษา
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
กรรมการ
๔) นางสาวเวียงแก2ว สะอาด ครูประจําชั้น ม.๑/๓
กรรมการ
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 กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ
หนาที่ จัดหาน้ําดื่ม อาหาร และอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ให2กับนักเรียนและบุคลากร
ที่ร!วมกิจกรรม
๘. คณะกรรมการฝ-ายจัดหารถเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ&
๑) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๒) นายอุดม พิมพเทศ

หัวหน2ากลุ!มบริหารทั่วไป
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๘
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ. ๑
กรรมการ
นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ. ๑
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา ชุมนุมถ!ายภาพ กรรมการ
นายพงศกร สุวรรณศรี ครู คศ. ๑
กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก2ว ครูจ2างชั่วคราว
กรรมการ
นายปริญญา ศรีโบราณ ครูอัตราจ2าง
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดหารถเครื่องเสียง ดนตรี และถ!ายภาพ
๙. คณะกรรมการฝ-ายประชาสัมพันธ& ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
กรรมการ
นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ. ๓
กรรมการ
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ. ๑
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ. ๓
กรรมการและเลขานุการ
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ. ๓
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม เชิญชวนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเข2าร!วมกิจกรรม
ให2ความรู2เกี่ยวกับประเพณีบุญปrDงไฟ สื่อสารประชาสัมพันธอื่นที่เกี่ยวข2องแก!บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนตามความเหมาะสม
๑๐. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู2อํานวยการโรงเรียน
นางอุไร ครองผา
ครู คศ.๓
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
นางมลิวัลย แสนแก2ว
ครู คศ.๒
นายพรพิชิต ทิทา
ครู คศ.๑
นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพื่อใช2ในการดําเนินกิจกรรม
๑๑. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน2าที่รองผู2อํานวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
นางภัทราภรณ ลิมปKนิศากร
ครู ค.ศ.๓
ประธานกรรมการ
นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ

๙
๘) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
๙) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๑๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
๑๑) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
๑๒) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
๑๓) นางสาวปนัดดา มาลาหอม
๑๔) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
๑๕) นายอภิสิทธิ์ ขายม
๑๖) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
๑๗) นายนุกูล ศรีโอษฐ
๑๘) นางกานติมา มุลทากุล

ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
ครูอัตราจ2าง
กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
ครู ค.ศ๑
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู2ช!วย
กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสนอฝpายบริหาร
ขอให2ครูและบุคลากรที่ได2รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน2าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน2าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให2เกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบปrญหาข2อจํากัดอุปสรรคประการใด ให2แจ2งผู2อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก2ไขปrญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปDEา)
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

