คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ด,วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมได,รับประกาศแต!งตั้งให,เป/นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๘
จนกระทั่งถึงป4จจุบันนี้ เพื่อให,คุณครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได,ระลึกถึงวันสําคัญวันนี้
จึงได,กําหนดให,มีการทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช,า เจริญพระพุทธมนตขึ้นในวันจันทรที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต!เวลา ๐๗.๐๐ น. เพื่อให,การดําเนินการดังกล!าวเป/นไปด,วยความเรียบร,อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก,ไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เป/นคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปBCา
ผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา 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) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน,ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๑๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให,กิจกรรม
ดําเนินการ เป/นไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ& ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน,าฝLายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๖) นางปาริฉัตต ไวคํา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๘) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู,ช!วย
กรรมการ
๙) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐) นายเอกชัย ไชยรัตน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
กรรมการ
๑๒) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๓) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๔) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก,ว
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๕) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๖) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๗) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๘) นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๑๙) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๐) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๒๑) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ
กรรมการ
๒๒) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู,ช!วย
กรรมการและเลขานุการ
๒๓) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดประดับตกแต!งธง ประดับตกแต!งสถานที่หอประพุทธรูปประจําโรงเรียน สถานที่
ทําบุญตักบาตร หอประชุม โตOะหมู!บูชา จัดโตOะ เก,าอี้ ให,เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม และ
จัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พร,อมทั้งจัดระบบแสงสว!างบริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพกิจกรรม พร,อมทั้งเผยแพร!บนเว็บไซต
๓. คณะกรรมการฝ-ายศาสนาพิธี ประกอบดวย
๑) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
ประธานกรรมการ
๒) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๓) นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ

๓
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
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
ครู ค.ศ๑
กรรมการและเลขานุการ
ครูผู,ช!วย
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดพิธีการทางศาสนา นิมนตพระภิกษุสงฆมาประกอบศาสนพิธี ประสานงาน
คณะกรรมการฝLายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ จัดเตรียามสถานที่
๔. คณะกรรมการฝ-ายเตรียมภัตตาหารเชา / เครื่องไทยธรรม อาหารว6าง/เครื่องดื่ม ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๒) นางกอบกุล ใจปBCา
๓) นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ
๔) นายอรณพ คําแสน
๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๖) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๗) นางช!อผกา พิศพล
๘) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
๙) นางสาวเวียงแก,ว สะอาด
๑๐) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๑๑) นางสาวรัตนา กนกวงษา
๑๒) นางพัชนียา ไชยรัตน
๑๓) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๑๔) นางสาวสุวิมล โคกคาน
๑๕) นางภัทรา การนา
๑๖) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๗) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๑๘) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๓

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดเตรียมภัตตาหารเช,า / เครื่องไทยธรรม ถวายพระภิกษุสงฆ อาหารว!าง/เครื่องดื่ม
ต,อนรับผู,มาร!วมงาน

๔
๕. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ ดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ.๓
กรรมการ
๔) นางบัวลอง คําบึงกลาง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๕) นายสานิตย มหาหิงค
ครู คศ.๓
กรรมการ
๖) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู คศ.๓
กรรมการ
๗) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต,
ครู คศ.๒
กรรมการ
๘) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๑) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๒) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครู คศ.๒
กรรมการ
๑๓) นางเนตรนภา คลังกลาง ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๔) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๕) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๖) นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๗) นางสาวชนิกานต คะนนท ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๘) Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๑๙) Miss. Veronica Nguka
ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๒๐) Miss.Ling hong LIAO
ครูอัตราจ,างชาวต!างชาติ
กรรมการ
๒๑) นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๒) นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ
กรรมการ
๒๓) นายคมสัน สอโส
ครูผู,ช!วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับ ดูแลนักเรียน ร!วมกิจกรรมด,วยความเรียบร,อย
๖. 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

๕
๗) คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษา
๒) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
ครู ค.ศ.๓
ประธานกรรมการ
๓) นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๘) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๙) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๐) นางสาวศิริภัทรา พิมพเทศ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๑) นางสาวอรวรรณ ต!อยอด
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๒) นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๓) นางสาวปนัดดา มาลาหอม
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๔) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๕) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๖) นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝRกประสบการณวิชาชีพฯ กรรมการ
๑๗) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู,ช!วย
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อเสนอฝLายบริหาร
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 หากพบป4ญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด ให,แจ,งผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก,ไขป4ญหาต!อไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปBCา)
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

