คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๐๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสหกรณร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป,การศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให*การดําเนินกิจกรรมสหกรณร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ดําเนินไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ และสอดคล*องตามระเบียบกิจกรรมสหกรณร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให*การดําเนินการดังกล"าวเป5นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก*ไขเพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งบุคคลต"อไปนี้เป5นแต"งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
สหกรณร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ป,การศึกษา ๒๕๕๙
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*ชว" ยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให*คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให*กิจกรรมดําเนินการ
เป5นไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู*อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ หัวหน*ากลุ"มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
๓) นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาไทย
กรรมการ
๔) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*วิทยาศาสตร กรรมการ

๖) นางภัทราภรณ ลิมปIนิศากร
๗) นายอุดม พิมพเทศ
๘) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๙) นางกอบกุล ใจปBCา
๑๐) นางสาวบัวลอง พรนิคม
๑๑) นางอุไร ครองผา

หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สังคมศึกษาฯ กรรมการ
หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*สุขศึกษาฯ กรรมการ
หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ศิลปะ
กรรมการ
หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*การงานอาชีพฯ กรรมการ
หัวหน*ากลุ"มสาระการเรียนรู*ภาษาต"างประเทศ กรรมการ
หัวหน*างานการบริหารงบประมาณ
กรรมการ

มีหนาที่ ให*คําแนะนําปรึกษา ให*กิจกรรมดําเนินการ เป5นไปด*วยความเรียบร*อยและ
มีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ. ๓
ผู*จัดการ
๒) นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ
ฝLายบัญชี
๓) นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
ครู คศ. ๑
ฝLายจัดซื้อ
๔) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู คศ. ๒
ฝLายจัดซื้อ
๕) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู*ช"วย
ฝLายประชาสัมพันธ
๖) นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝNกประสบการณ ผู*ช"วยฝLายบัญชี
๗) นางสาวอรวรรณ ต"อยอด นักศึกษาฝNกประสบการณ ผู*ช"วยฝLายประชาสัมพันธ
๘) นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝNกประสบการณ ผู*ช"วยฝLายจัดซื้อ
๙) นายฤทธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝNกประสบการณ ผู*ช"วยฝLายจัดซื้อ
๑๐) นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝNกประสบการณ ผู*ช"วยฝLายจัดซื้อ
๑๑) นางสาวอรพิมล คํามูล
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา หัวหน*า
๑๒) นางสาวสุทธิดา ค"อมสิงห นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายเช็คสินค*า
๑๓) นางสาวนิตติยา อาริสาโพธิ์ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายเช็คสินค*า
๑๔) เด็กชายอนิวัตต สีพลี
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายจัดสินค*า
๑๕) เด็กหญิงพิจิตรา สิงหน*อย นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายจัดสินค*า
๑๖) เด็กหญิงปริญญาพร แสงทวี นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายจัดสินค*า
๑๗) เด็กหญิงบุตรนภา พานโคตร นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายจัดสินค*า
๑๘) เด็กหญิงอริสรา ศรีอุบล
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายขาย
๑๙) เด็กหญิงอมรรัตน พรสวัสดิ์ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายขาย
๒๐) เด็กหญิงกนกศรี ชะนีวงศ นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายขาย
๒๑) นายนรชน หงสแสน
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายประชาสัมพันธ
๒๒) เด็กหญิงเกวลิน จันโสม
นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายบัญชี
๒๓) เด็กหญิงวิภาวี พานโคตร นักเรียนชุมนุมสหกรณของเรา ฝLายบัญชี
๒๔) นางสาวฐิตวิ รรณ สารพิมพ ครู คศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ให*เป5นไปตามระเบียบกิจกรรมสหกรณ
ร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ให*เป5นไปด*วยความเรียบร*อย มีประสิทธิภาพ

๔. คณะกรรมการฝ.ายตรวจติดตามการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน ผู*แทนกลุ"มสาระการงานอาชีพฯ
๒) นางกานติมา มุลทากุล ผู*แทนกลุ"มสาระสังคมศึกษาฯ
๓) นางกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ ผู*แทนกลุ"มสาระวิทยาศาสตร
๔) นายพรพิชิต ทิทา
ผู*แทนกลุ"มสาระคณิตศาสตร
๕) นายพงศกร สุวรรณศรี ผู*แทนกลุ"มสาระศิลปศึกษา
๖) นางมลิวัลย แสนแก*ว ผู*แทนกลุ"มสาระภาษาต"างประเทศ
๗) นางพัชนียา ไชยรัตน ผู*แทนกลุ"มสาระภาษาไทย
๘) นายธวัชชัย ชอบด"านกลาง ประธานนักเรียน
๙) นายรติพงษ โมราราช
รองประธานนักเรียน คนที่ ๑
๑๐) นางสาวนิราภรณ อินทรอาน รองประธานนักเรียน คนที่ ๒
๑๑) นางสาวอนงศนาถ ทิพยลม คณะกรรมการนักเรียน
๑๒) นายคมสัน สอโส
ผู*แทนกลุ"มสาระพลศึกษา สุขศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ให*เป5นปRจจุบัน
และให*เป5นไปด*วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามระเบียบกิจกรรมสหกรณร*านค*าโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
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 หากพบปRญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด ให*แจ*งผู*อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก*ไขปRญหาต"อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปBCา)
ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

