
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๗  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น*องพ่ีศรี  อบร. 

 

ด*วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น*องพ่ีศรี  อบร.  ประจําป0
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต!เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ  วัดพระบาทภูพานคํา  โรงไฟฟ=าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เข่ือนอุบลรัตน�)  เพ่ือเสริมสร*าง
ความสัมพันธ�อันดีระหว!างนักเรียนรุ!นพ่ีและนักเรียนรุ!นน*อง  ส!งเสริมให*รักและศรัทธาต!อสถาบัน   
รวมท้ังช!วยให*นักเรียนใหม!สามารถปรับตัวให*เข*ากับสภาพแวดล*อมใหม! ๆ และเพ่ือนใหม!  เพ่ือให* 
การดําเนินการดังกล!าวเปDนไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)   
แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)   
แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม 
จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปDนคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ�น*องพ่ีศรี  อบร. 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปGHา   ผู*อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู*อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู*อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน*ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน*ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน*ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน*ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู*อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สหีาโมก  หัวหน*ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓ กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู คศ.๑ กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให*คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให*กิจกรรมดําเนินการ 
เปDนไปด*วยความเรียบร*อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย  

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน*ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน� สมมาตย�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส   ครูผู*ช!วย         กรรมการ 
 ๙) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายธวชัชัย  ชอบด!านกลาง ประธานคณะกรรมการนักเรยีน กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม วางแผนการดําเนินกิจกรรม  ประสานงาน  จัดเตรียม  จัดหาวัสดุอุปกรณ�   
ท่ีใช*ในการจัดกิจกรรม 

๓. คณะกรรมการประจํากิจกรรมต.างๆ  ประกอบด�วย 

 กิจกรรมท่ี  ๑  รักสถาบัน  อบร. 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวเวียงแก*ว  สะอาด  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวอรวรรณ   ต!อยอด  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วชิาชพีครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๘) นายอภิสิทธิ ์ ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วชิาชพีครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นักเรียนมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๖  ห*อง  ๑  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 
  สถานท่ีจัดกิจกรรม  :  ลานไดโนเสาร� 

 กิจกรรม  ๒ ฮักแพงแบ.งป2น 

 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิวรักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ*าง       กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ*าง       กรรมการ 
 ๘) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 



 ๙) นักเรียนมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๖ ห*อง ๓  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 
 สถานท่ี  : โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 กิจกรรมท่ี  ๓ สร�างขวัญกําลังใจ 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
 ๘) นางมลิวลัย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑ กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๖  ห*อง  ๔  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 
  สถานท่ี  :  ใต*ต*นไม*ในเข่ือนอุบลรัตน� จดุท่ี  ๑ 

 กิจกรรมท่ี  ๔  พ่ีน�องสานสัมพันธ&   

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒิ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายเจษฎา  คําผาสุก   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๖  ห*อง  ๒  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 
  สถานท่ี  : ใต*ต*นไม*ในเข่ือนอุบลรัตน� จุดท่ี  ๒ 

 กิจกรรมท่ี  ๕ รักม่ันสามัคคี 

 ๑) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นายเอกชัย  ไชยรัตน�   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๕) นายปริญญา  ศรีโบราญ  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู*ช!วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายสุมิตร   วงษ�แดง   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 



 ๘) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครูฯ 
            กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี  ๖  ห*อง  ๕  รับผิดชอบในการทําฐานกิจกรรม 

 สถานท่ี  : หลังลานไดโนเสาร� 

มีหน�าท่ี ให*คําปรึกษา  แนะนํา  วางแผน กํากับติดตาม  การจัดกิจกรรมประจําฐานของนักเรียน 
ให*เปDนไปด*วยความเรียบร*อย ปลอดภัย 

๔. คณะกรรมการฝ9ายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ*าง        กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูจ*างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูจ*างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูจ*างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูจ*างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๗) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๘) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๙) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ            กรรมการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  บันทึกภาพกิจกรรม พร*อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต� 

๕. คณะกรรมการฝ9ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู*อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู    ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางมลิวัลย�  แสนแก*ว   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๖) นายพรพิชิต  ทิทา   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๑  กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช*ในการดําเนินกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ9ายประเมินผล   ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน*าท่ีรองผู*อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน*ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงส�  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓        กรรมการ 



 ๕) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต*  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ. ๑ กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 
 ๘) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการและผู*ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝXายบริหาร 

ขอให*ครูและบุคลากรท่ีได*รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมายด*วยเรียบร*อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน*าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน*าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให*เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบปYญหาข*อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให*แจ*งผู*อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก*ไขปYญหาต!อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู*อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


