
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๓๘  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห"งชาติ “เรียงถ1อยร1อยรื่น  ชื่นรสวรรณคดี” 

ประจําป4การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ด1วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห"งชาติ  วันท่ี  ๒๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือเป:นการกระตุ1นและปลูกจิตสํานึกของคนไทยท้ังชาติให1ตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค"าของภาษาไทย  ตลอดจนร"วมมือร"วมใจกันส"งเสริมและอนุรักษ�ภาษาไทย  ซ่ึงเป:นเอกลักษณ�และ
เป:นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ําค"าของชาติให1คงอยู"คู"ชาติไทยตลอดไป  พร1อมท้ังเผยแพร"ภาษาไทยในรูปแบบ
ต"างๆ  ไปสู"สาธารณชนท้ังในฐานะท่ีเป:นภาษาประจําชาติ  และในฐานะภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคน 
ในชาติ  และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ1าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  
๗   รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เพ่ือให1การดําเนินงานเป:นไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข1าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห"งพระราชบัญญัติบริหารข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห"งชาติ “เรียงถ1อย
ร1อยรื่น  ชื่นรสวรรณคดี”  ประจําป4การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต"อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปLMา    ผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู1อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู1อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔)  นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน1ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน1ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร หัวหน1ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน1ากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  หัวหน1ากลุ"มสาระการเรียนรู1ภาษาไทย 

กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๒   กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 
 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑   กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ  



 ๒

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให1คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให1กิจกรรมดําเนินการ 
เป:นไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาไทย  ประกอบด�วย 

 ๒.๑  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายมือ” 

  ๑) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๕) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
  ๖) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “อ-านเอาเรื่อง  ตามแนว  PISA” 

  ๑) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๕) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “เขียนเรียงความ  หัวข�อ  เรารักษ&ภาษาไทย” 

  ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓        กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๕) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “แต-งคําประพันธ&  หัวข�อ  เรารักษ&ภาษาไทย” 

  ๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑      กรรมการ 
  ๕) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๕  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “เขียนตามคําบอก” 

  ๑) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
  ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑       กรรมการ 



 ๓

  ๖) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๖  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “แต-งเรื่องจากภาพ” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๕) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “อ-านออกเสียง” 

  ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๓) นางช"อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๕) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “การประกวดร�องเพลงประกอบจินตลีลา” 

  ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
  ๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
  ๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมแก1ว  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
  ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  กําหนดหัวข1อ  กําหนดเรื่องและเนื้อหา  และเกณฑ�การให1คะแนน  จัดตารางและ
ดําเนินการประกวดแข"งขัน ตัดสิน  กรรมการละเลขานุการในแต"ละกิจกรรมสรุปรวบรวมผลการตัดสิน 

๓. คณะกรรมการฝ?ายการแสดงพิธีเป@ด  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๑     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงฯ       กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ดูแล  ฝSกซ1อม  กํากับการแสดงพิธีเปUด 



 ๔

๔. คณะกรรมการฝ?ายจัดการแสดงบนเวที  และละครเวที  ประกอบด�วย 

 ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงฯ       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ดูแล  ฝSกซ1อม  ประสานงานต"างๆ  จัดลําดับการแสดงให1ดําเนินไปด1วยความเรียบร1อย 

๕. คณะกรรมการฝ?ายสถานท่ี  แสง สี เสียง  และถ-ายภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมบูรณ�  วงศ�วิลาศ   ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๔) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู1ช"วย        กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงฯ       กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว   ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 

๑๘) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ1าง กรรมการ 
 ๑๙) นายภัทรศักด์ิ แสงโพธิ์   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๒๐) นายอภิสิทธิ์  ขายม    นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๒๑) นายฤทธิกร  ชัยแสนพา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 



 ๕

 ๒๒) นักการภารโรงทุกคน             กรรมการ 
 ๒๓) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๔) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๒๕) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ            กรรมการ 
 ๒๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๖/๔  และ  ๖/๕       กรรมการ 
 ๒๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู1ช"วย   กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต"งสถานท่ีหอประชุม  จัดโตWะ เก1าอ้ี ให1เพียงพอสําหรับบุคลากร 
ร"วมกิจกรรม  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  พร1อมท้ังจัดติดต้ังระบบแสงสว"าง ระบบเสียง  
อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  เพ่ือให1การจัดกิจกรรมดําเนินไปด1วยความเรียบร1อย  และบันทึกภาพกิจกรรม 
พร1อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๖. คณะกรรมการฝ?ายกํากับ ดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน1ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต1   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) คุณครูประจําชั้นทุกคน            กรรมการ 
 ๘) นายสุมิตร  วงษ�แดง   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ   กรรมการ 
 ๙) นายเจษฎา  คําผาสุก   นักศึกษาฝSกประสบการณ�วิชาชีพฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๖/๓          กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน   สอโส    ครูผู1ช"วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  ครู  ค.ศ๑  กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กํากับ ดูแลนักเรียน  ร"วมกิจกรรมด1วยความเรียบร1อย 

๗) คณะกรรมการฝ?ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุวิมล  โคกคาน   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มุลทากุล   ครูผู1ช"วย        กรรมการ 



 ๖

 ๑๐) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๖/๒          กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  จัดเตรียมน้ําด่ืมและอาหารว"าง  ต1อนรับคณะครู และแขกผู1มีเกียรติท่ีเข1าร"วมกิจกรรม 

๘. คณะกรรมการดูแลนิทรรรศการซุ�มอาหาร  ประกอบด�วย 

 ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๔  ทุกท"าน        กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี ๔  ทุกห1อง         กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ให1คําปรึกษา  แนะนํา  ดูแลในการจัดนิทรรศการซุ1มอาหารของนักเรียน 

๙. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร  จัดหารางวัล และประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๑     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน    ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางช"อผกา  พิศพล    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�การจัดกิจกรรม  จัดหาของรางวัล  และจัดทําเกียรติบัตรมอบแก"นักเรียน
ท่ีได1รับรางวัลในการประกวดแข"งขัน 

๑๐. คณะกรรมการฝ?ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู  คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางมลิวัลย�  แสนแก1ว    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 



 ๗

 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑  กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช1ในการดําเนินกิจกรรม 

๑๑. คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน   ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๔) นางกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๖) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๗) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๘) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ  ครู  คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝXายบริหาร

และเผยแพร"ต"อไป 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน1าท่ี 
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิด 
ผลดีแก"ทางราชการสืบไป  หากพบปYญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก1ไขปYญหาต"อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปLMา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


