
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๔๑  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันแม!แห!งชาติ ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ด0วยวันท่ี  ๑๒  สิงหาคมของทุกป, เป2นวันแม!แห!งชาติ ซ่ึงตรงกับวันคล0ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจ0าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม!แห!งชาติ เป2นวันสําคัญท่ีถูกกําหนดข้ึน เพ่ือเป2นการระลึกถึง
พระคุณของแม! บุคคลท่ีสําคัญมากท่ีสุดในชีวิตมนุษย�ทุกคน เพราะแม!นั้นเปรียบดังเทวดา ผู0ให0ชีวิต ผู0คอยดูแล
คุ0มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ!น อุ0มชูบุตรไปสู!ความเจริญท้ังกาย ท้ังใจ เป2นผู0ร!วมทุกข�ในยามท่ีลูก
ตกตํ่าและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร!มโพธิ์ร!มไทรให0ท่ีปกป>องลูกให0ร!มเย็นเป2นสุข ด่ังพระในบ0านท่ีบุตร 
ควรกราบไหว0บูชา สักการะทุกวันเวลา 

กลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงกําหนดจัด
กิจกรรมวันแม!แห!งชาติ  “เทิดไท0องค�ราชินี  ศรีสง!าอาเซียน” ประจําป,พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดี 
ท่ี ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร!พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม!ของแผ!นดิน ผู0ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต!อปวงชนชาวไทย ให0ผู0เป2นลูกได0สํานึก
ถึงพระคุณของแม! และตระหนักถึงหน0าท่ีของลูกท่ีพึงมีความกตัญEูกตเวทีต!อแม! ดูแลเอาใจใส!ในสุขภาพ 
ท้ังกายใจของแม!ให0ครบถ0วนสมบรูณ� ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร!ให0สงคมได0รับรู0ถึงคุณงามความดีของแม!
และลูกท่ีปฏิบัติหน0าท่ีของตนเป2นแบบอย!างท่ีดี สมควรแก!ความชื่นชม ยกย!อง  และรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญEูของลูกท่ีมีต!อแม!ให0คงอยู!ต!อไป  เพ่ือให0การจัดกิจกรรมดําเนิน
ไปด0วยความเรียบร0อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข0าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข0าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินดําเนินงาน
กิจกรรมวันแม!แห!งชาติ ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปLMา   ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการ     กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน0ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน0ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 



๒ 

 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน0ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
        หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ และเลขานุการ 
 ๑๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู  คศ.๓   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให0คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให0กิจกรรมดําเนินการ 
เป2นไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ.มดอกมะลิ  ถวายสักการะ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปLMา   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๘) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๙) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๐) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดูแลประสานงานพิธีวางพานพุ!มดอกมะลิ  ถวายสักการะ 

๓. คณะกรรมการจัดพิธีบูชาพระคุณแม.  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) ครูประจําชั้นทุกห0อง         กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน  ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๖) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู0ช!วย     กรรมการ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๑) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๒) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๓) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางเบณจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 



๓ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกแม!ดีเด!น ห0องละ ๒ ท!าน และจัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรสําหรับแม!ดีเด!นและ 
ลูกกตัญEู 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 

 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น  ป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ 
 ๑) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู0ช!วย     กรรมการ 
 ๓) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ป4ายนิเทศวันอาเซียน 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต0น 
 ๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต0น 
 ๑) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู0ช!วย     กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 



๔ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ&ดอวยพรวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต0น 
 ๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๘. คณะกรรมการตัดสินการประกวดตอบป;ญหาอาเซียน   ประกอบด�วย 

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๔) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดและจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๙. คณะกรรมการตัดสินการประกวดมิสอาเซียน ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางสาวปทิตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและขานุการ 
 ๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ0าง  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข0อ และเกณฑ�การให0คะแนน  ให0คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข!งขันตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนดและจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๑๐. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  ประกอบด�วย 
 ๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุโยโชติกุล ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๔) นางสาวปทิตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก     กรรมการ 
 ๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 



๕ 

 ๖) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๗) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธ� ครูอัตราจ0าง   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกนักแสดง  ออกแบบ  ฝTกซ0อม  จัดหาชุดการแสดง  และกํากับการแสดงบนเวที 

๑๑. คณะกรรมการประชาสัมพันธ&  และพิธีกร  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรนพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุณชู    ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดข้ันตอน การจัดงาน ประชาสัมพันธ�ให0บุคลากรในโรงเรียนทราบ และดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับพิธีการ 

๑๒. คณะกรรมการฝ?ายสถานท่ี  กํากับเวที  โสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    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 ครูผู0ช!วย        กรรมการ 
 ๙) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ      กรรมการ 
 ๑๐) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน    กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๙) นักการภารโรงทุกคน             กรรมการ 
 ๒๐) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๑) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๒๒) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ            กรรมการ 



๖ 

 ๒๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู0ช!วย  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๒๕) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต!งสถานท่ีหอประชุม  จัดโตVะ เก0าอ้ี ให0เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  
พร0อมท้ังจัดระบบแสงสว!างบริเวณโรงเรียน  ระบบเสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพกิจกรรม 
พร0อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต�  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม   

๑๓. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู    หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๑ กรรมการ 
 ๕) นางกอบกุล  ใจปLMา   หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๒ กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๓ กรรมการ 
 ๘) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๓ กรรมการ 
 ๙) นางประไพ   สุโพธิ์ชัย  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๔ กรรมการ 
 ๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๕ กรรมการ 
 ๑๓) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  หัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล รองหัวหน0าระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖ กรรมการ 
 ๑๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครูประจําชั้น ม.๑/๓     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวเวียงแก0ว  สะอาด  ครูประจําชั้น ม.๑/๓     กรรมการ 
 ๑๗)นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี  ครูประจําชั้น ม.๒/๕     กรรมการ 
 ๑๘) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครูประจําชั้น ม.๓/๑     กรรมการ 
 ๑๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครูประจําชั้น ม.๓/๒     กรรมการ 
 ๒๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครูประจําชั้น ม.๓/๕     กรรมการ 
 ๒๑) นางภัทรา  การนา   ครูประจําชั้น ม.๔/๔     กรรมการ 
 ๒๒) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต0  ครูประจําชั้น ม.๕/๕     กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕     กรรมการ 
 ๒๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครูประจําชั้น ม.๕/๒    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๒๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น ม.๔/๔   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๒๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้น ม.๑/๕   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๒๘) นายคมสัน  สอโส   ครูประจําชั้น ม.๒/๓   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๒๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครูประจําชั้น ม.๓/๕   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 



๗ 

มีหน�าท่ี จัดนักเรียนเข0าหอประชุม  ควบคุมดูแลนักเรียนในการร!วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียน 
ท่ีเข0าร!วมกิจกรรม 

๑๔. คณะกรรมการฝ?ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปLMา   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางมลิวรรณ  ยมโคตร  ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๕) นางรัตนา  กนกวงษา   ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวอรวรรณ  ต!อยอด  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๕) นายภัทรศักด์ิ แสงโพธิ์  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๖) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๗) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๘) คณะกรรมการนักเรียน         กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง   กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดเตรียมน้ําด่ืม  อาหารว!าง  ต0อนรับคณะคุณครูและแขกผู0มีเกียรติท่ีเข0าร!วมกิจกรรม 

ให0เป2นไปด0วยความเรียบร0อย 

๑๕. คณะกรรมการฝ?ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางมลิวัลย�  แสนแก0ว   ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๖) นายพรพิชิต  ทิทา   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๑  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 



๘ 

มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช0ในการดําเนินกิจกรรม  ตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๑๖. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปPนิศากร  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  พิมพ�เทศ ครู  ค.ศ.๓     กรรมการ 
 ๗) นายพงษ�สิริ ชาบุตรศรี  ครู  ค.ศ.๓     กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
 ๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิริภัทรา  พิมพ�เทศ ครูอัตราจ0าง     กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวอรวรรณ  ต!อยอด  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๔) นายภัทรศักด์ิ แสงโพธิ์  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๕) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๖) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา  นักศึกษาฝTกประสบการณ�วิชาชีพฯ  กรรมการ 
 ๑๗) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู  ค.ศ๑   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู0ช!วย  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรปุรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝWายบริหาร 

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน0าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบปXญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให0แจ0งผู0อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือ
หาแนวทางแก0ไขปXญหาต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 (นายบวร  ใจปLMา) 
ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

  



๙ 

กําหนดการจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ”เทิดไท�องค&ราชินี  ศรีสง.าอาเซียน” ประจําปG  ๒๕๕๙ 
และกิจกรรมวันแม.แห.งชาติ  วันอาเซียน 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

๐๗.๐๐  น. - ตัวแทนคุณแม!ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว!าง 
๐๘.๐๐  น. - นักเรียนดําเนินกิจกรรมหน0าเสาธง 
๐๘.๓๐  น. - บุคลากร  ผู0ปกครองนักเรียน  และนักเรียน  พร0อมเพรียงกันบริเวณประกอบพิธี 
 - ขับร0องเพลงประสานเสียง  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี  ๓ 
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ “เทิดไท�องค&ราชินี  ศรีสง.าอาเซียน” 
 - ประธานนักเรียน  นายธวัชชัย  ชอบด!านกลาง  วางพานพุ!มดอกมะลิ  ผู0ถือพานพุ!ม 
  ดอกมะลิและผู0ติดตาม  นาย ธนธรณ�  รามศิริ และ นางสาวปทุมวรรณ  แพงดาน 
 - ผู0แทนคณะครู  นางกอบกุล  ใจปLMา  วางพานพุ!มดอกมะลิ  ผู0ถือพานพุ!มดอกมะลิ 
  และผู0ติดตาม  นายอภิสิทธิ์  ขายม  และนางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 
 - ประธาน ถึงบริเวณพิธี  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ�) 
 - ประธาน ลงนามถวายพระพร 
 - ประธาน เป[ดกรวย  ถวายราชสักการะ วางพานพุ!มดอกมะลิ ผู0ติดตาม 
  นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมและ 
  นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบติัหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  ผู0ถือพานพุ!มดอกมะลิ  นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  และนางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ 
 - ประธาน อ!านบทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
 - ทุกคนร!วมกันร0องเพลงสรรเสริญพระบารมี , สดุดีมหาราชา 
กิจกรรมวันแม.แห.งชาติ  เทิดพระคุณแม. 
 - หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษาฯ  นางภัทราภรณ�  ลิมปPศานิกร 
  กล!าวรายงานการจัดกิจกรรม 
 - พิธีมอบเครื่องหมายตําแหน!งข0าราชการครูท่ีได0เลื่อนวิทยฐานะ 
  เลื่อนเป2นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ๑)  นางอรวรรณ  พลทัสสะ 
  ๒)  นางอรทัย  วงศ�สถิตย�  เลื่อนเป2นวิทยฐานะครูชํานาญการ ๑)  นางสาวรัตนา 
  กนกหงษา  ๒)  นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  และ  ๓)  นายอภิชาต  คําวิเลิศ 
  - ประธานในพิธี  นายบวร  ใจปLMา  ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  กล!าวเป[ดงาน/ให0โอวาท 
 - กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในชุดเทิดพระเกียรติ  รําถวายพระพร 
  การขับร0องเพลงประสาน  อ!านผลงานนักเรียน  (คําขวัญ/คํากลอนวันแม!) 
 - พิธีมอบเกียรติคุณบัตร  คุณแม!ดีเด!น  ลูกกตัญEู 
 - ตัวแทนคุณแม!กล!าวแสดงความรู0สึก 
กิจกรรมวันอาเซียน 
 - การแสดงชุดเชิญธงอาเซียน/ชุดวัฒนธรรม/ประกวดมิสอาเซียน/เล!านิทานอาเซียน 
  ผลงานนักเรียน 
 
หมายเหตุ  กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได0ตามความเหมาะสมแลขอเชิญชวนคณะครูใส!ชุดสีฟ>าผ0าไทย 



๑๐ 

คํากล.าวถวายราชสดุดเีฉลมิพระเกียรติ และกล.าวนําถวายพระพรชัยมงคล 
ของ  นายบวร  ใจปKLา  ผู�อาํนวยการโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

เน่ืองในพิธีวันแม.แห.งชาติ  ประจําปGพุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
“งานเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
.................................................. 

ขอเดชะ ฝ?าละอองธลุพีระบาทปกเกล�าปกกระหม.อม 

ข0าพระพุทธเจ0า นายบวร  ใจปLMา /ผู0อํานวยการโรงเรยีนอุบลรัตน�พิทยาคม/ พร0อมด0วย
บรรดาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผู0ปกครองนักเรียน/นักเรียน  ที่ได0มา
พร0อมกัน/  ณ บริเวณพธีิแห!งน้ี /ล0วนมคีวามปลืม้ป[ติ โสมนัส /ยินดีเป2นล0นพ0น/  
ที่วโรกาสมหามงคล / วันเฉลิมพระชนมพรรษา / ในใต0ฝWาละอองธุลีพระบาท/ ได0เวียนมา
บรรจบอีกวาระหน่ึง / ปวงข0าพระพุทธเจ0าทั้งหลาย / ต!างช่ืนชมในพระบุญญาบารมี / 
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ปกเกล0า ปกกระหม!อม/หาที่สุดมไิด0 / จากพระราช
กรณียกิจทั้งปวง / ที่ใต0ฝWาละอองธุลพีระบาท ได0ทรงบําเพญ็ / ด0วยพระวิริยะอุตสาหะ/ 
ตรากตรําพระวรกาย/ นับอเนกประการ / เพือ่ความร!มเย็นเป2นสุขของพสกนิกร/ และ
ความมั่นคงของประเทศ / ทรงเป2นขวัญและกําลังใจ / ของปวงอาณาประชาราษฎร� /  
ในยามที่บ0านเมอืงเกิดภัยพิบัติ /  ไม!ว!าโดยธรรมชาติ / หรือโดยมนุษย�เป2นผู0ก!อข้ึน / ใต0ฝWาละออง
ธุลีพระบาท / ประทับใกล0ชิดพสกนิกร / โดยไม!ทรงหวาดหว่ันต!อภยันตราย / ด0วยนํ้าพระราช
หฤทัย/ ที่เป,^ยมด0วย พระเมตตาธิคุณ / ทรงช้ีแนะแนวทางแก0ปXญหา / ด0วยวิธีสมัคร
สมานสามคัคอีย!างสันติ / เป2นที่ซาบซ้ึงประทับในทุกดวงใจ / ของประชาชนชาวไทย / 
ไม!ว!าจะอยู!ในสถานที่ใด / นับถือศาสนาใด / พระราชอัจฉรยิภาพ / และพระราชปณธิาน / 
อันแน!วแน! / มั่นคง / ในการพัฒนาความเป2นอยู!ที่ดีแก!ทวยราษฎร� / ก!อให0เกิดประโยชน�
อย!างยิ่ง / แก!แผ!นดินนานัปการ / ดังเป2นที่ประจักษ�ช่ืนชม / ทั้งในประเทศและในนานา
ประเทศ/ 

ในวโรกาสอันเป2นมิ่งมหามงคล / เฉลมิพระชนมพรรษา / สิบสองสิงหาคม   
พุทธศักราชสองพันห0ารอยห0าสิบเก0าน้ี / ข0าพระพุทธเจ0า / ขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาต  / นําข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผู0ปกครองนักเรียน / นักเรยีน  
ทั้งหลาย / ในพิธีแห!งน้ี / ถวายพระพรชัยมงคล /ดังต!อไปน้ี/ 
  



๑๑ 

“ข0าพระพทุธเจ0าทั้งหลาย / ขอพระราชทาน / พระบรมราชานุญาต / ประกาศ
ความสมานฉันท� / พร0อมเพรยีงกันเฉลมิพระเกียรติ / และน0อมเกล0าน0อมกระหม!อม / 
ถวายพระพรชัยมงคล / ด0วยความจงรักภักดี / ขออาราธนา / คุณพระศรีรัตนตรยั / 
และอานุภาพแห!งสรรพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั่วสากล / ได0โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล / 
ให0ใต0ฝWาละอองธุลพีระบาท / ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ� / เจรญิด0วยจตุรพิธพรชัย/  
มีพระราชประสงค�จํานงหมายในสิ่งใด / ขอจงสมัฤทธ์ิดังพระราชหฤทยัปรารถนา /  
สถิตเป2น “พระแม!” มิ่งขวัญ / ของปวงข0าพระพุทธเจ0าทั้งหลาย / ตราบช่ัวนิรันดร�กาล”/ 

 
ด�วยเกล�าด�วยกระหม.อม ขอเดชะ 


