
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๕๗ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะคุณครูผู'ควบคุมดูแลนักเรียนและวิทยากรกิจกรรมค!ายวิทยาศาสตร�โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  

ประจําป. ๒๕๕๙ 
 

ด'วยกลุ!มสาระการเรียนรู'วิทยาศาสตร� กําหนดจัดกิจกรรมค!ายวิทยาศาสตร�  ภายใต'หัวข'อ  
“ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด�วยวิทยาศาสตร� เสริมสร�างชาติด�วยเทคโนโลยี  สู วิถีแห งนวัตกรรม ”
ในวันท่ี ๒๕ – ๒๘   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห!งชาติ  คลองห'า  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  และศูนย�แสดงสินค'าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   
เพ่ือให'การดําเนินงานเป<นไปด'วยความเรียบร'อยมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข'าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้  เป<นคณะคุณครู 
ผู'ควบคุมดูแลนักเรียนและวิทยากรกิจกรรมค!ายวิทยาศาสตร�โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ประจําป. ๒๕๕๙ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู'อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู'อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู'อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู'อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการ  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน'ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน'ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน'ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน'ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน'ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู'ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน'าท่ีรองผู'อํานวยการโรงเรียน 
         หัวหน'ากลุ!มสาระการเรียนรู'วิทยาศาสตร� 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู ค.ศ. ๒     กรรมการและผู'ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให'คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให'การดําเนินเป<นไปด'วย
ความเรียบร'อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 
 

๒. คณะคุณครูผู�ควบคุมดูแลนักเรียนและวิทยากรกิจกรรมค ายวิทยาศาสตร�  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
 ๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
 ๖) นายพิสิษฐ�  ดอนจันทร�ใต'   ครู ค.ศ. ๒       กรรมการ 
 ๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
 ๙) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน   ครู ค.ศ. ๑       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ. ๒     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมและเป<นวิทยากรค!าย  และดูแลนักเรียน
ตลอดช!วงกิจกรรมค!ายให'ประพฤติปฏิบัติตนอยู!ในระเบียบวินัย 

๓. คณะกรรมการฝ5ายจัดทําเกียรติบัตรและมอบรางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอรทัย วงศ�สถิต    ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๓) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู'ช!วย         กรรมการ 
 ๔) นางสาวกุลฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ. ๒     กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุQู     ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุลฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู ค.ศ. ๒     กรรมการ 
 ๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นายพรพิชิต ทิทา     ครูผู'ช!วย     กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๕. คณะกรรมการฝ5ายประเมินผลและรายงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ      ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร ประชาโรจน�   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นายพิสิษฐ�  ดอนจันใต'   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ. ๑          กรรมการ 
 ๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 



๓ 
 

 ๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู'ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝSายบริหารต!อไป 

ขอให'ครูและบุคลากรท่ีได'รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายด'วยเรียบร'อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน'าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน'าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให'เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
( นายบวร  ใจปFGา ) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


