
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี ๑๗๑ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมแข!งขันทักษะทางคณิตศาสตร� ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ด.วยกลุ!มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร�  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดจัดกิจกรรมการแข!งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร� ประจําป,การศึกษา  ๒๕๕๙  ข้ึนในวันท่ี ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๒  กันยายน  ๒๕๕๙ 
เพ่ือให.การดําเนินงานเป4นไปด.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  เป4นคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมแข!งขันทักษะทางคณิตศาสตร� ประจําป,การศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจป@Aา    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.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๘) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๙) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน.ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๑๐) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน.ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
 ๑๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   หัวหน.ากลุ!มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร�ครู 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวเวียงแก.ว  สะอาด  ครู  คศ.๓    กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให.การดําเนินเป4นไปด.วย
ความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 
 

๒. คณะกรรมการจัดการแข.งขันตอบป/ญหาทางคณิตศาสตร&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�  รับสมัครนักเรียนเข.าร!วมกิจกรรม  เตรียมแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  
จัดการแข!งขันตามตารางการแข!งขัน  สรุปและรายงานผลการแข!งขัน 

๓. คณะกรรมการจัดการแข.งขันคิดเลขเร็ว  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นางสาวสุวิมล  โคกคาน   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางสาวเวียงแก.ว  สะอาด   ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�  รับสมัครนักเรียนเข.าร!วมกิจกรรม  เตรียมโปรแกรมเพ่ือใช.ในการแข!งขัน  
กระดาษคําตอบ  จัดการแข!งขันตามตารางการแข!งขัน  สรุปและรายงานผลการแข!งขัน 

๔. คณะกรรมการจัดการแข.งขัน SUDOKU  (ซูโดกุ)  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวเวียงแก.ว  สะอาด   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นางสาวสุวิมล  โคกคาน   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�  รับสมัครนักเรียนเข.าร!วมกิจกรรม  เตรียมวัสดุอุปกรณ�การแข!งขัน SUDOKU 
(ซูโดกุ)  จัดการแข!งขันตามตารางการแข!งขัน  สรุปและรายงานผลการแข!งขัน 

๕. คณะกรรมการจัดการแข.งขัน A-MATH  (เอแม็ท)  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ ครู  คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางรัตนา  กนกหงษา    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ&  รับสมัครนักเรียนเข.าร!วมกิจกรรม  เตรียมอุปกรณ�การแข!งขัน A-MATH 
(เอแม็ท)  จัดการแข!งขันตามตารางการแข!งขัน  สรุปและรายงานผลการแข!งขัน 

๖. คณะกรรมการฝGายจัดทําเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

มีหน�าท่ี จัดทําเกียรติบัตร   จัดเตรียมของรางวัล  หลังเสร็จสิ้นการแข!งขันทุกกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝGายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุXู     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!ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๘) คณะกรรมการจัดฝGายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางรัตนา  กนกหงษา    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ.าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ.าง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมห.องโสตทัศนศึกษา  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  เพ่ือให.การจัดกิจกรรมดําเนินไปด.วย
ความเรียบร.อย 

๙) คณะกรรมการฝGายประเมินผลและรายงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวเวียงแก.ว  สะอาด   ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางภัทรา  การนา    ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝ]ายบริหารต!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  ๒๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
( นายบวร  ใจป@Aา ) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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ตารางการแข.งขันทักษะทางคณิตศาสตร&  (๒๙   สิงหาคม – ๒  กันยายน  ๒๕๕๙) 
 

วันท่ี รายการแข.งขัน สถานท่ี ผู�รับผิดชอบ 
๒๙ ส.ค. ๕๙ ตอบป̂ญหาทางคณิตศาสตร�  ม.ต.น ห.องโสตทัศนศึกษา ครูพรพิชิต,ครูนันท�นภัส, 

ครูภัทรา,ครูรัตนา 
คิดเลขเร็ว  ม.ปลาย ห.องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร� 
ครูอุทัยรัตน�,ครูเวียงแก.ว, 
ครูสุวิมล,ครูศิวารักษ� 

๓๐ ส.ค. ๕๙ ตอบป̂ญหาทางคณิตศาสตร�  ม.ปลาย ห.องโสตทัศนศึกษา ครูพรพิชิต,ครูนันท�นภัส, 
ครูภัทรา,ครูรัตนา 

คิดเลขเร็ว  ม.ต.น ห.องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร� 

ครูอุทัยรัตน�,ครูเวียงแก.ว, 
ครูสุวิมล,ครูศิวารักษ� 

๓๑  ส.ค. ๕๙ SUDOKU (ซูโดกุ) ม.ต.น ห.องโสตทัศนศึกษา ครูเวียงแก.ว,ครูภัทรา, 
ครูศิวารักษ�,ครูสุวิมล 

A-MATH (เอแม็ท) ม.ปลาย 
รอบคัดเลือก 

ห.องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร� 

ครูอุทัยรัตน�,ครูนันท�นภัส, 
ครูรัตนา,ครูพรพิชิต 

๑  ก.ย.๕๙ SUDOKU (ซูโดกุ) ม.ปลาย ห.องโสตทัศนศึกษา ครูเวียงแก.ว,ครูภัทรา, 
ครูศิวารักษ�,ครูสุวิมล 

A-MATH (เอแม็ท) ม.ต.น 
รอบคัดเลือก 

ห.องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร� 

ครูอุทัยรัตน�,ครูนันท�นภัส, 
ครูรัตนา,ครูพรพิชิต 

๒ ก.ย. ๕๙ A-MATH (เอแม็ท) ม.ต.น,ม.ปลาย 
รอบชิงชนะเลิศ 

ห.องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร� 

ครูอุทัยรัตน�,ครูนันท�นภัส, 
ครูพรพิชิต  

 
*เริ่มการแข!งขันทุกรายการเวลา ๑๒.๒๐  น. 
*กติกาการแข!งขันใช.เกณฑ�เทียบเคียงกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 


