
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๔๐  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมแข!งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 

และกิจกรรมคริสต�มาส  ป-การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ด0วยกลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดจัดกิจกรรมแข!งขัน
ทักษะทางภาษอังกฤษและกิจกรรมวันคริสต�มาส เพ่ือปลูกฝ5งนักเรียนรู0และเข0าใจเทศกาลสําคัญ ๆ  
ของเจ0าของภาษา ฝ9กฝนให0นักเรียนกล0าแสดงออก ตลอดจนรู0จักการทํางานร!วมกันอย!างมีความสุขและ 
มีความรับผิดชอบ ซ่ึงกําหนดจัดกิจกรรมแข!งขันทักษะทางภาษอังกฤษในวันท่ี ๑๓-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
กําหนดจัดกิจกรรมวันคริสต�มาส ในวันพุธ ท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๔๐ น. เพ่ือให0การ
ดําเนินงานเปDนไปด0วยความเรียบร0อย บรรลุตามเปFาประสงค�และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ 
(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  (และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม)   
และมาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   
(และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม)  จึงแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมแข!งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและ 
กิจกรรมคริสต�มาส  ป-การศึกษา ๒๕๕๙  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน0ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการ     กรรมการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน0ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๒)นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ 

กรรมการและเลขานุการ 
๑๓)นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล รองหัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ 

กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
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มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตามให0กิจกรรมดําเนินการ 
ให0กิจกรรมดําเนินการเปDนไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ประกอบด�วย 

 ๒.๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายมือภาษาอังกฤษ” 
  ๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู  คศ.๓         กรรมการ 
  ๓) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู  คศ.๓         กรรมการ 
  ๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู  คศ.๒         กรรมการ 
  ๕) นางมลิวลัย�  ยมโคตร   ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายมือภาษาจนี” 
  ๑) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ  ครูอัตราจ0าง       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู  คศ.๒         กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “ระบายสี” 
  ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสานิตย�  มหาหงิค�   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิกานต� คะนนท�  ครู  คศ.๑         กรรมการ 
  ๔) นางสาวดาวใจ  นาหวัดง  นักศึกษาฝ9กประสบการณ�ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Spelling Bee” 
  ๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓      ประธานกรรมการ 
  ๒) Mrs.Veronica Nguka Sevezem ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
  ๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู  คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Quiz” 
  ๑) นายสานิตย�  มหาหงิค�   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
  ๒) Mrs.Aungum Consilia  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
  ๓) นางมลิวลัย�  ยมโคตร   ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “English Reading” 
  ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
  ๒) Mrs.Aungum Consilia  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
  ๓) นางสาวบัวลอง  พรนิคม  ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Chinese Reading” 
  ๑) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ  ครูอัตราจ0าง       ประธานกรรมการ 
  ๒) นางมลิวลัย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒          กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
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หน�าท่ี ออกข0อสอบพร0อมเฉลย  จัดตาราง กําหนดหวัข0อ  กําหนดเรื่องและเนื้อหา  และเกณฑ�การให0
คะแนน ให0คําปรึกษา  แนะนํา  และดูแลการแข!งขัน  และตัดสินผลการแข!งขันตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

  กรรมการและเลขานุการในแต!ละกิจกรรม  สรุปรวบรวมผลการตัดสิน 

๓. คณะกรรมการฝKายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหงิค�    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) Mrs.Veronica Nguka    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๕) Mrs.Angum Consilia    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๖) นางสาวดาวใจ  นาหวัดง   นักศึกษาฝ9กประสบการณ�ฯ      กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี วางแผน กําหนดลําดับข้ันตอนพิธีการ การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ� 

๔. คณะกรรมการฝKายจัดการแสดง  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหงิค�    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๕) Mrs.Veronica Nguka    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๖) Mrs.Angum Consilia    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๗) นางสาวดาวใจ  นาหวัดง   นักศึกษาฝ9กประสบการณ�ฯ      กรรมการ 
 ๘) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ดูแลประสานงานต-างๆ  จดัลําดับการแสดงให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย 

๕. คณะกรรมการฝKายสถานท่ีและซุ�มนิทรรศการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิยต�  มหาหงิคุ�    ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๖) นางมลิวลัย�  ยมโคตร    ครู  คศ.๒         กรรมการ 
 ๗) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู  คศ.๒         กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู  คศ.๑         กรรมการ 
 ๙) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ   ครูอัตราจ0าง         กรรมการ 
 ๑๐) Mrs.Veronica Nguka    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๑๑) Mrs.Angum Consilia    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 



 ๔

 ๑๒) นางสาวดาวใจ  นาหวัดง  นักศึกษาฝ9กประสบการณ�ฯ   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี  ดูแล  ให0คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดถานท่ี  และการจัดตกแต!งเวที  หอประชุม  และจดัเก็บสถานท่ี
หลังเสร็จสิน้กิจกรรม 

๖. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สหีาโมก     ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจนัทร�ใต0   ครู  คศ.๒         กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู  คศ.๑         กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู  คศ.๑         กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน   สอโส     ครูผู0ช!วย          กรรมการ 
 ๗) คุณครูประจําชั้นทุกคน               กรรมการ 
 ๘) นายสานิตย�  มหาหงิค�    ครู  คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ควบคุมดูแลนักเรียนประจําชั้น  และเช็คชื่อนักเรียนในการเข0าร!วมกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝKายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงศกร  สวุรรณศร ี   ครู  คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว   ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๖) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา            กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ   ครูอัตราจ0าง    กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ควบคุมดูแลการติดต้ังเครื่องเสยีง  ระบบเสียง  ระบบไฟบริเวณการจัดกิจกรรม  อุปกรณ�ต!างๆ  
เพ่ือให0การจัดกิจกรรมดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย 

๘. คณะกรรมการฝKายบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง     ครู  คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ             กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ   ครูอัตราจ0าง     กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน 
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๙. คณะกรรมการฝKายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓        ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓       รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวนันท�นสั  สารพินิจ  ครู  คศ.๒          กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑          กรรมการ 
 ๕) นางมลิวลัย�  ยมโคตร   ครู  คศ.๒      กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี เบิกจ!ายเงินเพ่ือให0การจัดกิจกรรม 

๑๐. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร  จัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุรัตน�  หารวาระ    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหงิห�    ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๔) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓         กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู  คศ.๑         กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานชิ   ครูอัตราจ0าง         กรรมการ 
 ๘) Mrs.Veronica Nguka    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๙) Mrs.Angum Consilia    ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ      กรรมการ 
 ๑๐) นางมลิวลัย�  ยมโคตร    ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู  คศ.๒    กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวดาวใจ  นาหวัดง   นักศึกษาฝ9กประสบการณ�ฯ กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดหาของรางวัล  และจัดทําเกียรติบัตรแก!นักเรียนทีได0รับรางวัลในการแข!งขัน 

๑๓. คณะกรรมการฝKายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู  คศ.๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู  คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู  คศ.๒         กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู  คศ.๑         กรรมการ 
 ๘) นางมลิวลัย�  ยมโคตร    ครู  คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการจัดกิจกรรม   และรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยความอุตสาหะ วิริยะ  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน0าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  หากพบป5ญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให0แจ0งผู0อํานวยการโรงเรียนทราบเพ่ือหา
แนวทางแก0ไขป5ญหาต!อไป 



 ๖

ท้ังนี้  ต้ังแต!บัดนี้เปDนต0นไป 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
( นายบวร ใจปKLา ) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


