คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง ให"ข"าราชการครู ลูกจ"าง นักเรียนไปราชการ
ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต,งตั้งคณะกรรมการฝ1กซ"อม
นักเรียนเข"าแข,งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗
ป<การศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ จึงสั่งให"
ข"าราชการครู ลูกจ"าง นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมได"เปBนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เข"าประกวดและแข,งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป<การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ จังหวัดขอนแก,น (ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนกลุ,มสาระการเรียนรู") ไปราชการ
วัน เวลา
ลําดับ หมวดหมู,
รายการ
นักเรียน
ครูผู"ฝ1กสอน
สถานที่แข,งขัน
๑. คณิตศาสตร การแข,งขันต,อสมการ เด็กชายชิษณุพงษ
นางอุทัยรัตน
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณิตศาสตร (เอ
บุญวิลัย
เอี่ยมศรี เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
แม็ท) ม.๑-ม.๓
เด็กชายศิวกร ศรีอุดร นางสาวนันทนภัส หอประชุมโรงเรียนขอนแก,น
สารพินิจ วิทยายน ชั้น ๑
๒. วิทยาศาสตร การประกวด
เด็กหญิงนราพร
นางอรทัย
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
โครงงาน
แผลงฤทธิ์
วงศสถิตย เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
วิทยาศาสตร
เด็กหญิงวณัฐชา
นางสาวกุณฑิกา โรงเรียนแก,นนครวิทยาลัย
เขียวอ,อน
ภูสีฤทธิ์ สนามหน"าเสาธง
ประเภททดลอง ม.๑ม.๓
เด็กหญิงวรารัตน
(ลําดับที่ ๔๔)
ชมพุฒ
นางกานติมา
๓. สังคมศึกษา การประกวดเพลง นางสาวกนกวรรณ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
มุลทากุล เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ศาสนาและ คุณธรรม ม.๔-ม.๖
ลาภประสบ
วัฒนธรรม
นางสาวพรทิพย
นายนุกูล ศรีโอษฐ โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร
วงศภักดี
๓ ชั้น ๔
นางสาวพัชรี น"อยสิม
ห"อง ๓๔๖
นางสาวพิมพผกามาศ
สุดสังข
นางสาววริฎฐา ชมพุฒ

๒
ลําดับ
๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

วัน เวลา
สถานที่แข,งขัน
ศิลปะ-ทัศนศิลปP การแข,งขัน
นายธนกฤต ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
"ศิลปPสร"างสรรค"
สารพิมพ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ม.๔-ม.๖
โรงเรียนบ"านไผ, อาคาร ๔
ชั้น ๓ ห"อง ๔๓๓-๔๓๕
ศิลปะ-ทัศนศิลปP การแข,งขันวาดภาพ เด็กชายจิรวัฒน
นางสาวฐิติวรรณ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระบายสี ม.๑-ม.๓
นาโนนกอก
สารพิมพ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนบ"านไผ, อาคาร ๔
ชั้น ๓ ห"อง ๔๓๖-๔๓๗,๔๔๖
ศิลปะ-ทัศนศิลปP การแข,งขันวาดภาพ นางสาวนภาวัลย
นางสาวฐิติวรรณ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระบายสี ม.๔-ม.๖
โคตรฮุย
สารพิมพ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนบ"านไผ, อาคาร ๔
ชั้น ๓ ห"อง ๔๓๖-๔๓๗,๔๔๖
ศิลปะ-ทัศนศิลปP การแข,งขันเขียนภาพ เด็กหญิงธีราพร รัฐวร นางสาวฐิติวรรณ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไทยประเพณี ม.๑-ม.
สารพิมพ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓
โรงเรียนบ"านไผ, อาคาร ๔
ชั้น ๔ ห"อง ๔๔๓-๔๔๕
ศิลปะ-ดนตรี การแข,งขันขับร"อง นางสาวจันทรจิรา
นายพงศกร
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เพลงไทยลูกกรุง
ลีแก"ว
สุวรรณศรี เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ประเภทหญิง ม.๔-ม.
โรงเรียนบ"านไผ,
๖
หน"าอาคาร ๓ ลานมวยไทย
ศิลปะ-นาฏศิลปP การแข,งขันรําวง
นายจิรภัทร เพ็งค่ํา
นางสาวรุจิรา
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
มาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นายธีระศักดิ์ มีจันทรดี
บุญญานุสนธิ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.
นางสาวนริศรา โสดาวัน
ที่ว,าการอําเภอหนองเรือ
นายวรายุทธ ปUVนเภท
หอประชุมอําเภอหนองเรือ
นางสาววสุปภา สุขถาวร
(ลําดับที่ ๔๔)
นางสาววีนสั
ศิริลิมประพันธ
นางสาวอริศรา
พิมทุมมา
นางสาวเขมมิกา ทํามา
นายเอกรักษ หงสศรี
นายไพรวัลย โม"ทอง
การงานอาชีพ การแข,งขันประดิษฐ เด็กชายธีระพัฒน
นายธัญญา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
กระทงดอกไม"ธูป
ระวังชัยสงค
ศรีสูงเนิน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เทียนแพ ม.๑-ม.๓ เด็กชายภานุวัฒน
นางสาวจันทรเพ็ญ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ฮามปWอ
ไชยะเวช ลานมรกต (กระเบื้อง)
หมวดหมู,

รายการ

นักเรียน

ครูผู"ฝ1กสอน

๓
ลําดับ

หมวดหมู,

รายการ

นักเรียน
เด็กหญิงสุดารัตน

๑๑. การงานอาชีพ การแข,งขัน
การแกะสลัก
ผักผลไม" ม.๑-ม.๓
๑๒. การงานอาชีพ การแข,งขัน
การแกะสลัก
ผักผลไม" ม.๔-ม.๖

ครูผู"ฝ1กสอน

วัน เวลา
สถานที่แข,งขัน

นายณัฐดนัย
เกาะหาร
วงศสิงห

เด็กหญิงอภิสรา
แก"วบังสัน
เด็กหญิงอรณิชา
ชัยเจริญ
เด็กชายอโณทัย วันนา
เด็กชายณัฐภูมิ
นางสาวจันทรเพ็ญ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ธรรมสิมา
ไชยะเวช เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เด็กหญิงปณิศา
นายณัฐดนัย
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
แสนสมบัติ
เกาะหาร อาคารเอนกประสงค
เด็กหญิงสุจิรา เหล,าศรีคู
นางสาวกันทิมา กองอัน นางสาวจันทรเพ็ญ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ไชยะเวช เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
นางสาวปUยฉัตร ชมพุฒ
นางสาวไอรดา สิงหน"อย นายณัฐดนัย
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
เกาะหาร อาคารเอนกประสงค

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ อนุญาตให"เบิกจ,ายค,าเบี้ยเลี้ยง ค,าพาหนะเดินทาง และค,าใช"จ,าย
อื่นที่จําเปBนต"องจ,ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค,าใช"จ,าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉบับที่ (๒) พ.ศ.๒๕๒๗, ฉบับที่ (๓) พ.ศ.๒๕๒๘, ฉบับที่ (๔) พ.ศ.
๒๕๒๙, ฉบับที่ (๕) พ.ศ.๒๕๓๔, ฉบับที่ (๖) พ.ศ.๒๕๔๑, ฉบับที่ (๗) พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ (๘) พ.ศ.๒๕๕๓
ฉบับที่ (๙) พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก"ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด"วยค,าใช"จ,ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกค,าพาหนะรับจ"างข"ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค,าใช"จ,ายอื่น
ที่จําเปBนต"องจ,ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด,วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๖.๔/ว๕
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกค,าใช"จ,ายในการเดินทางไปราชการ และการฝ1กอบรม
ภายในประเทศ และแก"ไขเพิ่มเติม และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข"อง
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปXYา)
ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

