
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๑  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการปฏิบัติงานในหน"าท่ี 

 

ด"วยมีข"าราชการครูย"ายมาดํารงตําแหน,งครู  และบรรจุรับราชการท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห,งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา 
๒๗ (๑) แห,งพระราชบัญญัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม   
จึงขอแต,งต้ังให"บุคคลต,อไปนี้  ปฏิบัติงานในหน"าท่ีอ่ืนๆ นอกเหนืองานสอน ดังต,อไปนี้ 

๑) นางยุวดี  รัชพันธ�  (3361200612967)  ตําแหน,ง  ครู  เลขประจําตําแหน,ง  829(ส) 
 ปฏิบัติหน�าท่ี  (แทน  นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน) 
 (๑) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๖  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๕๙  /๒๕๖๐  เรื่อง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) ครูเวรประจําวันอังคาร 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๐/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"า รองหัวหน"า ครูเวรประจําวัน  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๓) ครูแนะแนว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๖  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๔/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๔) ครูกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๖  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๖/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๕) ครูกิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี ๖ ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๗/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน (กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม)  ประจําปFการศึกษา  
๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



๒ 

 (๖) ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม  ต"นกล"าเด็กดี 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๕/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมชุมนุม)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๗) งานอ่ืนๆ  ตามท่ีได"รับมอบหมาย 

๒) นางสุพัตรา  ภูนาวัง  (1400900063828)  ตําแหน,ง  ครูผู"ช,วย  เลขประจําตําแหน,ง  60628 
 ปฏิบัติหน�าท่ี  (แทน  นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร�) 
 (๑) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๓  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๕๙  /๒๕๖๐  เรื่อง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) ครูเวรประจําวันพุธ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๐/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"า รองหัวหน"า ครูเวรประจําวัน  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๓) ครูแนะแนว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๓  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๔/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๔) ครูกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๓  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๖/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๕) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๓  ห"อง ๓ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๓/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๖) ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม  อย.น"อย 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๕/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมชุมนุม)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๗) งานอ่ืนๆ  ตามท่ีได"รับมอบหมาย 
  



๓ 

๓) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา (3400700753223)  ตําแหน,ง  ครูผู"ช,วย  เลขประจําตําแหน,ง  
101579 

 ปฏิบัติหน�าท่ี  (แทน  นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล) 
 (๑) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๔  ห"อง ๒ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๕๙  /๒๕๖๐  เรื่อง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๐/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังครูและ

บุคลากรปฏิบัติหน"าท่ีหัวหน"า รองหัวหน"า ครูเวรประจําวัน  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๓) ครูแนะแนว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๔  ห"อง  ๒ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๔/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๔) ครูกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี  ๔  ห"อง  ๒ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๖/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน�)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๕) ครูกิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี ๔ ห"อง ๒ 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๗/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน (กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม)  ประจําปFการศึกษา  
๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๖) ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
  มีหน"าท่ี ตามคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี ๐๖๕/๒๕๖๐  เรือ่ง  แต,งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน  (กิจกรรมชุมนุม)  ประจําปFการศึกษา  ๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๗) งานอ่ืนๆ  ตามท่ีได"รับมอบหมาย 

ท้ังนี้ตั้งแต,บัดนี้เปPนต"นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปQRา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


