
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ให#ข#าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ#างไปราชการ 

 
ด#วยสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก0นจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู#ตามแนว 

สะเต็มศึกษา  ในวันศุกร�ท่ี ๒๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ หอประชุมโรงเรียนน้ําพองศึกษา   
อําเภอน้ําพองศึกษา  จังหวัดขอนแก0น  เพ่ือพัฒนาให#คุณครูมีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู#
ตามแนว การจัดการเรียนรู#ศตวรรษท่ี  ๒๑  พัฒนาสมรรถนะด#านการเรียนรู#ในกระบวนทัศน�ใหม0 
ทางการศึกษา  “ชุมชนการเรียนรู#ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  และรับฟRง
นโยบายจากหน0วยงานต#นสังกัด  รายละเอียดตามหนังสือท่ีแจ#ง 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  ๑๓๖๕/๒๕๖๐   
ลงวันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  จึงสั่งให# 

 ๑) นายบวร  ใจปVWา     ผู#อํานวยการโรงเรียน  
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน    รองผู#อํานวยการโรงเรียน 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู#อํานวยการโรงเรียน 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ครู คศ.๓ 
 ๕) นายอมร  สีหาโมก    ครู คศ.๓ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปZนิศากร  ครู คศ.๓ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน     ครู คศ.๓ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ 
 ๑๐) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒ 
 ๑๑) นางช0อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓ 
 ๑๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓ 
 ๑๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒ 
 ๑๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒ 
 ๑๕) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑ 
 ๑๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓ 
 ๑๗) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓ 
 ๑๘) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู คศ.๒ 
 ๑๙) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒ 
 ๒๐) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ 
 ๒๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑ 



๒ 
 

 ๒๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู#ช0วย 
 ๒๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒ 
 ๒๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓ 
 ๒๕) นางอรทัย วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓ 
 ๒๖) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  ครู คศ.๓ 
 ๒๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒ 
 ๒๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๒ 
 ๒๙) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู#ช0วย 
 ๓๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ 
 ๓๑) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ#าง 
 ๓๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑ 
 ๓๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓ 
 ๓๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓ 
 ๓๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ 
 ๓๖) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑ 
 ๓๗) นางสาวพรทิพย�  อุ0นมีศรี   ครู ค.ศ.๑ 
 ๓๘) นางสาวรุ0งนภา  เหล0าเทพ   ครู ค.ศ.๑ 
 ๓๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู#ช0วย  
 ๔๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ#าง 
 ๔๑) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑ 
 ๔๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓ 
 ๔๓) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑ 
 ๔๔) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒ 
 ๔๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ#าง 
 ๔๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก#ว   ครูอัตราจ#าง 
 ๔๗) นางกอบกุล  ใจปVWา    ครู คศ.๓ 
 ๔๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓ 
 ๔๙) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓ 
 ๕๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓ 
 ๕๑) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓ 
 ๕๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒ 
 ๕๓) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒ 
 ๕๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑ 
 ๕๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ#าง 
 ๕๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒ 
 ๕๗) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู คศ.๓ 
 ๕๘) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓ 
 ๕๙) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓ 



๓ 
 

 ๖๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๓ 
 ๖๑) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒ 
 ๖๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑ 
 ๖๓) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑ 
 ๖๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ#าง 
 ๖๕) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ไปราชการวันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนน้ําพองศึกษา  
อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก0น 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให#เบิกจ0ายค0าเบ้ียเลี้ยง  ค0าพาหนะเดินทาง  และ
ค0าใช#จ0ายอ่ืนท่ีจําเป̀นต#องจ0ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได#ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราช
กฤษฎีกาค0าใช#จ0ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉบับท่ี (๒) พ.ศ.๒๕๒๗, ฉบับท่ี (๓) พ.ศ.๒๕๒๘, 
ฉบับท่ี (๔) พ.ศ.๒๕๒๙, ฉบับท่ี (๕) พ.ศ.๒๕๓๔, ฉบับท่ี (๖) พ.ศ.๒๕๔๑, ฉบับท่ี (๗) พ.ศ.๒๕๔๘  
ฉบับท่ี (๘) พ.ศ.๒๕๕๓  ฉบับท่ี (๙) พ.ศ.๒๕๖๐  และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังว0าด#วย
ค0าใช#จ0ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค0าพาหนะรับจ#างข#ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย และค0าใช#จ0ายอ่ืนท่ีจําเป̀นต#องจ0ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด0วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค0าใช#จ0าย 
ในการเดินทางไปราชการ และการฝdกอบรมภายในประเทศ  และแก#ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(นายบวร  ใจปVWา) 
ผู#อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


