
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๙  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู  ป/การศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

ด,วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู  ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๑   
ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ต้ังแต!เวลา ๐๘.๐๐  น.  เพ่ือแสดงถึงความระลึกถึง
บุญคุณของครูท่ีท!านประสิทธ�ประสาทวิชา  ท้ังจรรยามารยาทและศิลปวิทยา  อีกท้ังการไหว,ครูยังเป=น 
การแสดงตนว!าตนเองขอเป=นศิษย�ของท!านโดยตรง เป=นการเคารพครูให,ถูกต,อง  แสดงความนอบน,อม 
อย!างถูกวิธี  ปวารณาตนให,ครูได,รับรู,ว!าเราเป=นศิษย�ของท!านแล,ว 

เพ่ือให,การดําเนินการดังกล!าวเป=นไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!ง
พระราชบัญญัติข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ,างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง  จึงขอแต!งต้ังบุคลากร
ต!อไปนี้เป=นคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู  ป/การศึกษา ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู,อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู,อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู,อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน,ากลุ!มสาระการเรียนรู,สังคมศึกษาฯ 
           กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑    กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 



 ๒

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให,คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให,การดําเนินงาน เป=นไปด,วย
ความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางช!อผกา  พิศพล    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๙) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก,ว   ครูอัตราจ,าง        กรรมการ 
 ๑๐) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู ค.ศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู ค.ศ.๒    กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี กําหนดข้ันตอน พิธีการ  ดําเนินพิธีการไหว,ครูให,เป=นไปตามแบบแผน  รวมท้ังการฝNกซ,อม
นักเรียนถือพานดอกไม,  ธูปเทียน  ฝNกซ,อมพิธีการไหว,ครูและทําบัตรเชิญคุณครูทุกท!านเข,าร!วมกิจกรรมไหว,ครู 

๓. คณะกรรมการฝ-ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู,อํานวยการโงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นายบูรพา  เรืองตังญาณ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗) นายสมาน  ล้ําลอง  ครู ค.ศ.๑  กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๙) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู,ช!วย  กรรมการ 
 ๑๑) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก,ว  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ,าง  กรรมการ 
 ๑๗) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  กรรมการ 
 ๑๘)ลูกจ,าง นักการภารโรงทุกคน           กรรมการ 



 ๓

 ๑๙) นายไมตรี  สุ!มมาตร   นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๐) นายเวโรจน�  เหลืองยวง  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๑) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๒) นายพีระพล  บุตรอินทร�  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๓) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๔) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๕) นักเรียนโสตทัศนศึกษา            กรรมการ 
 ๒๖) นักเรียนถ!ายภาพ              กรรมการ 
 ๒๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�   ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท�    ครู คศ.๑ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 
 ๒๙) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข    พนักงานราชการ 
              กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต!งธง ประดับตกแต!งสถานท่ีหอประชุม  โตSะหมู!บูชา  จัดโตSะ เก,าอ้ี  
ให,เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม  และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  พร,อมท้ังจัดระบบแสงสว!าง
บริเวณโรงเรียน  ระบบเสียง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพกิจกรรม  พร,อมท้ังเผยแพร!บนเว็บไซต� 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว�ครู  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๕ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๖) นายอรุณ  บุญชู หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๓  กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๓  กรรมการ 
 ๘) นายอภิชาต  คําวิเลิศ หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๙) นางอรวรรณ  พลทัสสะ รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๐) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู ค.ศ.๓         กรรมการ 
 ๑๔) นายนัฐดนัย  เกาะหาร  ครูอัตราจ,าง         กรรมการ 
 ๑๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๖ 
            กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี กําหนดวิธีการ  หลักเกณฑ�การตัดสินการประกวดพานไหว,ครู ดําเนินการตัดสิน และ
ประกาศผล 
  



 ๔

๕. คณะกรรมการฝ-ายมอบทุนการศึกษา และจัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปFGา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗) นางวิลาสินี  พรรคพิง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๐) นายอภิชาต  คําวิเลิศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๑) นางยุวดี  รัชพันธ�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๓)นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวกันย�ชิสา สามารถ   ครูผู,ช!วย   กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู,ช!วย   กรรมการ 
 ๑๖) นางช!อผกา  พิศพล    ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี ดําเนินการเก่ียวกับการมอบทุนการศึกษา  กําหนดข้ันตอน วิธีการ  ดําเนินการ  
ประสานผู,มอบทุนการศึกษา  ฝNกซ,อมนักเรียนในการรับทุนการศึกษา เป=นพิธีกรในการมอบทุนการศึกษา  
และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว,ครู 

๖. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๕) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๐) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓) คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 



 ๕

 ๑๔) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ  ครู คศ.๑ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดหาน้ําด่ืม  อาหารว!าง  และอุปกรณ�บริการต!างๆ  ต,อนรับผู,มีเกียรติ  และบุคลากร 
ท่ีร!วมกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ  ดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา   รองผู,อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒)  นายอมร  สีหาโมก     หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทรใต,  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๙) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓) Mrs. Angum  Consilia ครูอัตราจ,าง (ชาวต!างชาติ)  กรรมการ 
 ๑๔) Miss.Veronica  Nguka   ครูอัตราจ,าง (ชาวต!างชาติ)   กรรมการ 
 ๑๕) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ  นักศึกษาฝNกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๖) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๑๗) นายคมสัน  สอโส    ครู ค.ศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กํากับ ดูแลนักเรียน  ร!วมกิจกรรมด,วยความเรียบร,อย 

๘. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู,อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ 
                รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน�  ครู คศ.๒  กรรมการ 



 ๖

 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวเพ็นภา  สีสุกอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓) นางกานติมา มุลทากุล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖)  นางสาวชนิดาภา โสหา   ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ  ครู คศ.๒  กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานคณะกรรมการฝfายต!างๆ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

๙. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑)  นายอมร  สีหาโมก     หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู ค.ศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเป=นเอกสารรูปเล!ม เพ่ือเสนอฝfายบริหารต!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  ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ�  ปgญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข,อสงสัยในการปฏิบัติหน,าท่ี 
ให,แจ,งกลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก,ไข  และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก,ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป=นต,นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
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