
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๘๑  / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการครู  ลูกจ"าง  นักเรียนไปราชการ 

 

ตามท่ีนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได"เป+นตัวแทนของจังหวัดขอนแก.น  เข"าแข.งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ประจําป3การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
บุรีรัมย�  ในวันท่ี ๖ – ๘  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น 

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

 
ท่ี รายการ นักเรียนผู"เข"าแข.งขัน ครูผู"ฝAกสอน สถานท่ีแข.งขัน 

๑ การแข.งขันสร"างสรรค�ผลงาน
คณิตศาสตร�โดยใช"โปรแกรม 
GSP 
 ม.๔-ม.๖ 

๑. นายชิษณุพงศ� 
บุญวิลัย 

๒. นางสาวอุมาพร 
อุดมคํา 

๑. นางอุทัยรัตน� 
เอ่ียมศรี 

๒. นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
อําเภอประโคนชัย 

๒ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกัญญาวีร� 
หวันกะมา 

๒. นางสาวจีรวรรณ 
สีแก"ว 

๓. นางสาวพัณณิตา 
ชลพันธ� 

๔. นางสาวศวิตา 
ทิพดง 

๕. นางสาวเมริษา 
สีลาโพธิ์ 

๑. นางกานติมา 
  มุลทากุล 

๒. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๓ การประกวดภาพยนตร�สั้น 
 ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายชยภัทร 
ละเลิศ 

๒. เด็กชายชุติพนธ� 
แบ.งสันเทียะ 

๓. เด็กหญิงณัฐณิชา 
ทองโคตร 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นางสาวธัญลักษณ� 

ฐานะ 

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 



๒ 
 

ท่ี รายการ นักเรียนผู"เข"าแข.งขัน ครูผู"ฝAกสอน สถานท่ีแข.งขัน 

๔. เด็กหญิงดวงฤทัย 
สุขคล"าย 

๕. เด็กชายยศธร 
สุขเสมอ 

๔ การแข.งขัน  
"ศิลปLสร"างสรรค�"  
ม.๔-ม.๖ 

นายธนกฤต  ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ� 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๕ การแข.งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี 
 ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ� 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๖ การแข.งขัน 
เขียนภาพไทยประเพณี 
 ม.๔-ม.๖ 

นางสาวเบ็ญจวรรณ  
จันทรา 

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ� 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๗ การแข.งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ.ง ประเภทชาย 
 ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายบัณณทัต 
แสงหา 

นายพงศกร 
สุวรรณศรี 

สนามช"างอารีน.า 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๘ การแข.งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ.ง ประเภทหญิง 
 ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงพีรพร 
เลิศขามปNอม 

นายพงศกร 
  สุวรรณศรี 

สนามช"างอารีน.า 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๙ การแข.งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจันจิรา  ลีแก"ว นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก"ว 

สนามช"างอารีน.า 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๑๐ การแข.งขันพูด 
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจารุภา 
ปลอดกระโทก 

๒. เด็กหญิงจุฬารัตน� 
แสงกาง 

นางสาวกานดา 
เรืองวานิช 

โรงเรียนนางรอง 
อําเภอนางรอง 

๑๑ การแข.งขันต.อศัพท�
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร�ด) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐชนน 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงณัฐณิชา 
ศรีอุดร 

๑. นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๒. นางมลิวัลย� 
ยมโคตร 

โรงเรียนนางรอง 
อําเภอนางรอง 

๑๒ การแข.งขันการสร"างเกม
สร"างสรรค� 
จากคอมพิวเตอร�  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทินกร  สุปSญโญ 
๒. นายนัฐพงศ� 

ทรายงาม 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายไมตรี 

สุ.มมาตร 

โรงเรียนบุรีรัมย�พิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 



๓ 
 

ท่ี รายการ นักเรียนผู"เข"าแข.งขัน ครูผู"ฝAกสอน สถานท่ีแข.งขัน 

๑๓ การแข.งขัน 
การตัดต.อภาพยนตร�  
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายพีรพัฒน� 
บุญเสนาะ 

๒. นายศักด์ิพล 
แสงบุดดา 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายปริญญา 

ศรีโบราณ 

โรงเรียนบุรีรัมย�พิทยาคม 
อําเภอเมืองบุรีรัมย� 

๑๔ การแข.งขัน 
การแกะสลัก 
ผักผลไม" ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายณัฐภูมิ 
ธรรมสิมา 

๒. เด็กหญิงตรีวราง 
สันสมบัติ 

 
๓. เด็กหญิงสุจิรา 

เหล.าศรีคู 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นางอุไร  ครองผา 

โรงเรียนสตึก 
อําเภอสตึก 

๑๕ การแข.งขัน 
การแกะสลัก 
ผักผลไม" ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกันทิมา  กองอ"น 
๒. นางสาวปณิศา 

แสนสมบัติ 
๓. นางสาวปUยฉัตร  ชมพุฒ 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

โรงเรียนสตึก 
อําเภอสตึก 

๑๖. นายทวัชชัย ศรีสว.าง    ลูกจ"างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
๑๗. นายเสง่ียม  ผาโคตร    ลูกจ"างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 

ไปราชการวันท่ี  ๕ – ๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  อําเภอเมืองบุรีรัมย�  อําเภอประโคนชัย
อําเภอสตึก  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย� 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให"เบิกจ.ายค.าเบ้ียเลี้ยง  ค.าพาหนะเดินทาง  และค.าใช"จ.าย
อ่ืนท่ีจําเป+นต"องจ.ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราชกฤษฎีกาค.าใช"จ.าย 
ในการเดินทางไปราชการ 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  ระเบียบกระทรวงการคลังว.าด"วยค.าใช"จ.ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค.าพาหนะรับจ"างข"ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค.าใช"จ.ายอ่ืนท่ี
จําเป+นต"องจ.ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด.วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  เรื่องหลักเกณฑ�การเบิกค.าใช"จ.ายในการเดินทางไปราชการ และการฝAกอบรม
ภายในประเทศ  และแก"ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปYZา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


