
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๘๕ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการครู  บุคลากร และนักเรียน ไปราชการ 

 

อ"างถึงบันทึกข"อความ ท่ี  ๐๘ม.๓/๒๕๖๑  ตามท่ีงานห"องสมุด  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
มีความประสงค�นํานักเรียนเข"าร2วมงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งท่ี ๖  รายละเอียดตามหนังสือท่ีแจ"ง 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  ๑๓๖ม.๔/๒๕๖๐  
เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จึงสั่งให" 

๑. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู 
๒. นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู 
๓. นางช2อผกา  พิศพล    ครู 
๔. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู 
๕. นายสมาน  ล้ําลอง    ครู 
๖. นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล   ครูผู"ช2วย 
๗. นายปรมินทร�  รู"เจน    ครูผู"ช2วย 
๘. นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ"าง 
๙. นายเสง่ียม  ผาโคตร    ลูกจ"างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
๙. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๑ – ๖  จํานวน  ๑๒๗  คน  รายชื่อดังแนบ 

ไปราชการวันท่ี ๑๒, ๑๕ – ๑๘  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย�ประชุมอเนกประสงค� 
กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก2น  อําเภอเมืองขอนแก2น  จังหวัดขอนแก2น 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให"เบิกจ2ายค2าเบ้ียเลี้ยง  ค2าพาหนะเดินทาง  และ
ค2าใช"จ2ายอ่ืนท่ีจําเปEนต"องจ2ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราช
กฤษฎีกาค2าใช"จ2ายในการเดินทางไปราชการ 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  ระเบียบกระทรวงการคลังว2าด"วย
ค2าใช"จ2ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค. ๐๕๐ม.๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลกัเกณฑ�การเบิกค2าพาหนะรับจ"างข"ามเขตจังหวดั 
เงินชดเชย และค2าใช"จ2ายอ่ืนท่ีจาํเปEนต"องจ2ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด2วนท่ีสุด 
ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค2าใช"จ2ายในการเดินทาง 
ไปราชการ และการฝKกอบรมภายในประเทศ  และแก"ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปLMา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม



รายชื่อนักเรียนท่ีเข"าร2วมงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งท่ี  ๖ 
ณ  ศูนย�ประชุมอเนกประสงค�กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก2น 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๑ 

๑. เด็กหญิงสุพัฒน�ตา บัวใหญ2รักษา  ม.๑/๑ 
๒. เด็กหญิงวรกานต� ละครเขต   ม.๑/๑ 
๓. เด็กหญิงรุ2งนภา สุวรรณศรี   ม.๑/๑ 
๔. เด็กหญิงศราวรรณ เพียลี   ม.๑/๑ 
๑. เด็กหญิงนันทิตรา อุไรศรี   ม.๑/๔ 
๒. เด็กหญิงวริศรา  จันทชารี   ม.๑/๔ 
๓. เด็กหญิงรพีพรรณ บุตรทองดี   ม.๑/๔ 
๔. เด็กหญิงปภาวี บุตรศรี   ม.๑/๒ 
๕. เด็กหญิงนันทริการ� วงษ�ซอง   ม.๑/๒ 
๖. เด็กหญิงวิมลมณี น"อยสิม   ม.๑/๒ 
๗. เด็กหญิงกนกพร สุขถาวร   ม.๑/๒ 
๘. เด็กหญิงณัฐวรา สะตะ   ม.๑/๒ 
๙. เด็กหญิงขวัญจิรา ทัศนสุวรรณ   ม.๑/๓ 
๑๐. เด็กชายอดิศักด์ิ สาระสิทธิ์   ม.๑/๓ 
๑๑.  เด็กชายณัฐภูมิ อุดทาโกสุม   ม.๑/๓ 
๑๒. เด็กหญิงจีรนันท� แก"วมาตย�   ม.๑/๕ 
๑๓. เด็กหญิงสุภัสสร แก"วสวัสด์ิ   ม.๑/๕ 
๑๔. เด็กหญิงอัจราภรณ� โนนศรีเมือง  ม.๑/๕ 
๑๕. เด็กชายอุดมฤกษ� เปราะสะเกษ  ม.๑/๖ 
๑๖. เด็กหญิงเกสรา ส2วนเสมอ   ม.๑/๖ 
๑๗. เด็กหญิงธัญพิชชา นาถันชิด   ม.๑/๖ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๒ 

๑๘. เด็กหญิงณัฐวลัย บุษราคํา   ม.๒/๖ 
๑๙. เด็กหญิงกาญจนภรณ� พูลเพ่ิม    ม.๒/๖ 
๒๐. เด็กหญิงฐิติวรดา หนสาย   ม.๒/๖ 
๒๑. เด็กชายเจษฎา นาหัวดง   ม.๒/๔ 
๒๒. เด็กหญิงปภาดา ถานะ   ม.๒/๔ 
๒๓. เด็กหญิงกรวิกา พูลทรัพย�   ม.๒/๔ 
๒๔. เด็กหญิงนภาพร แผลงฤทธิ์   ม.๒/๓ 
๒๕. เด็กหญิงวณัฐชา เขียวอ2อน   ม.๒/๓ 
๒๖. เด็กหญิงศุภกร ประชา   ม.๒/๓ 



๒๗. เด็กหญิงภัชรินทร� ไชยเทพ   ม.๒/๕ 
๒๘. เด็กชายศักด์ิชัย แซ2อ้ัง   ม.๒/๕ 
๒๙. เด็กชายเทพทัต ทองค"า   ม.๒/๕ 
๓๐. เด็กหญิงณัฐนิชา ถานะ    ม.๒/๒ 
๓๑. เด็กหญิงฐิติพร ฐานไชยยิ่ง   ม.๒/๒ 
๓๒. เด็กหญิงเสาวลักษณ� อ"อคํา   ม.๒/๒ 
๓๓. เด็กหญิงจณิสตา แก"วแกม   ม.๒/๑ 
๓๔. เด็กหญิงนันทิกานต� ตอนทอง   ม.๒/๑ 
๓๕. เด็กหญิงสุภาวรรณ สมบูรณ�   ม.๒/๑ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๓ 

๓๖. เด็กหญิงนิฐิพร ศรียอด   ม.๓/๑ 
๓๗. เด็กหญิงวริศรา แสนวงศ�   ม.๓/๑ 
๓๘. เด็กหญิงรุ2งรัตน� หนองผือ   ม.๓/๑ 
๓๙. เด็กหญิงณัฐภรณ� แสงลา   ม.๓/๑ 
๔๐. เด็กหญิงสุจิรา เหล2าสีคู   ม.๓/๑ 
๔๑. เด็กชายภาณุวัฒน� โนนสา   ม.๓/๕ 
๔๒. เด็กหญิงศศิกานต� เสริมสาย   ม.๓/๔ 
๔๓. เด็กหญิงอัญชนิกา หม่ันเรียน   ม.๓/๔ 
๔๔. เด็กหญิงธันยพร มีกุระ   ม.๓/๔ 
๔๕. เด็กหญิงวรรณรดา เนียมจันทร�  ม.๓/๔ 
๔๖. เด็กหญิงสุปราณี อุดรเขตร   ม.๓/๔ 
๔๗. เด็กหญิงปนัดดา ชัยมหา   ม.๓/๔ 
๔๘. เด็กหญิงเสาวลักษณ� สมมงคล   ม.๓/๕ 
๔๙. เด็กหญิงอมรรัตน� กลางเหลือง   ม.๓/๕ 
๕๐. นางสาวปวีณา แก2นนาคํา   ม.๓/๔ 
๕๑. เด็กหญิงจรรยพร ไทยอ2อน   ม.๓/๕ 
๕๒. เด็กหญิงยุภารัตน� ศิริโยธา   ม.๓/๕ 
๕๓. นางสาวกัลยาพร จันทร�บุตร   ม.๓/๖ 
๕๔. นางสาวอารยา ทองโคตร   ม.๓/๖ 
๕๕. เด็กหญิงสุดารัตน� วงศ�สิงห�   ม.๓/๖ 
๕๖. เด็กหญิงมินตรา ชมพูโคตร   ม.๓/๖ 
๕๗. เด็กหญิงอัจฉรา จันทร�โสม   ม.๓/๖ 
๕๘. เด็กหญิงสุมินตรา โพธิ์ปB   ม.๓/๖ 
๕๙. เด็กหญิงธนพร องค�มาลัย   ม.๓/๖ 
๖๐. เด็กหญิงเกวลิน นพวัฒน�   ม.๓/๖ 
๖๑. เด็กหญิงกรนิกา พลตรี   ม.๓/๖ 
๖๒. นางสาวอิศรา เอ่ียมจินดา   ม.๓/๖ 



๖๓. เด็กชายธีรภัทร เสวีวัลลภ   ม.๓/๖ 
๖๔. เด็กชายภพธร ประทุมแสง   ม.๓/๖ 
๖๕. เด็กชายดรัสพงศ� ฟุSงพิลา   ม.๓/๓ 
๖๖. เด็กชายนราวิชญ� โยชาร ี   ม.๓/๖ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ 

๖๗. นางสาวเขมมิกา มหาหิงษ�   ม.๔/๒ 
๖๘. นางสาวหทัยรัตน�  คลังกลาง   ม.๔/๒ 
๖๙. นางสาวณัฏฐณิชา คาดบัว   ม.๔/๑ 
๗๐. นางสาวอริสา ชาริดา    ม.๔/๑ 
๗๑. นางสาวสุมิตตรา กินรี    ม.๔/๑ 
๗๒. นางสาวณิชกมล วรลักษณ�   ม.๔/๑ 
๗๓. นางสาวรุจิรา แก"วเฮียง   ม.๔/๑ 
๗๔. นางสาวนพรัตน� คัตสงค�   ม.๔/๑ 
๗๕. นางสาววาริศา ฤทธิ์พันธ�   ม.๔/๑ 
๗๖. นางสาวสุทธญาณ� แก"วทอง   ม.๔/๑ 
๗๗. นางสาวมนทิรา มหาหิงค�   ม.๔/๑ 
๗๘. นางสาวปณิตา พุทธรักษา   ม.๔/๑ 
๗๙. นางสาวพรรณิภา โคตรฮุย   ม.๔/๑ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๕ 

๘๐. นายธนชัย  บุญแสน    ม.๕/๑ 
๘๑. นางสาวสุภัสสรา เชื้อสาวถี   ม.๕/๒ 
๘๒. นางสาวกนกวรรณ มีคําทอง   ม.๕/๒ 
๘๓. นางสาวสุภาวิณี นิลแร2   ม.๕/๒ 
๘๔. นางสาวธนัชพร โยชาล ี   ม.๕/๒ 
๘๕. นางสาวชรินยา สามหมอ   ม.๕/๒ 
๘๖. นางสาววลัยภรณ� ทองชํานาญ   ม.๕/๒ 
๘๗. นางสาววรินยุพา  บุตรศรีน"อย   ม.๕/๒ 
๘๘. นางสาวบุตรนภา พานโคตร   ม.๕/๓ 
๘๙. นางสาววิภาวี พานโคตร   ม.๕/๓ 
๙๐. นางสาวปริญญาพร แสงทวี   ม.๕/๓ 
๙๑. นางสาวอมรรัตน� พรสวัสด์ิ   ม.๕/๓ 
๙๒. นางสาวเกวลิน จันทรโสม   ม.๕/๓ 
๙๓. นางสาวพิจิตรา สิงห�น"อย   ม.๕/๓ 
๙๔. นางสาวชรินรัตน� โอดพิมพ�   ม.๕/๕ 
๙๕. นางสาวสรนันท� วิเศษ    ม.๕/๕ 



๙๖. นางสาวปนัฐดา ดวงบุญทัน   ม.๕/๕ 
๙๗. นางสาวนิตศรา คุณเจริญ   ม.๕/๕ 
๙๘. นายธนากร โสมาบุตร    ม.๕/๕ 
๙๙. นางสาวอินทิรา พรมมา   ม.๕/๕ 
๑๐๐. นางสาวขวัญชีวา ศรีชุม   ม.๕/๕ 
๑๐๑. นางสาวปนัดดา แทบแสน   ม.๕/๕ 
๑๐๒. นางสาวญาณันท� โคตะ   ม.๕/๕ 
๑๐๓. นางสาวศดานันท� แสนโท   ม.๕/๕ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  ๖ 

๑๐๔. นางสาวศศิกาญ ตอนทอง   ม.๖/๒ 
๑๐๕. นางสาวปริศนา ศาลางาม   ม.๖/๒ 
๑๐๖. นางสาวศิริมาส ตาแสง     ม.๖/๒ 
๑๐๗. นางสาวธมลวรรณ โสสภีา   ม.๖/๒ 
๑๐๘. นางสาวสุพรรษา วงษ�น"อย  ม.๖/๒ 
๑๐๙. นางสาวมณฑกานต� คาดบัว  ม.๖/๒ 
๑๑๐. นายณัฏฐภูมิ เขียวอ2อน   ม.๖/๒ 
๑๑๑. นางสาวบุษบาวรรณ กองศรี  ม.๖/๓ 
๑๑๒. นางสาวจิราภา นพแก"ว   ม.๖/๓ 
๑๑๓. นางสาวนารา  สีพลี   ม.๖/๓ 
๑๑๔. นางสาวจีรนันท� สมม่ัน   ม.๖/๓ 
๑๑๕. นางสาวอรพัชรีวรรณ พันธะไหล  ม.๖/๓ 
๑๑๖. นางสาวอทิตยา ธาโพธิ์   ม.๖/๓ 
๑๑๗. นางสาววราภรณ� ชินบุตร   ม.๖/๓ 
๑๑๘. นางสาววิภาวัลย� นาใต"   ม.๖/๓ 
๑๑๙. นางสาวธิดารัตน� สิงห�ภา   ม.๖/๓ 
๑๒๐. นางสาวอรรถญาพร สู"สึก   ม.๖/๓ 
๑๒๑. นางสาวจุฑามาศ ผิวดํา   ม.๖/๓ 
๑๒๒. นางสาวนริศรา ฉิมพลีล"อม  ม.๖/๓ 
๑๒๓. นายปริญญา  หน2วยเขียว   ม.๖/๔ 
๑๒๔. นางสาวศิรภัสสร บํารุง   ม.๖/๔ 
๑๒๕. นางสาวมาริสา  โสเก2าข2า   ม.๖/๔ 
๑๒๖. นายธินกร อุดรเขตร   ม.๖/๔ 
๑๒๗. เด็กชายธีรภัทร สิมสาแก"ว   ม.๒/๒ 


