
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๕๐  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน(าท่ีหัวหน(า รองหัวหน(า ครูเวรประจําวัน  ประจําป+การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

การศึกษาในป0จจุบันให(ความสําคัญกับการพัฒนาผู(เรียน  โดยยึดผู(เรียนเป5นสําคัญมากข้ึน  มุ งหวัง 
ให(ผู(เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล าวคือ ให(เป5นคนดี  คนเก ง คนมีความสุข  เพ่ือให(การดูแลนักเรียน
เป5นไปด(วยความเรียบร(อย มีประสิทธิภาพ  ให(นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เป5นผู(มีสมรรถนะ
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก(ป0ญหา  ความสามารถในการใช(
ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช(เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� (รักชาติ  ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�
สุจริต  มีวินัย  ใฝ@เรียนรู(  อยู อย างพอเพียง  มุ งม่ันในการทํางาน  รักความเป5นไทย  มีจิตสาธารณะ)  สามารถ
อยู รวมกับผู(อ่ืนในสังคมได(อย างมีความสุข  ในฐานะเป5นพลเมืองไทยและพลโลก  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด(านคุณภาพผู(เรียน  คือมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค านิยมท่ีพึงประสงค� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
และพัฒนาสิ่งแวดล(อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร วมกับผู(อ่ืนได(  และมีเจตคติท่ีดี 
ต ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห �  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร(างสรรค�   
คิดไตร �ตรองและมีวิสัยทัศน�  มีความรู(และทักษะท่ีจําเป5นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู(ด(วย
ตนเอง รักการเรียนรู( และพัฒนาตนเองอย างต อเนื่อง  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี   
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด(านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก(ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ(างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง  เนื่องจากมีข(าราชการครูเกษียณอายุราชการ ลูกจ(างชั่วคราวลาออก มีข(าราชการครู
บรรจุใหม  และจ(างลูกจ(างชั่วคราวคนใหม   จึงขอยกเลิกคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๐๙๐  /  ๒๕๖๒  
เรื่อง  แต งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน(าท่ีหัวหน(า รองหัวหน(า ครูเวรประจําวัน  ประจําป+การศึกษา  ๒๕๖๒  
ลงวันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  และขอแต งต้ังบุคลากรต อไปนี้ปฏิบัติหน(าท่ีปฏิบัติหน(าท่ีหัวหน(า 
รองหัวหน(า ครูเวรประจําวัน  ประจําป+การศึกษา  ๒๕๖๒  แทน 
  



๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปNOา   ผู(อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู(อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน(ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน(ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๕) นางอุไร  ครองผา   หัวหน(ากลุ มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๖) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน(ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๗) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายสานิตย�  มหาหิงค�   หัวหน(ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให(คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให(การดําเนินงาน เป5นไปด(วย
ความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการเวรประจําวัน  ประกอบด�วย 

๑. นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน 
        หัวหน(าครูเวรประจําวันจันทร�   ประธานกรรมการ 
๒. นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู(อํานวยการโรงเรียน 
        หัวหน(าครูเวรประจําวันศุกร�   รองประธานกรรมการ 
๓. นางอุไร  ครองผา   หัวหน(าครูเวรประจําวันอังคาร   รองประธานกรรมการ 
๔. นายอรณพ  คําแสน   หัวหน(าครูเวรประจําวันพุธ   รองประธานกรรมการ 
๕. นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร หัวหน(าครูเวรประจําวันพฤหัสบดี  รองประธานกรรมการ 
๖. นายสานิตย�  มหาหิงค�   รองหัวหน(าครูเวรประจําวันจันทร�    กรรมการ 
๗. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  รองหัวหน(าครูเวรประจําวันพุธ     กรรมการ 
๘.นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน(าครูเวรประจําวันพฤหัสบดี   กรรมการ 
๙. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  รองหัวหน(าครูเวรประจําวันศุกร�    กรรมการ 
๑๐. นางบัวลอง  คําบึงกลาง  ครูเวรประจําวันศุกร�    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูเวรประจําวันพุธ    กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

  ๑) ประชุมร วมกันอย างน(อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
  ๒) ส งเสริม  พัฒนา แก(ไขพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค�ของนักเรียน  ให(มีระเบียบวินัย  และ 
ความประพฤติเรียบร(อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 



๓ 

  ๓) ประสานงานผู(เก่ียวข(อง ประชุมชี้แจง ทําความเข(าใจกับคณะกรรมการเวรประจําวัน   
การแก(ไขป0ญหาต างๆ  ในวันท่ีปฏิบัติหน(าท่ีของตน 

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าครูเวรประจําวัน 

มีหน�าท่ี 
  ๑) มอบหมายให(รองหัวหน(า ครูเวรประจําวันปฏิบัติหน(าท่ีกํากับดูแลนักเรียน ประจําวัน   
ปฏิบัติหน(าท่ี  ต้ังแต เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
  ๒) ปฏิบัติหน(าท่ีตามวันเวลาท่ีกําหนด  และนิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติหน(าท่ี 
ของครูเวรประจําวัน 
  ๓) ดูแลสภาพท่ัวไป  ปฏิบัติหน(าท่ีแทนครูเวรท่ีไม มาปฏิบัติหน(าท่ี 
  ๔) บันทึกผลการปฏิบัติหน(าท่ีในแบบบันทึกบันทึกเก่ียวกับการปฏิบัติหน(าท่ีของครูเวร  
สรุปรวมพฤติกรรมนักเรียนท่ีพบ  การดําเนินการแก(ไข ข(อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
  ๕) บันทึกนิเทศในสมุดบันทึกของครูเวรประจําวัน 
  ๖) นําแบบบันทึกของหัวหน(าเวรส งท่ีหัวหน(ากลุ มบริหารกิจการนักเรียนฯ เพ่ือเสนอผู(อํานวยการ
โรงเรียน  และรับคืน 

 ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีรองหัวหน�าครูเวรประจําวัน 

 มีหน�าท่ี 

  ๑) ปฏิบัติหน(าท่ีตามท่ีหัวหน(าครูเวรประจําวันมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการครูเวรประจําวัน  ประกอบด�วย 

 ครูเวรประจําวันจันทร� 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา    หัวหน(าครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�    รองครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�     ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๔) นายฉัตรชัย  ปุราโส       ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี    ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๗) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ    ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๑๐) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ    ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๑๑) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา   ครูเวรประจําวันจันทร� 



๔ 

 ๑๒) นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล   ครูเวรประจําวันจันทร� 
 ๑๓) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ    ครูเวรประจําวันจันทร� 

 ครูเวรประจําวันอังคาร 

 ๑) นางอุไร  ครองผา     หัวหน(าครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๒) นายบูรพา  เรืองตังญาณ    ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๓) นายคมสัน  สอโส     ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๔) นางกอบกุล  ใจปNOา     ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช   ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๖) นางนิตยาพร  กินบุญ     ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๘) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง   ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๙) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาศิริกุล  ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๑๐) นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี    ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๑๑) นางสุพัตรา  ภูนาวัง     ครูเวรประจําวันอังคาร 
 ๑๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข    ครูเวรประจําวันอังคาร 

 ครูเวรประจําวันพุธ 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน     หัวหน(าครูเวรประจําวันพุธ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน    รองหัวหน(าครูเวรประจําวันพุธ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา     ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๕) นายณัฐดนัย  เกาะหาร    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๗) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๙) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๑๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๑๒) นางสาวเมวดี  สุรนันท�    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๑๓) นางสาวพรทิวา  บุญใบ    ครูเวรประจําวันพุธ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ    ครูเวรประจําวันพุธ 

  



๕ 

 ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร   หัวหน(าครูเวรประจําวันพฤหัสฯ 
 ๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี   รองหัวหน(าครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๕) นายปรมินทร�  รู(เจน     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๖) นางช อผกา  พิศพล     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๗) นางอรวรรณ  พลทัสสะ    ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์   ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๙) นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๑๐) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๑๑) นางภัทรา  การนา     ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๑๒) นางกานติมา  มุลทากุล    ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๑๓) นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง    ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 
 ๑๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์   ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี 

 ครูเวรประจําวันศุกร� 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี     หัวหน(าครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ    รองหัวหน(าครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๓) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต(    ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ     ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๕) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๖) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�    ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๗) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง     ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๙) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�     ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๑๐) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๑๑) นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๑๒) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๑๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครูเวรประจําวันศุกร� 
 ๑๔) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ   ครูเวรประจําวันศุกร� 

  



๖ 

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีครูเวรประจําวัน  มีหน�าท่ี 

  ๑) ปฏิบัติหน(าท่ีตามวันเวลาท่ีหัวหน(าเวรประจําวันมอบหมาย  ด(วยความวิริยะ  อุตสาหะ  
เพ่ือให(นักเรียนได(รับการดูแลช วยเหลืออย างดีตามศักยภาพ 
   ดูแลพฤติกรรมนักเรียน  เหตุการณ�ต างๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในโรงเรียน  ในวันท่ีปฏิบัติ
หน(าท่ีครูเวรประจําวันอย างเต็มความสามารถ  กํากับดูแลการแต งกาย บุคลิกภาพนักเรียน  ให(ถูกต(องตาม
ระเบียบ ข(อบังคับ  ให(เป5นผู(มีวินัย สุภาพเรียบร(อย มีมารยาทดี มีน้ําใจ  ดูแลนักเรียนในการใช(อาคารสถานท่ี  
ห(องเรียน  ห(องปฏิบัติการ หอประชุม ห(องส(วม โรงอาหาร  สนามกีฬา ให(ปฏิบัติตามระเบียบการใช(  และ
อบรม แนะนํา ว ากล าวตักเตือนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม พึงประสงค�  เช น  แต งกายไม ถูกต(อง ทะเลาะวิวาท  
ข มขู   เสพสิ่งเสพติด  ฯลฯ 
   จุดท่ี  ๑ ประตูโรงเรียนด(านวัดบ(านพระบาทภูพานคํา  กํากับดูแลการแต งกาย บุคลิกภาพ
นักเรียน สอดส องดูแล  อบรม  ตักเตือน  เพ่ือให(นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  เช น   
การแต งกาย  การแสดงความเคารพ  การรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ ฯลฯ  
ดูแลนักเรียนมาโรงเรียน-กลับบ(าน อนุญาตการออกนอกบริเวณโรงเรียน  (พักกลางวัน) 
   จุดท่ี ๒ ประตูโรงเรียน  (ด(านบ(านพักครู)  กํากับดูแลการแต งกาย บุคลิกภาพนักเรียน
สอดส องดูแล  อบรม  ตักเตือน  เพ่ือให(นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  เช น   
การแต งกาย  การแสดงความเคารพ  การรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ ฯลฯ  
ดูแลนักเรียนมาโรงเรียน-กลับบ(าน 
   จุดท่ี ๓  อาคารเรียน ๑  และห(องส(วมนักเรียนชายข(างอาคาร ๑  ตรวจความสะอาด
ห(องเรียน  ห(องส(วม  ดูแลความเรียบร(อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรียนบนอาคารเรียนไม ให(นักเรียนหลีกเลี่ยง 
ไม เข(าแถวในช วงเวลาทํากิจกรรมหน(าเสาธง  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนกําหนด 
   จุดท่ี ๔  อาคารเรียน ๒  โรงอาหาร ห(องส(วมนักเรียนหญิงหน(าและข(างอาคาร ๒ ตรวจความ
สะอาดห(องเรียน โรงอาหาร  ห(องส(วม ดูแลความเรียบร(อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรยีนบนอาคารเรียนไม ให(นักเรียน
หลีกเลี่ยงไม เข(าแถวในช วงเวลาทํากิจกรรมหน(าเสาธง  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนกําหนด  ประสานงาน 
กับงานโภชนาการโรงเรียนเพ่ือกํากับ  ดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียน 
   จุดท่ี ๕ อาคารเรียน ๓  บริเวณหลังอาคารเรียน  ตรวจความสะอาดห(องเรียน  
ดูแลความเรียบร(อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรียนบนอาคารเรียนไม ให(นักเรียนหลีกเลี่ยงไม เข(าแถว 
ในช วงเวลาทํากิจกรรมหน(าเสาธง หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนกําหนด 
   จุดท่ี ๖  ประชาสัมพันธ�และกิจกรรมหน(าเสาธง ภาคเช(า ภาคบ ายก อนกลับบ(าน    
ดําเนินกิจกรรมหน(าเสาธง มีหน(าท่ีจัดระเบียบแถวก อนการประกอบพิธีหน(าเสาธง  อบรมให(ความรู(   
แจ(งข(อมูลข าวสารแก นักเรียน 
   จุดท่ี ๗ นอกบริเวณโรงเรียน   ตรวจนอกบริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ โรงเรียน 
   จุดท่ี ๘ ดูแลความเรียบร(อยบริเวณท่ัวๆ ไป อาคารหอประชุม  ดนตรี  อุตสาหกรรม   
คหกรรม  สนามกีฬา  ห(องส(วมข(างหอประชุม 



๗ 

   จุดท่ี ๙ โรงจอดรถจักรยานยนต�  ดูแลการจอดรถจักรยานยนต�นักเรียน การอนุญาต 
นํารถจักรยานยนต�ออกนอกบริเวณโรงเรียน  แนะนําให(ความรู(ในเรื่องความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ  
การจอดยานพาหนะเฉพาะท่ีโรงเรียนจัดให( 
  ๒) บันทึกผลการปฏิบัติหน(าท่ีในแบบบันทึก พฤติกรรมนักเรียนท่ีพบ  การดําเนินการแก(ไข 
ข(อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
  ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานต อหัวหน(าเวรประจําวันภายใน ๐๙.๐๐ น.ของวันถัดไป 
  ๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได(รับมอบหมาย 

ขอให(ครูและบุคลากรท่ีได(รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารอื  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน   
ต้ังใจปฏิบัติหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายด(วยความเรียบร(อย  เสียสละ  รับผดิชอบ เอาใจใส ต อหน(าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน(าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให(เกิดผลดีแก ทางราชการสืบไป  
ถ(าพบข(อผิดพลาดในการพิมพ�  ป0ญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข(อสงสัยในการปฏิบัติหน(าท่ีให(แจ(ง 
กลุ มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก(ไข  และรายงานให(ผู(อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก(ไขต อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต   วันท่ี  ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป5นต(นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปNOา) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


