
 
คําส่ังโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๖๖ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ให ข าราชการครู  นักเรียน ลูกจ างช่ัวคราวไปราชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  ๖๙ 

ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป4การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

อ างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี  ๖๙  ป4การศึกษา ๒๕๖๒” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันท่ี ๑๒ – ๑๔  
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดตามหนังสือท่ีแจ ง 

อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๓๖๕/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  จึงส่ังให  

ท่ี รายการ ผู เข าแขAงขัน ผู ฝCกสอน สถานท่ีแขAงขัน 

๑ การประกวด 
เพลงคุณธรรม  ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชรินยา สามหมอ 
๒. นางสาวปรียารัตน�  ฐานะ 
๓. นางสาวสายสุดา เสียงใส 
๔. นางสาวอรญา  ธานี 
๕. นางสาวเมทินี นาไชยเวศ 

๑. นางสาวณัฐกฤตา 
วันละคํา 

๒. นางเญจวรรณ 
พิมพ�เทศ 

โรงเรียนกําแพง 
อาคาร 7 ช้ัน 3 ห อง 731 
ลําดับท่ี  10 
12 ธ.ค. 2562 08.00 น.  
เปOนต นไป 

๒ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจีรวรรณ  สีแก ว 
๒. นายธิติวุฒิ  ยันต�สา 
๓. นางสาวพัณณิตา 

ชลพันธ� 
๔. นางสาวสุภัสสรา 

พุฒฝอย 
๕. นางสาวเมริษา  สีลาโพธิ์ 

๑. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๒. นางกานติมา  มุลทากุล 

โรงเรียนกําแพง 
บริเวณหน าอาคาร 2 
ลําดับท่ี  10 
12 ธ.ค. 2562 08.00 น.  
เปOนต นไป 

๓ การแขAงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

นายจิรวัฒน�  นาโนนกอก นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
อาคาร 4 ช้ัน 3  
ห อง 436 , 437 , 438 
12 ธ.ค. 2562 08.00 น.  
เปOนต นไป 



๒ 

 

ท่ี รายการ ผู เข าแขAงขัน ผู ฝCกสอน สถานท่ีแขAงขัน 

๔ การแขAงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ม.๔-ม.๖ 

นางสาวธีราพร  รัฐวร นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
อาคาร 4 ช้ัน 2 ห อง 422 , 
423 , 424 
13 ธ.ค. 2562 08.00 น.  
เปOนต นไป 

๕ การแขAงขันขับร องเพลง
ไทยลูกทุAง ประเภทชาย 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายวิชชากร  ชัยพิบูลย� นายพงศกร  สุวรรณศรี โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
เวทีสวนปUา 
13 ธ.ค. 2562 08.00 น.  
เปOนต นไป 

๖ การแขAงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจารุภา 
ปลอดกระโทก 

นางอาภัสราวรรณ 
สุริยะโชติกุล 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
อาคาร 3 ช้ัน 3 
ห อง 321 (ห องเก็บตัว) 
ห อง 325 (ห องแขAงขัน) 
12 ธ.ค. 2562 
ลําดับท่ี 1 – 30 
13 ธ.ค. 2562 
ลําดับท่ี 31 – 61 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๗ การแขAงขันตAอศัพท�
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร�ด) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐณิชา 
ศรีอุดร 

๒. เด็กหญิงวรกานต� 
ละครเขต 

๑. นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๒. นางณัฐธิดา  เหลาหา 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ห องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา มหาราชินี 
12 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๘ การแขAงขันตAอศัพท�
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร�ด) 
ม.๔-ม.๖ 

นายกิตติศักดิ์  ช่ืนบาน นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ห องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา มหาราชินี 
12 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 
 
 



๓ 

 

ท่ี รายการ ผู เข าแขAงขัน ผู ฝCกสอน สถานท่ีแขAงขัน 

๙ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร�ประเภท
ซอฟต�แวร�   ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกฤษญาพร 
โภคานิตย� 

๒. เด็กหญิงพศิกา  ศรีอุดร 
๓. เด็กชายสุเมธ  สีกะแจะ 

๑. นางนิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางสาวพัชราภรณ� 

เพ่ิมยินดี 

โรงเรียนยางชุมน อยพิทยาคม 
หอประชุมใหญA 
12 ธ.ค. 2562 
ลําดับท่ี 1 – 30 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๑๐ การแขAงขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช ด วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายรหัสชัย 
เล าเจริญชัย 

๒. เด็กชายอาทิตย� 
นิตยโรจน� 

๑. นายสมาน  ลํ้าลอง 
๒. นางนิตยาพร  กินบุญ 

โรงเรียนกําแพง 
อาคารคอมพิวเตอร� 
12 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๑๑ การแขAงขันการสร างเกม
สร างสรรค�จาก
คอมพิวเตอร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทินกร  สุปfญโญ 
๒. นายนัฐพงศ�  ทรายงาม 

๑. นายสมาน  ลํ้าลอง 
๒. นางนิตยาพร  กินบุญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ศรีสะเกษ  
อาคารพัชรกิติยาภา 
ช้ัน 3 ห อง 7303 , 7304 
13 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๑๒ การแขAงขันหุAนยนต�
ระดับสูง  ม.๔-ม.๖ 

๑. นายธนกฤต  แม นดินแดง 
๒. นายปริญญา 

สุวรรณสุขา 
๓. นายยศธร  สุขเสมอ 

๑. นายสมาน  ลํ้าลอง 
๒. นายเชฐกร  ประชาโรจน� 

โรงเรียนกันทรารมณ� 
หอประชุม ช้ัน 2 
14 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๑๓ การแขAงขันการแกะสลัก
ผักผลไม  ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงธีรัช  ผลจันทร� 
๓. เด็กหญิงปfทมพร  คําขาว 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นางอุไร  ครองผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ศรีสะเกษ 
อาคารพัชรกิติยาภา ช้ัน 1 
12 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 

๑๔ การแขAงขันการแกะสลัก
ผักผลไม   ม.๔-ม.๖ 

๑. นายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา 
๒. นางสาวปณิศา 

แสนสมบัติ 
๓. นางสาวสุจิรา  เหลAาศรีคู 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นายณัฐดนัย  เกาะหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ศรีสะเกษ 
อาคารพัชรกิติยาภา ช้ัน 1 
12 ธ.ค. 2562 
08.00 น.  เปOนต นไป 



๔ 

 

ไปราชการวันท่ี ๑๑ – ๑๕  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 โรงเรียนกําแพง  ตําบลสําโรง  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ�  จังหวัดศรีสะเกษ 
 โรงเรียนยางชุมน อยพิทยาคม  ตําบลยางชุมน อย  อําเภอยางชุมน อย  จังหวัดศรีสะเกษ 
 โรงเรียนกันทรารมณ�  ตําบลดูน  อําเภอกันทรารมย�  จังหวัดศรีสะเกษ 
 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ตําบลโพธิ์  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ 
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ตําบลเมืองใต   อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ในการเดินทางไปราชการครัง้นี้  อนุญาตให เบิกจAายคAาเบ้ียเล้ียง  คAาพาหนะเดินทาง  และ
คAาใช จAายอ่ืนท่ีจําเปOนต องจAายเนื่องในการเดินทางไปราชการได ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราช
กฤษฎีกาคAาใช จAายในการเดินทางไปราชการ 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  ระเบียบกระทรวงการคลังวAาด วย
คAาใช จAายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 
กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกคAาพาหนะรับจ างข ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย และคAาใช จAายอ่ืนท่ีจําเปOนต องจAายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  หนงัสือกระทรวงการคลัง 
ดAวนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกคAาใช จAายในการ
เดินทางไปราชการ และการฝCกอบรมภายในประเทศ  และแก ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข อง) 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปijา) 

ผู อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


