
 
คําส่ังโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ให#ข#าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ 

 

อ#างถึงบันทึกข#อความโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมท่ี ๐๓๔/๒๕๖๓ ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
จัดประชุมอบรมสัมมนาทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาองค�กรและศึกษา 
แหล5งเรียนรู# และส5งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลกรทางการศึกษา รายละเอียด 
ตามหนังสือท่ีแจ#ง 

อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๓๖๕/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  จึงส่ังให# 

 ๑. นายบวร  ใจป<=า    ผู#อํานวยการโรงเรียน 
 ๒. นายเกียรติศักดิ์  พลคชา   รองผู#อํานวยการโรงเรียน 
 ๓. นายอรณพ  คําแสน   ครู 
 ๔. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู 
 ๕. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู 
 ๖. นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู 
 ๗. นายปรมินทร�  รู#เจน   ครูผู#ช5วย 
 ๘. นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู#ช5วย 
 ๙. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียวศรี   ครู 
 ๑๐. ว5าท่ีร#อยตรี พรพิชิต  ทิทา  ครู 
 ๑๑. นางภัทรา  การนา   ครู 
 ๑๒. นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครู 
 ๑๓. นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู 
 ๑๔. นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู 
 ๑๕. นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู 
 ๑๖. นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู 
 ๑๗. นางสุพัตรา  ภูนาวัง   ครู 
 ๑๘. นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู 
 ๑๙. นางนิตยาพร  กินบุญ   ครู 
 ๒๐. นายสมาน  ลํ้าลอง   ครู 
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 ๒๑. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู 
 ๒๒. นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู 
 ๒๓. นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู 
 ๒๔. นางภัทราภรณ�  ลิมปEนิศากร  ครู 
 ๒๕. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู 
 ๒๖. นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู 
 ๒๗. นางกานติมา  มุลทากุล   ครู 
 ๒๘. นางสาวรุ5งนภา  เหล5าเทพ  ครู 
 ๒๙. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู 
 ๓๐. นายสานิตย�  มหาหิงคุ�   ครู 
 ๓๑. นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครู 
 ๓๒. นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู 
 ๓๓. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   ครู 
 ๓๔. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู 
 ๓๕. นางกอบกุล  ใจป<=า   ครู 
 ๓๖. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   ครู 
 ๓๗. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู 
 ๓๘. นางอุไร  ครองผา   ครู 
 ๓๙. นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู 
 ๔๐. นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู 
 ๔๑. นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู#ช5วย 
 ๔๒. นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู 
 ๔๓. นายวิษนุ  พรมนัส   ครูผู#ช5วย 
 ๔๔. Forsuh Jude Tanue   ครูชาวต5างชาติ 
 ๔๕. Ms. Miriam Wambui   ครูชาวต5างชาติ 
 ๔๖. นายสุรสิทธิ์  ยาตาแสง   นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ 
 ๔๗ นายธนพงษ�  จํานงจิต   นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ 
 ๔๘. นายจักรกฤษ  ชมสว5าง   นักศึกษาฝYกประสบการณ�ฯ 
 ๔๙. นางสุบรรณ�  จันทร�พรม   ลูกจ#างช่ัวคราว (นักการภารโรง) 
 ๕๐. นายธวัชชัย  ศรีสว5าง   ลูกจ#างช่ัวคราว (พนักงานขับรถ) 
 ๕๑. นายสมเอียง  พานโคตร   วิทยากรท#องถ่ิน 

ไปราชการวันท่ี  ๒๘ – ๒๙  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมวรินทรน�คอร�ต หนองคาย  
อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
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ในการเดินทางไปราชการครัง้นี้  อนุญาตให#เบิกจ5ายค5าเบ้ียเล้ียง  ค5าพาหนะเดินทาง  และ
ค5าใช#จ5ายอ่ืนท่ีจําเป_นต#องจ5ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได#ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราช
กฤษฎีกาค5าใช#จ5ายในการเดินทางไปราชการ 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  ระเบียบกระทรวงการคลังว5าด#วย
ค5าใช#จ5ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค5าพาหนะรับจ#างข#ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย และค5าใช#จ5ายอ่ืนท่ีจําเป_นต#องจ5ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  หนงัสือกระทรวงการคลัง 
ด5วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค5าใช#จ5ายในการ
เดินทางไปราชการ และการฝYกอบรมภายในประเทศ  และแก#ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
(นายบวร  ใจป<=า) 

ผู#อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


