
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๒๕ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ให!ข!าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ!าง ไปราชการ 

 
ด!วยโรงเรียนกําหนดดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสู,ความเป-นมืออาชีพ  โดยร,วมกับ 

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  โรงเรียนบัวแก!วพิทยาคม  จัดประชุมสัมมนาในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษา  
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป7การศึกษา ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ท่ีโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ๑๒๑๖/๒๕๔๙ 
ลงวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติไปราชการ  จึงสั่งให! 

๑. นายบวร  ใจปABา ผู!อํานวยการโรงเรียน 
๒. นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๓. นางไพร�จิตร  แก!วศิริ รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๔. นายสถิตย�  แสนลุน รองผู!อํานวยการโรงเรียน 
๕. นายสุรัตน�  หารวาระ ครู  คศ.๓ 
๖. นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ ครู คศ.๓ 
๗. นายอมร  สีหาโมก ครู  คศ.๓ 
๘. นางกอบกุล  ใจปABา ครู  คศ.๓ 
๙. นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู  คศ.๓ 
๑๐. นายอรณพ คําแสน ครู คศ.๓ 
๑๑. นางศุภสิริ  สิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ 
๑๒.นางช,อผกา  พิศพล ครู คศ.๒ 
๑๓. นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๒ 
๑๔. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๑ 
๑๕. นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๑ 
๑๖. นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๑ 
๑๗. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓ 
๑๘. นางสาวเวียงแก!ว  สะอาด ครู คศ.๓ 
๑๙. นางรดาวัลย�  น!อยเสนา ครู คศ.๒ 
๒๐. นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู คศ.๑ 
๒๑ นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๑ 



๒๒. นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครู คศ.๑ 
๒๓. นายพิชิต  ทิพา ครูผู!ช,วย 
๒๔. นายยุทธฐเดชณ�  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓ 
๒๕. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต! ครู คศ.๓ 
๒๖. นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ 
๒๗. นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๒ 
๒๘. นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู คศ.๒ 
๒๙. นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ 
๓๐. นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๑ 
๓๑. นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๑ 
๓๒. นางสาวพิมผกา  พิมพุฒิ ครู คศ.๑ 
๓๓. นางสาวพัทจารี  เทียบแสน ครู คศ.๑ 
๓๔. นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๑ 
๓๕. นางภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร ครู คศ.๓ 
๓๖. นายอรุณ  บุญชู ครู  คศ.๓ 
๓๗. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๓๘. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ 
๓๙. นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ 
๔๐. นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครู คศ.๓ 
๔๑. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ 
๔๒. นางกานติมา  มุลทากุล ครูผู!ช,วย 
๔๓ นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๔๔. นายคมสัน  สอโส ครูผู!ช,วย 
๔๕. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู คศ.๓ 
๔๖. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๓ 
๔๗. นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ 
๔๘. นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ 
๔๙. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๒ 
๕๐. นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๑ 
๕๑. นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ 
๕๒. นางบัวลอง  คําบึงกลาง ครู คศ.๓ 
๕๓. นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู คศ.๓ 
๕๔. นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓ 
๕๕. นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ 
๕๖. นางเอ้ือมอัฐธิชา  บํารุงดวงดี ครู คศ.๒ 
๕๗. นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู คศ.๑ 
๕๘. นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู!ช,วย 
๕๙. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� ครู คศ.๑ 



๖๐. นางสาวพิชญากร  แก!วพิลา พนักงานราชการ 
๖๑. นางสาวปLยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ 
๖๓. นางสาวศศิกานต� ยามสุข พนักงานราชการ 
๖๔. นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ 
๖๕. นายปริญญา ศรีโบราณ ครูจ!างชั่วคราว 
๖๖ นางสุบรรณ�  จันทร�พรม ลูกจ!างชั่วคราว 
๖๗. นางสาวปฑิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
๖๘. นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูจ!างชั่วคราว 
๖๙. นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก!ว ครูจ!างชั่วคราว 
๗๐. นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูจ!างชั่วคราว 
๗๑. นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูจ!างชั่วคราว 
๗๒. Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh ครูจ!างชาวต,างชาติ 
๗๓. Miss. Veronica Nguka ครูจ!างชาวต,างชาติ 
๗๔. Mr. Chev XuFen ครูจ!างชาวต,างชาติ 
๗๕. นายสมเอียง  พานโคตร ครูอาสา 
๗๖. นางสาวเมรี  เพชรพิมล นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพ 
๗๗. นางสาวสุธากร  ชาญกัน นักศึกษาฝiกประสบการณ�วิชาชีพ 

ไปราชการในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ท่ีโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 
มีกําหนด  ๑  วัน 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให!เบิกจ,ายค,าพาหนะเดินทาง  ค,าเบ้ียเลี้ยงได!ตามสิทธิ 
โดยประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค,าใช!จ,ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ และแก!ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว,าด!วยการเบิกจ,ายค,าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  และค,าเช,าท่ีพัก ในการเดินทางไปราชการพ.ศ.  ๒๕๓๔   
และแก!ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังว,าด!วยการใช!ยานพาหนะส,วนตัว เดินทางไปราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๖  
และแก!ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข!อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจปABา) 

ผู!อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


