คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๓๖๑ / ๒๕๕๘
เรื่อง .ให$ข$าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ$าง นักเรียนไปราชการ
ด$วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ป6การศึกษา ๒๕๕๘” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร ในวันที่ ๗-๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
และโรงเรียนได$เป?นตัวแทนจังหวัดขอนแก@นเข$าร@วมแข@งขันในครั้งนี้
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๑๖/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติไปราชการ จึงสั่งให$
ที่
นักเรียนเข$าแข@งขัน
๑ นางสาวนภาวัลย โคตรฮุย

รายการ
การแข@งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-ม.๖

๒

การแข@งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๔-ม.๖

๓

๔

๕

ครูผู$ฝFกสอน
วันเดือนป6สถานที่แข@งขัน
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวพิชญากร แก$วพิลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนรัตนบุรี
อาคาร ๒
นางสาวขวัญภิรมย แทบแสน นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวพิชญากร แก$วพิลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนรัตนบุรี
อาคาร ๒
นายเสรี นรสิงห
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก$ว
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายพงศกร สุวรรณศรี
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
โรงเรียนท@าตูมประชาเสริมวิทย
ลานกีฬา
๑. เด็กชายจิรภัทร เพ็งคํา
นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. เด็กหญิงธัญวรัตน งามพรหม นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓. เด็กชายธีระศักดิ์ มีจันทรดี นายพงศกร สุวรรณศรี
โรงเรียนบ$านชุมพลบุรี
๔. เด็กหญิงรัชฎาภรณ ชมพุฒ นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก$ว
สนามฟุตบอล เวที ๑
๕. เด็กชายวรายุทธ ปNOนเภท นางสาวพิชญากร แก$วพิลา
๖. เด็กหญิงวสุปภา สุขถาวร
๗. เด็กหญิงวีนัส ศิริลิมประพันธ
๘. เด็กชายอธิวัฒน พรมมีบุตร
๑. นายคมเพชร มีทรัพย
นางปาริฉัตต ไวคํา
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. นายศราวุธ โพธิ์ภูมี
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หอประชุมรวมน้ําใจ ชั้น ๑

การแข@งขันขับร$องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย
ม.๔-ม.๖
การแข@งขันรําวงมาตรฐาน
ม.๑-ม.๓

การแข@งขันการสร$าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.๔-ม.๖

ที่
นักเรียนเข$าแข@งขัน
๖ ๑. นายธนพร จันเสน
๒. นายศิลประดิษฐ ทองเบ$า
๓. นายอนุชา ยศภา
๗

๘

๙

๑๐

ครูผู$ฝFกสอน
นายสมบูรณ วงวิลาศ
นายเอกชัย ไชยรัตน

วันเดือนป6สถานที่แข@งขัน
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ถนนหน$าอาคาร ๓
๑. นายธนากร จันทะกล
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. เด็กหญิงบุตรนภา พานโคตร นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓. เด็กหญิงปริญญาพร แสงทวี นางกอบกุล ใจป]^า
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
๔. เด็กหญิงพิจิตรา สิงหน$อย
ลานกีฬา
๕. เด็กหญิงวิภาวี พานโคตร
๖. เด็กหญิงอมรรัตน พรสวัสดิ์
๑. นางสาวกันทิมา กองอ$น
นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. นางสาวปNยฉัตร ชมพุฒ
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓. นางสาวไอลดา สิงหน$อย
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
ห$องเรียนรวม
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. นายกิติพงษ มูลเมือง
นางอุไร ครองผา
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒. นางสาวธัญชนก
โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
จันทรโนนแซง
๓. นายศุภฤกษ โคตรชุม
ห$องเรียนรวม
นายภูดินันท เอกลาภ
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก$ว
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
โรงเรียนสุรพินทพิทยา
สนามข$างโรงอาหารใหม@

รายการ
การแข@งขันประดิษฐ
ของใช$จากวัสดุธรรมชาติ
ในท$องถิ่น
ม.๔-ม.๖
การแข@งขันประดิษฐกระทง
ดอกไม$ธูปเทียนแพ
ม.๑-ม.๓

การแข@งขัน
การแกะสลักผักผลไม$
ม.๑-ม.๓
การแข@งขัน
การแกะสลักผักผลไม$
ม.๔-ม.๖
การประกวด
การขับร$องเพลงไทยลูกทุ@ง
ประเภทบกพร@องออทิสติก
ม.๔-ม.๖

ไปราชการวันที่ ๖ – ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร
ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ อนุญาตให$เบิกจ@ายค@าพาหนะเดินทาง ค@าเบี้ยเลี้ยงได$ตามสิทธิ
โดยประหยัด ตามพระราชกฤษฎีกาค@าใช$จ@ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก$ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว@าด$วยการเบิกจ@ายค@าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค@าเช@าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก$ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว@าด$วยการใช$ยานพาหนะส@วนตัว เดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก$ไขเพิ่มเติม และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข$อง
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจป]^า)
ผู$อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

