
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๓๐  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประจําป/ ๒๕๕๘ 

 

ด1วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ป/การศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวงว"าด1วยระบบหลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงคณะกรรมการการติดตามจะมาติดตามตรวจสอบฯ ท่ีโรงเรยีนอุบลรตัน�พิทยาคม  
ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  เพ่ือให1การดําเนินการดังกล"าวเป=นไปด1วย
ความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม จึงแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้ 
เป=นคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประจําป/ ๒๕๕๘  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปFGา   ผู1อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน1ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1ากลุ"มบริหารท่ัวไป กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน1ากลุ"มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๑๐) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน 
            กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน1ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
            กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓ กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให1คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให1กิจกรรมดําเนินการ 
เป=นไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๑ : การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู    ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๖) นางช"อผกา  พิศพล   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู. ค.ศ. ๒    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๒ : การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ2งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๕) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู. ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๘) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวนันนภัส  สารพินิจ ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๓ : การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงศ�วิลาศ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๔) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๖) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ1าง    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

  



 ๓

๕. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๔ : การดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเนตรชนก  คลังกลาง  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๓) นางสาวพิมพ�ผกา  พิมพุฒ  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา   ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู ค.ศ. ๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู1ช"วย    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๕ : การจัดให�มี 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประกอบด�วย 

 ๑ นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตยพล ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน   ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๖) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๗) นางกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู. ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางภัทรา  การนา   ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๖ : การจัดให�มี 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบด�วย 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางเพ็ญนภา  สีกองสุก  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  ครู ค.ศ. ๒    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๗ : การจัดการทํารายงาน
ประจําป:ท่ีเป;นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด�วย 

 ๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเวียงแก1ว  สะอาด  ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู. ค.ศ. ๑    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 



 ๔

๙. คณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ  องค&ประกอบท่ี ๘ : การจัดให�มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย2างต2อเนื่อง  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   ครู ค.ศ. ๓        กรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ. ๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๖) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวศศิกานต� ยามสุข   พนักงานราชการ  กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คณะกรรมการชุดท่ี ๒-๙ เตรียมข1อมูล หลักฐาน ร"องรอยการปฏิบัติงาน และ 
เตรียมตอบข1อซักถามของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบให1ครบถ1วน 

๑๐. คณะกรรมการจัดทําส่ือนําเสนอส่ือโสตทัศนูปกรณ&และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา   ครู. ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ1าง        กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ1าง        กรรมการ 
 ๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก1ว  ครูอัตราจ1าง        กรรมการ 
 ๗) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ. ๑    กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําสื่อวีดิทัศน� แนะนําโรงเรียน และสรุปข1อมูลของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาสอดคล1องกับ
ประเด็นเพ่ือนําเสนอต"อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ  จัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ� ในห1องโสตฯ 
เพ่ือให1มีความพร1อมสําหรับใช1งานในวันท่ีคณะกรรมการมาติดตามตรวจสอบฯ บันทึกภาพกิจกรรม 
ทุกข้ันตอน 

๑๑. คณะกรรมการเตรียมสถานท่ี และคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารตามองค&ประกอบ  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน รองผู1อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู. ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   ครู. ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๔) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู1ช"วย         กรรมการ 
 ๕) นางสาวกานติมา  มุลทากุล ครูผู1ช"วย         กรรมการ 
 ๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๗) นางสาวอรวรรณ  ต"อยอด  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวชนัดดา  ไชยดํา  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวปนัดดา  มาลาหอม นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๐) นายอภิสิทธิ์  ขายม   นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 



 ๕

 ๑๑) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๒) นายฤทธิพร  ชัยแสนพา  นักศึกษาฝSกประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมยินดี จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๑  กรรมการ 
 ๑๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๒  กรรมการ 
 ๑๕) นายสมาน  ล้ําลอง   จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๓  กรรมการ 
 ๑๖) นายเชฐกร ประชาโรจน�  จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๗) นางกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรัตนา  กนกหงษา  จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๗  กรรมการ 
 ๒๐) นายอภิชาต  คําวิเลิศ   จัดเรียงเอกสารองค�ประกอบด1านท่ี ๘  กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดตกแต"งสถานท่ีให1เหมาะสมและสะดวก ในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ  นําเอกสารจากคณะกรรมการ ชุดท่ี ๒-๙ มาจัดวางตามองค�ประกอบด1านท่ี ๑-๘ เพ่ือให1
คณะกรรมการสามารถทํางาน และดําเนินการเป=นไปด1วยความเรียบร1อย 

๑๒. คณะกรรมการฝ@ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
  ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ. ๑         กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ1าง        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู. ค.ศ. ๑     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดลําดับข้ันตอนในการต1อนรับ  ฝSกซ1อมนักเรียนท่ีจะกล"าวต1อนรับ(ด1วยภาษาไทย 
อังกฤษ จีน และญ่ีปุTน)  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯและจัดเตรียมคณะกรรมการนักเรียน 
มาต1อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ  ท่ีหน1าอาคาร  ๒ 

๑๓. คณะกรรมการฝ@ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู ค.ศ. ๓       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปFGา   ครู ค.ศ. ๓         กรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู ค.ศ. ๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๖) นางสาวธัญญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ1าง         กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงศฺวิลาศ ครูอัตราจ1าง       กรรมการ 
 ๘) นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู ค.ศ. ๑        กรรมการ 
 ๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู. ค.ศ. ๓     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารว"าง และอาหารกลางวัน  ของท่ีระลึก เพ่ือมอบให1
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 



 ๖

๑๔. คณะกรรมการฝ@ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา    ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู     ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางมลิวัลย�  แสนแก1ว    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๕) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู  คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู  คศ.๑  กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณตามแผนงานโครงการเพ่ือใช1ในการดําเนินกิจกรรม 

๑๕. คณะกรรมการฝ@ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร   ครู  ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ กรรมการและผู1ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝTายบริหาร 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน1าท่ี 
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิด 
ผลดีแก"ทางราชการสืบไป  หากพบปVญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก1ไขปVญหาต"อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


