
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๔ / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ"าง  นักเรียน  ไปราชการ 

 

อ"างถึงคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ี  ๒๐๙ / ๒๕๕๙  เรื่อง  แต.งต้ังคณะกรรมการฝ3กซ"อม
นักเรียนเข"าแข.งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก.น  ป:การศึกษา  ๒๕๕๙ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดขอนแก.นข้ึน ในวันท่ี ๑๓- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขอนแก.นวิทยายน  โรงเรียนแก.นนคร
วิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนนครขอนแก.น  และโรงเรียนขามแก.นนคร  ความละเอียดตามหนังสือท่ีแจ"ง 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  ๑๘๗๔/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  จึงสั่งให" 
 

ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๑ นางสาวศิริวิภา  มุกทา นางสาวชนิดาภา  โสหา ภาษาไทย การแข.งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

๒ นางสาวอชิรยา  ยั่งยืน นางสาวชนิดาภา  โสหา ภาษาไทย การแข.งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 

๓ เด็กหญิงศดานันท�  แสนโท นางพัชนียา  ไชยรัตน� ภาษาไทย การแข.งขันอ.านเอาเรื่อง 
ตามแนว PISA ม.๑-ม.๓ 

๔ นางสาวเกษราภรณ� 
แสนโท

นางพัชนียา  ไชยรัตน� ภาษาไทย การแข.งขันอ.านเอาเรื่อง 
ตามแนว PISA ม.๔-ม.๖ 

๕ นางสาวจิวลักษณ� 
ปราศจาก

นางสาวรัชนีกร 
วงศ�สะอาด

ภาษาไทย การแข.งขันเรียงร"อย 
ถ"อยความ  ม.๑-ม.๓ 

๖ นางสาวธัญญารัตน� 
ศรีเกตุ

นางสาวรัชนีกร 
วงศ�สะอาด

ภาษาไทย การแข.งขันเรียงร"อย 
ถ"อยความ  ม.๔-ม.๖ 

๗ นางสาวปIJนสุดา  สุขเกษม 
นางสาวสุธิดา  มหันต� 
นางสาวเดือนเพ็ญ  โทมา 

นายอรณพ  คําแสน ภาษาไทย การแข.งขันปริศนา
สร"างสรรค�วรรณคดีไทย 
ม.๔-ม.๖ 

๘ เด็กหญิงกรนิกา  พลตรี 
เด็กหญิงอิศรา  เอ่ียมจินดา 

นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ภาษาไทย การแข.งขันกวีเยาวชน 
คนรุ.นใหม. กาพย�ยานี ๑๑  
(๘ บท) ม.๑-ม.๓ 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๙ นางสาวอัญมณี  ชาดา 
นางสาวเยาวรัตน�  สมฤทธิ์ 

นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ภาษาไทย การแข.งขันกวีเยาวชน 
คนรุ.นใหม. อินทรวิเชียร
ฉันท� ๑๑ (๘ บท)  
ม.๔-ม.๖ 

๑๐ เด็กหญิงเกตน�นิภา 
มาลีนอก

นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ

คณิตศาสตร� การแข.งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

๑๑ นางสาวธัญญรัตน� 
ชุมอภัย

นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ

คณิตศาสตร� การแข.งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

๑๒ เด็กหญิงณัฏยา  ชุ.มสูงเนิน 
เด็กหญิงอรอุมา  ชมพุฒ 
เด็กหญิงอิสริยา  คมคาย 

นางภัทรา  การนา 
นางสาวศิวารักษ�  

ไชยสมบัติ

คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร� ประเภท 
สร"างทฤษฎีหรือคําอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

๑๓ นางสาวนริศรา  ฉิมพลีน"อย 
นางสาววิลาวัลย�  นาใต" 
นายเจษฎากร  พิมพ�พันธ� 

นางสาวรัตนา 
กนกหงษา

นางสาวสุวิมล  โคกคาน 

คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร� ประเภท
สร"างทฤษฎีหรือคําอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

๑๔ เด็กชายชิษณุพงศ�  บุญวิสัย 
เด็กหญิงนุชวรา  ผมพา 

นายพรพิชิต  ทิทา 
นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

คณิตศาสตร� การแข.งขันสร"างสรรค�
ผลงานคณิตศาสตร�โดยใช"
โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 

๑๕ นายธวัชชัย  ชอบด.านกลาง 
นางสาวสุภาวิดา  พรมย.อง 

นายพรพิชิต  ทิทา 
นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

คณิตศาสตร� การแข.งขันสร"างสรรค�
ผลงานคณิตศาสตร�โดยใช"
โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 

๑๖ เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรดง นางสาวเวียงแก"ว  สะอาด 
 

คณิตศาสตร� การแข.งขันคิดเลขเร็ว  
ม.๑-ม.๓ 

๑๗ นายรุจ  พันธุวงศ� นางสาวเวียงแก"ว สะอาด 
 

คณิตศาสตร� การแข.งขันคิดเลขเร็ว  
ม.๔-ม.๖ 

๑๘ เด็กชายธนชัย  บุญแสน 
เด็กชายภานุพัตร�  บรรณสาร 
เด็กหญิงเจนจิรา  โทวันนัง 

นางอรทัย  วงศ�สถิต 
นางกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ 

วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภท
ทดลอง ม.๑-ม.๓ 

๑๙ นางสาวภัคจิรา 
สิงห�บัวขาว

นางสาววรารัตน�  สมศรีโย 
นางสาวเบญจวรรณ 

เชื้อบุญมี

นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน 
นางสาวศุภรดา 

บุญจุฑาสิริกุล

วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภท
ทดลอง ม.๔-ม.๖ 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๒๐ นายก"งเกียรติ  ทานะผล 
นายสุรพัศ  โทแสง 
นายเกียรติศักด์ิ  เทพแดง 

นางสาวศศิกานต� 
ยามสุข

นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ 

วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภท
สิ่งประดิษฐ� ม.๔-ม.๖ 

๒๑ เด็กหญิงนริศรา  บุญฐานะ 
เด็กหญิงศุภธิดา  แสนงาม 
เด็กชายเด.นภูมิ  สุมาดง 

นางเนตรนภา  คลังกลาง 
นางพิมผกา  พิมพ�พุฒ 

วิทยาศาสตร� การแข.งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร� 
(Science Show)  
ม.๑-ม.๓ 

๒๒ เด็กหญิงจันทิมา 
ศรีพิเมือง

เด็กชายดรัสพงษ�  ฟุ̂งพิลา 

นายเชฐกร  ประชาโรจน� วิทยาศาสตร� การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ทาง
วิทยาศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

๒๓ นางสาวศศิณัฏฐา  ทองเหลา 
นางสาวสุชาดา  ขามก"อน 

นายเชฐกร  ประชาโรจน� วิทยาศาสตร� การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ทาง
วิทยาศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

๒๔ นางสาวขวัญชีวา  ศรีชุม 
นางสาวจณิสตา  ตอสี 
นางสาวปIยากร  แดงน"อย 
นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง 
นางสาวเกษราภรณ�   

พรมโคตร

นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 

๒๕ นางสาวกนกวรรณ 
ลาภประสบ

นางสาวพรทิพย�  วงศ�ภักดี 
นางสาวพัชรี  น"อยสิม 
นางสาวพิมพ�ผกามาศ 

สุดสังข�
นางสาววริฏฐา  ชมพุฒ 

นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
นางกานติมา  มูลทากุล 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๒๖ นางสาวภัทราภรณ�  บุญหาร 
นางสาวรัตนาพร  ปIนะกาโน 
นายวาฤทธิ์  พลมุข 
นายวิวัฒน�  ตุ.นเฮ"า 
นางสาวสุภรัตน� 

ศิริสุวรรณ

นายสมาน  ล้ําลอง 
นางสาวธัญญาลักษณ� 

ฐานะ

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร�สั้น 
ม.๔-ม.๖ 

๒๗ นายกิตติพร  พลตรี 
นางสาวสุรัชดา  ยมโคตร 

นายอรุณ  บุญชู 
นางสิริกาญจน�  ผาโคตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑-ม.๓ 
 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๒๘ นางสาวประทุมวรรณ 
แพงดาน

นายศราวุธ  ชั้นงาม 

นางภัทราภรณ� 
ลิมป̀นิศากร

นางจุฑารัตน�  สมมาตย� 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๔-ม.๖ 

๒๙ นางสาววรินยุพา 
บุตรศรีน"อย

นางสาววลัยภรณ� 
ทองชํานาญ

นางสาวธิดารัตน� 
วงษ�คําจันทร�

สุขศึกษา และพลศึกษา การแข.งขันตอบปaญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๑-ม.๓ 

๓๐ นายศรัณย�  หนองผือ 
นางสาวสภุัสสร  ชอบธรรม 

นายอุดม  พิมพ�เทศ สุขศึกษา และพลศึกษา การแข.งขันตอบปaญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
ม.๔-ม.๖ 

๓๑ นางสาวเบ็ญจวรรณ 
จันทรา

นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขัน "ศิลป̀
สร"างสรรค�" ม.๑-ม.๓ 

๓๒ นายธนกฤต  ใบญาติ นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขัน "ศิลป̀
สร"างสรรค�" ม.๔-ม.๖ 

๓๓ นางสาวเกษฎาภรณ� 
สังหน.วง

นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

๓๔ นางสาวนภาวัลย�  โคตรฮุย นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-ม.๖ 

๓๕ เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ 

๓๖ นางสาวพิมพ�ลภัส  อันทะโย นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๔-ม.๖ 

๓๗ นางสาวปนัดดา  แทบแสน นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๑-ม.๓ 

๓๘ นางสาวนฏัฐภูมิ  เขียวอ.อน นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๔-ม.๖ 

๓๙ เด็กหญิงสุวติกาล  ยศเข่ือน นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันวาดภาพ
ลายเส"น (Drawing)  
ม.๑-ม.๓ 

๔๐ นางสาวอทิตยา  ใจอารีย� นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� ศิลปะ-ทัศนศิลป̀ การแข.งขันวาดภาพ
ลายเส"น (Drawing)  
ม.๔-ม.๖ 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๔๑ นายชรินทร�  แตงเกลี้ยง 
เด็กชายฐิติพันธ�  โพธิ์งาม 
เด็กหญิงณัฐกมล  กองบาง 
นายธนวัฒน�  เลพล 
นางสาวธิดารัตน�  เสือแจ.ม 
นางสาวนริศรา  โสดาวัน 
นางสาวนัยเนตร  นารี 
เด็กชายประริวัฒน�  ตาทอง 
นางสาวพรรณพนัช 

จันทร�โสม
นางสาวพรรณพัชร 

จันทร�โสม
นางสาวพรรษ�วรรษา 

เรืองเจริญ
นางสาวพลอยไพลิน หล.าม.วง 
เด็กหญิงพีรพร  เลิศขามป̂อม 
เด็กชายมุขมนตรี  วังพรม 
นางสาวรัชฎาภรณ�  ชมพุฒ 
นางสาววนิชญา  กงเพชร 
นางสาววรางคณา  ดาหล"า 
นางสาววิไลลักษณ�  พลชาล ี
เด็กชายวุฒิภัทร  หลอกเข็ม 
นางสาวศิรินัฐดา  ยางสวัสด์ิ 
นายศิลประดิษฐ�  ทองเบ"า 
นายสราวุฒิ  คาดบัว 
เด็กชายสุทธิภัทร  แรมกลาง 
นางสาวสุปราณี  ถมปaด 
นางสาวสุพัตรา  วิเศษโวหาร 
นางสาวสุภาพรรณ 

สุพรรณคุ"ม
นางสาวอทิตยา  ทาโพธิ์ 
เด็กชายอภิเชษฐ� 

แดนนารินทร�
นายอาทิตย�  ตะโนนทอง 
นายอาริย�ธัช  ชนะสิมา 
นางสาวอุบลวรรณ  พลตรี 
 

นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ 
นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 
นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก"ว 
นายพงศกร  สุวรรณศรี 
นางสาวกานดา  เรืองวานชิ 
นางสาวรุจริา  บุญญานุสนธิ ์
นางสาวฐิตวิรรณ  สารพิมพ� 
นางกานติมา  มุลทากุล 

ศิลปะ-ดนตรี การแข.งขันวงดนตรีลูกทุ.ง 
ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๔๒ เด็กชายธเนศพล  ชาวเหนือ นายพงศกร  สุวรรณศรี ศิลปะ-ดนตรี การแข.งขันขับร"องเพลง
ไทยลูกทุ.ง ประเภทชาย  
ม.๑-ม.๓ 

๔๓ นางสาวจันจิรา  ลีแก"ว นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก"ว ศิลปะ-ดนตรี การแข.งขันขับร"องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 

๔๔ นายกิตติพงษ�  มูลเมือง 
นายจิรภัทร  เพ็งคํา 
นางสาวธัญวรัตน�  งามพรม 
นางสาวธิดารัตน�  สิงห�ภา 
นายธเนศ  จันดี 
นายวรายุทร  ปIJนเภท 
นางสาววสุปภา  สุขถาวร 
างสาวอริสรา  พิมทุมมา 
นางสาวเขมมิกา  ทํามา 
นายไพรวัลย�  โม"ทอง 

นางสาวรุจริา  บุญญานุสนธิ ์
 

ศิลปะ-นาฏศิลป̀ การแข.งขันรําวงมาตรฐาน 
ม.๔-ม.๖ 

๔๕ นายณัฐชัย  ปaญญานะ 
นายอภิโชติ  แสนทะบัง 

นายสมาน  ล้ําลอง 
นายปริญญา  ศรีโบราณ 

คอมพิวเตอร� การแข.งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช"ด"วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร�  
ม.๔-ม.๖ 

๔๖ นายจตุรพร  ม.วงนิล 
นายวัชระ  คํามูล 
นายสุภกิณห�  สิงห�น"อย 

นายสมาน  ล้ําลอง 
นายปริญญา  ศรีโบราณ 

คอมพิวเตอร� การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร�ประเภท
ซอฟต�แวร� ม.๔-ม.๖ 

๔๗ นางสาวคนึงนิต  สมฤทธิ์ 
นางสาวสุภาว ี เกษสิมมา 

นายสมาน  ล้ําลอง 
นายปริญญา  ศรีโบราณ 

คอมพิวเตอร� การแข.งขันการตัดต.อ
ภาพยนตร� ม.๔-ม.๖ 

๔๘ นายจีรศักด์ิ  ม่ันยืน 
นายรัฐธรรมนูญ  แก.นมุย 
นายไชยวัฒน� 

กลางกัญญา

นายสมบูรณ�  วงวิลาศ 
นายเอกชัย  ไชยรัตน� 

การงานอาชีพ การแข.งขันประดิษฐ� 
ของใช"จากวัสดุธรรมชาติ
ในท"องถ่ิน ม.๑-ม.๓ 

๔๙ นายธนพร  จันแสน 
นายปIยะ  สาราษฎร� 
นายศศิวงศ�  พรมแสง 

นายสมบูรณ�  วงวิลาศ 
นายเอกชัย  ไชยรัตน� 

การงานอาชีพ การแข.งขันประดิษฐ� 
ของใช"จากวัสดุธรรมชาติ
ในท"องถ่ิน ม.๔-ม.๖ 
 
 
 



ท่ี ผู�เข�าแข�งขัน ผู�ฝ�กสอน หมวดหมู� รายการ 

๕๐ นายธนากร  โสมาบุตร 
นางสาวบุตรนภา  พานโคตร 
นางสาวปริญญาพร  แสงทวี 
นางสาวพิจิตรา  สิงห�น"อย 
นางสาววิภาว ี พานโคตร 
นางสาวอมรรัตน�  พรสวัสด์ิ 

นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 
นางประไพ  สุโพธิ์ชัย 
นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

การงานอาชีพ การแข.งขันประดิษฐ�
กระทงดอกไม"ธูปเทียนแพ 
ม.๑-ม.๓ 

๕๑ นายตะวัน  ย.อมคํา 
นายภัทรพงษ�  คําจันทร� 
เด็กหญิงสุนิษา  มะหันต� 

นางสาวเมวดี  สุรนันท� 
นางสาวศศิกานต�  ยามสุข 

การงานอาชีพ การแข.งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

๕๒ นางสาวนัทธมน  ดอนสิทธิ์ 
นายปฏิภาณ  แสนแก"ว 
นายอนันทพร  บุญศาสตร� 

นางสาวเมวดี  สุรนันท� 
นางสาวศศิกานต�  ยามสุข 

การงานอาชีพ การแข.งขันการจัดสวน
แก"ว ม.๔-ม.๖ 

๕๓ เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา 
เด็กหญิงปณิศา  แสนสมบัติ 
เด็กหญิงสุจิรา  เหล.าศรีคู 

นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 
นางอุไร  ครองผา 

การงานอาชีพ การแข.งขันการแกะสลัก
ผักผลไม" ม.๑-ม.๓ 

๕๔ นางสาวธัญชนก 
จันทร�โนนแซง

นางสาวปIยฉัตร  ชมพุฒ 
นางสาวไอรดา  สิงห�น"อย 

นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 
นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 
 

การงานอาชีพ การแข.งขันการแกะสลัก
ผักผลไม" ม.๔-ม.๖ 

๕๕ นายภูดินันท�  เอกลาภ นายพงศกร  สุวรรณศรี เรียนร.วม - ศิลปะ การประกวดการขับร"อง 
เพลงไทยลูกทุ.ง ประเภท
บกพร.องออทิสติก ม.๔-ม.
๖ 

ไปราชการในวันท่ี ๑๓- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนขอนแก.นวิทยายน  โรงเรียนแก.นนคร
วิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนนครขอนแก.น  และโรงเรียนขามแก.นนคร  อําเภอเมืองขอนแก.น   
จังหวัดขอนแก.น 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให"เบิกจ.ายค.าเบ้ียเลี้ยง  ค.าพาหนะเดินทาง  และค.าใช"จ.าย
อ่ืนท่ีจําเปgนต"องจ.ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราชกฤษฎีกาค.าใช"จ.าย 
ในการเดินทางไปราชการ 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 
และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังว.าด"วยค.าใช"จ.ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค.าพาหนะรับจ"างข"ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค.าใช"จ.ายอ่ืนท่ีจําเปgนต"องจ.ายเนื่อง 
ในการเดินทางไปราชการ  หนังสือกระทรวงการคลัง ด.วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม 



๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค.าใช"จ.ายในการเดินทางไปราชการ และการฝ3กอบรมภายในประเทศ   
และแก"ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปijา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


