
เลขทีค่ ำสัง่ เรื่อง สัง่  ณ  วนัที่ เจ้ำของเรื่อง หมำยเหตุ
001 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาองักฤษ 2 ม.ค.63 ภาษาองักฤษ
002 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุญวาทย ์ 9 ม.ค.63 2 ม.ค.63 (อ.ชัยณรงค์+นร.)  คอมพิวเตอร์
003 ขออนุญาตไปราชการ  กาดกองต้า  2 ม.ค.63 2 ม.ค.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
004 ขออนุญาตไปราชการ  กาดกองต้า  6 ม.ค.63 3 ม.ค.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
005 ขออนุญาตไปราชการ  ม.การกฬีาแห่งชาติ  5 ม.ค.63 3 ม.ค.63 (อ.ธีรพันธ+์ครู+นร.)  ดนตรีสากล
006 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  29 ม.ค.63 6 ม.ค.63 (อ.นาริฐา+ครู+นร.)  ทัศนศึกษาม.4
007 ขออนุญาตไปราชการ  กทม. 8 ม.ค.63 6 ม.ค.63 (อ.ฐิติกร+นร.)  วิทยาศาสตร์
008 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมทัศนศึกษา  ม.4 6 ม.ค.63 (อ.นาริฐา)  วิทยาศาสตร์
009 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว  เจา้หน้าที่งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 ม.ค.63 บุคคล
010 ขออนุญาตไปราชการ  7 ม.ค. - 12 ก.พ.63 6 ม.ค.63 (อ.อริสรา)  ภาษาองักฤษ
011 แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระศิลปะ  ภาคเรียนที่  2  ประจ าปี  2562 6 ม.ค.63 (อ.ปฐว)ี  ทัศนศิลป์
012 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  19 ม.ค.63 9 ม.ค.63 (อ.นพพร+ครู+นร.)  ฝร่ังเศส
013 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  15 ม.ค.63 9 ม.ค.63 (อ.จงกลณี+นร.)  ภาษาองักฤษ
014 ขออนุญาตไปราชการ  ม.การกฬีาแห่งชาติ 12 ม.ค.63 9 ม.ค.63 (อ.สุภาณี+ครู+นร.)  พลศึกษา
015 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  31 ม.ค.63 9 ม.ค.63 (อ.ปิญชาน+์ครู+นร.)  ทัศนศึกษา ม.6
016 แต่งต้ังคณะกรรมการเขา้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 ม.ค.63 (คณิตศาสตร์) 
017 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานนิทรรศการกลัยาณีนิทัศน์  ประจ าปีการศึกษา  2562 10 ม.ค.63 วิชาการ
018 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 10 ม.ค.63 ภาษาญี่ปุน่
019 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  18 ม.ค.63 10 ม.ค.63 (อ.ภัสรลักษณ์+ครู+นร.) ภาษาจนี
020 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  19 ม.ค.63 10 ม.ค.63 (อ.ปัทมาพร+ครู+นร.)  ภาษาจนี
021 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงราย  14 - 15 ก.พ.63 10 ม.ค.63 (อ.ชลอ+ครู+นร.)  วิทยาศาสตร์
022 ขออนุญาตไปราชการ  ค่ายสุรศักด์ิมนตรี  13 - 17 ม.ค.63 10 ม.ค.63 (อ.กฤชณ์ิพจน+์ครู+นร.)  
023 ขออนุญาตไปราชการ  ค่ายสุรศักด์ิมนตรี  3 - 5 ก.พ.63 10 ม.ค.63 (อ.กฤชณ์ิพจน+์ครู+นร.)  
024 ขออนุญาตไปราชการ  ค่ายสุรศักด์ิมนตรี  6 - 8 ก.พ.63 10 ม.ค.63 (อ.กฤชณ์ิพจน+์ครู+นร.)  
025 ขออนุญาตไปราชการ  ค่ายสุรศักด์ิมนตรี  10 - 12 ก.พ.63 10 ม.ค.63 (อ.กฤชณ์ิพจน+์ครู+นร.)  
026 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมทัศนศึกษา  ม.6  ประจ าปีการศึกษา  2562 10 ม.ค.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ
027 ขออนุญาตไปราชการ  แม่น้ าวัง  11 ม.ค.63 10 ม.ค.63 (อ.จริยา+นร.)  วิทยาศาสตร์
028 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  7 - 9 ม.ค.63 10 ม.ค.63 (อ.ภัสรลักษณ์+ครู)  ภาษาจนี
029 แต่งต้ังคณะกรรมการจดักจิกรรมวันตรุษจนี  13 ม.ค.63 (อ.ภัสรลักษณ์)  ภาษาจนี
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030 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  18 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.นพพร+ครู)  ฝร่ังเศส
031 ขออนุญาตไปราชการ  อทุยานแห่งชาติแจซ้้อน  15 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.วิไล+ครู)  ยวุกาชาด  ม.3
032 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  23 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.พรพรรณ์+ครู)  ทัศนศิลป์
033 ขออนุญาตไปราชการ รร.เตรียมอดุมฯ  13 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (คณะครู)
034 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ไทยรัฐวิทยา  14 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.นิรันดร์+อ.พรนภัส)
035 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  30 ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.เนือ้น้อง+ครู+นร.)  ทัศนศึกษา  ม.5
036 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผู้ท าคุณประโยชน์ให้แกก่ระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี  2563 13 ม.ค.63 บุคคล
037 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมเขา้ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของยวุกาชาด  ม.2  ปีการศึกษา  2562 13 ม.ค.63 วิชาการ
038 แต่งต้ังคณะกรรมการต้ังธรรมหลวงเวียงละกอน  คร้ังที่  17 13 ม.ค.63 (อ.พรพรรณ์)  ทัศนศิลป์
039 ขออนุญาตไปราชการ  รร.กิ่วลมวิทยา  15,17  ม.ค.63 13 ม.ค.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ
040 แต่งต้ังคณะกรรมการทัศนศึกษา  ม.5 14 ม.ค.63 (อ.เนือ้น้อง)  วิทยาศาสตร์
041 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  7 ก.พ.63 15 ม.ค.63 (อ.เบญญาภา)  ภาษาองักฤษ
042 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  17 - 18 ม.ค.63 15 ม.ค.63 (อ.อนุชิต+นร.)  พลศึกษา
043 ขออนุญาตไปราชการ  จ,เชียงใหม่  17 - 18 ม.ค.63 15 ม.ค.63 (ครูอาสาสมัครชาวจนี)  ภาษาจนี
044 ขออนุญาตไปราชการ  หลวงพ่อเกษม  15 ม.ค.63 15 ม.ค.63 (อ.กนกพร+นร.)  แนะแนว
045 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพิธีเปิดและจดังานแขง่ขนักฬีา  คร้ังที่  7 15 ม.ค.63 กจิการนักเรียน
046 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการบูรณาการกจิกรรมทัศนศึกษาฯ  ยวุกาชาด  ม.3 15 ม.ค.63 (อ.วิไล)  ภาษาไทย
047 ขออนุญาตไปราชการ  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  6 ม.ค.63 16 ม.ค.63 (อ.เบญญาภา+ครู+นร.)  ยวุกาชาด  ม.2
048 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  22 ม.ค.63 16 ม.ค.63 (อ.นพพร+ครู+นร.)  ฝร่ังเศส
049 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  30 ม.ค.63 17 ม.ค.63 นายศราวุธ
050 ขออนุญาตไปราชการ  วัดเชตวัน  20 ม.ค.63 17 ม.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู+นร.)  สังคม
051 ขออนุญาตไปราชการ  ขว่งผะหญา  18 ม.ค.63 17 ม.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู+นร.)  สังคม
052 ขออนุญาตไปราชการ  รร.กิ่วลมวิทยา  20 - 21 ม.ค.63 17 ม.ค.63 (อ.เนือ้น้อง)  วิทยาศาสตร์
053 ขออนุญาตไปราชการ  7 ก.พ.63 20 ม.ค.63 (อ.มยรีุ+ครู+นร.)  ลูกเสือ  ม.1
054 ขออนุญาตไปราชการ  7 ก.พ.63 20 ม.ค.63 (อ.ปิน่ทิพย+์ครู+นร.)  ยวุกาชาด  ม.1
055 ขออนุญาตไปราชการ  งานต้ังธรรมหลวง  23 ม.ค.63 21 ม.ค.63 (อ.วัฒนะ+ครู+นร.)  นาฏศิลป์
056 ขออนุญาตไปราชการ  รร.อนุบาลล าปาง  24 ม.ค.63 21 ม.ค.63 (อ.ปัทมาพร+ครู+นร.)  ภาษาจนี
057 ขออนุญาตไปราชการ  (เปล่ียนแปลงรายชื่อไปราชการ)   7 ก.พ.63 21 ม.ค.63 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)  ลูกเสือ  ม.1
058 ขออนุญาตไปราชการ  จ.พิษณุโลก  26 - 27 ม.ค.63 22 ม.ค.63 (อ.จริยา+นร.)  วิทยาศาสตร์
059 ขออนุญาตไปราชการ  ศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย  6 - 8 ก.พ.63 22 ม.ค.63 (อ.ฐิติพงศ์+ครู+นร.)  ลูกเสือ  ม.3
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060 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  30 ม.ค. - 1 ก.พ.63 22 ม.ค.63 (อ.จนัทรัตน์+ครู+นร.)  คณิตศาสตร์
061 ขออนุญาตไปราชการ  รร.พินิจวิทยา  27 ม.ค.63 22 ม.ค.63 (อ.ญาณสิรีค์+ครู+นร.)  ยวุกาชาด
062 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  27 - 31 ม.ค.63 22 ม.ค.63 (อ.ชัยณรงค์+ครู+นร.)  คอมพิวเตอร์
063 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกลัยาณีนิทัศน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22 ม.ค.63 คณิตศาสตร์
064 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมบูรณาการเดินทางไกลและทัศนศึกษาลูกเสือ  ม.1 22 ม.ค.63 (อ.มยรีุ)  ภาษาองักฤษ
065 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจดักจิกรรมบูรณาการทัศนศึกษาฯ  ยวุกาชาด  ม.1 22 ม.ค.63 (อ.ปิน่ทิพย)์  ยวุกาชาด  ม.1
066 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  7 - 9 ก.พ.63 23 ม.ค.63 (อ.นพพร+ครู+นร.)  วิทยาศาสตร์
067 ขออนุญาตไปราชการ  จ.อตุรดิตถ ์ 24 - 26 ม.ค.63 23 ม.ค.63 (อ.โสภิณ+นร.)  สังคม
068 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุญวาทย ์ 28 ม.ค.63 23 ม.ค.63 (อ.กนกพร+ครู+นร.)  แนะแนว
069 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม  29 ม.ค.63 23 ม.ค.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ
070 ขออนุญาตไปราชการ  อทุยานแห่งชาติแจซ้้อน  6 - 7 ก.พ.63 23 ม.ค.63 (อ.วิไล+ครู+นร.)  ยวุกาชาด  ม.3
071 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  30 - 31 ม.ค.63 24 ม.ค.63 (อ.ศิริญา)  วิทยาศาสตร์
072 ขออนุญาตไปราชการ  จ.พะเยา  29 - 30 ม.ค.63 24 ม.ค.63 (อ.ศรีนวย+ครู)  ดนตรีไทย
073 ขออนุญาตไปราชการ  จ.นครปฐม  30 ม.ค. - 2 ก.พ.63 24 ม.ค.63 (อ.ฐิติกร+นร.)  วิทยาศาสตร์
074 ขออนุญาตไปราชการ  ศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย  7 ก.พ.63 24 ม.ค.63 (อ.พิมพ์ทอง+อ.สุดรัก)  ยวุกาชาด  ม.1
075 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บ้านท่าผา    25 ม.ค.63 24 ม.ค.63 (อ.อจัฉรา)  ภาษาองักฤษ
076 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมสอนเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ 24 ม.ค.63 (อ.ศิรินุช)  คอมพิวเตอร์
077 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  1 - 7  ก.พ.63 27 ม.ค.63 (อ.รุ่งนภา+ครู+นร.)  คณิตศาสตร์
078 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  1 - 2 ก.พ.63 27 ม.ค.63 (อ.สินชัย)  คณิตศาสตร์
079 ขออนุญาตไปราชการ  ศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย  5 ก.พ.63 28 ม.ค.63 (อ.ฐิติพงศ์+ครู)  ลูกเสือ  ม.3
080 แต่งต้ังคณะกรรมการอยู่เวรประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 28 ม.ค.63 กจิการนักเรียน
081 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  7 ก.พ.63 28 ม.ค.63 (อ.พรนภัส+ครู+นร.)  คณิตศาสตร์
082 ขออนุญาตไปราชการ  7 ก.พ.63 28 ม.ค.63 (อ.นงนภัส)  ลูกเสือ  ม.1
083 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน  ปี  2563 28 ม.ค.63 กจิการนักเรียน
084 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานมอบโล่เกยีรติบัตรนักเรียน  29 ม.ค.63 (อ.จนัทรัตน์)  คณิตศาสตร์
085 ขออนุญาตไปราชการ  เทศบาลนครล าปาง  30 ม.ค.63 30 ม.ค.63 (อ.เพ็ชรศรี+ครู)
086 ขออนุญาตไปราชการ  อทุยานแห่งชาติแจซ้้อน  30 ม.ค.63 30 ม.ค.63 (อ.เนือ้น้อง+ครู+นร.)  ทัศนศึกษา  ม.5
087 ขออนุญาตไปราชการ  จ.พะเยา  3 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.นพพร+ครู+นร.)  ฝร่ังเศส
088 ขออนุญาตไปราชการ  อทุยานแห่งชาติแจซ้้อน  31 ม.ค.63 31 ม.ค.63 (อ.ปิญชาน+์ครู+นร.)  ทัศนศึกษา ม.6
089 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  7 - 9 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.สุภานัน)  ภาษาญี่ปุน่
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090 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  1 - 3  ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.พรนภัส+นร.)  คณิตศาสตร์
091 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  3 - 6 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.บรรเจดิ+นร.)  คณิตศาสตร์
092 ขออนุญาตไปราชการ  เซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง  3 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู+นร.)  สังคม
093 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  29 ม.ค.63 31 ม.ค.63 (อ.หทัยภัทร)  พลศึกษา
094 ขออนุญาตไปราชการ  วัดเจดียซ์าวหลัง  5 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู+นร.)  สังคม
095 ขออนุญาตไปราชการ  วัดสันฐาน  1 - 2 ก.พ.63 31 ม.ค.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
096 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เอเชีย  4  ก.พ.63 3 ก.พ.63 (อ.สมพร+อ.ฐิติพงศ์)  ธุรกจิ
097 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม  30 ม.ค.63 3 ก.พ.63 (อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
098 แต่งต้ังครูต่างชาติ  ปี  2562 4 ก.พ.63 คิดส์องิลิช
099 จา้งครูต่างชาติอตัราจา้ง 4 ก.พ.63 คิดส์องิลิช
100 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ประถม  5 ก.พ.63,  19 ก.พ.63 4 ก.พ.63 แนะแนว
101 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมบูรณาการทัศนศึกษา  ลูกเสือ  ม.2 4 ก.พ.63 วิชาการ
102 ขออนุญาตไปราชการ  วัดเจดียซ์าวหลัง  5 ก.พ.63 5 ก.พ.63 (อ.ลลิตา)  สังคม
103 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม  31 ม.ค.63 5 ก.พ.63 (อ.ทศวัฒน)์  วิทยาศาสตร์
104 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  6 - 7 ก.พ.63 5 ก.พ.63 (อ.ทศวัฒน)์  วิทยาศาสตร์
105 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  13 ก.พ.63 5 ก.พ.63 (สาระนาฏศิลป์ + สาระดนตรีไทย)
106 ขออนุญาตไปราชการ  ศูนยว์ิทยาศาสตร์จงัหวัดล าปาง  7 - 8 ก.พ.63 5 ก.พ.63 (อ.ทศวัฒน+์ครู+นร.)  ลูกเสือ  ม.2
107 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบขอ้สอบกลางของ สพฐ. 6 ก.พ.63 วิชาการ
108 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  7 ก.พ.63 6 ก.พ.63 (อ.นภารัตน)์  วิทยาศาสตร์
109 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  5  ก.พ.63 6 ก.พ.63 (อ.วริศรา+นร.)   วิทยาศาสตร์
110 แต่งต้ังเวรลูกจา้งชั่วคราว 11 ก.พ.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
111 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  ระดับชั้น  ม. 1 - 6 11 ก.พ.63 วิชาการ
112 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงราย  14 - 15 ก.พ.63 11 ก.พ.63 (อ.ฐิติกร)  วิทยาศาสตร์
113 แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมนักเรียนแกนน าชมรม  TO BE NUMBER ONE 11 ก.พ.63 (อ.สุภาณี)  พลศึกษา

114
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ  ชั้น ม.1 และ ม.4  ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 11 ก.พ.63 วิชาการ

115 แต่งต้ังคณะกรรมการจดังาน  "104 ปี กลัยาณีร าฤก" 11 ก.พ.63 (อ.พิชญ์รัศมิ)์  คอมพิวเตอร์
116 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  15 ก.พ.63 12 ก.พ.63 (อ.มยรีุ+ครู)  ภาษาองักฤษ
117 แต่งต้ังคณะกรรมการวันปัจฉมินิเทศและพิธีอ าลานักเรียนชั้น  ม.3,  ม.6  ประจ าปี  2562 12 ก.พ.63 กจิการนักเรียน
118 ขออนุญาตไปราชการ  กทม. 13 - 14 ก.พ.63 13 ก.พ.63 (อ.เนือ้น้อง+นร.)  วิทยาศาสตร์
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119 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ชลบุรี  14 - 16 ก.พ.63 13 ก.พ.63 (อ.นพพร+ครู)  วิทยาศาสตร์
120 ขออนุญาตไปราการ  จ.เชียงใหม่  14 ก.พ.63 14 ก.พ.63 (อ.ชวนากร)  สังคม
121
122 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  20 - 21 มี.ค.63 17 ก.พ.63 (อ.อจัฉรา)  ภาษาองักฤษ
123 ขออนุญาตไปราชการ  รร.ทุ่งกว๋าว  27 ก.พ.63 17 ก.พ.63 (อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
124 แต่งต้ังคณะกรรมการจดัซ้ือหนังสือเรียนปี  2563 19 ก.พ.63 พัสดุ
125 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  21 ก.พ.63 20 ก.พ.63 (อ.จติตวัฒน์+นร.)  วิทยาศาสตร์
126 ขออนุญาตไปราชการ  เรือนแพ  27 ก.พ.63 20 ก.พ.63 (อ.เพ็ชรศรี+นร.)  ห้องพยาบาล  งานแนะแนว
127 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ 20 ก.พ.63 วิชาการ
128 ขออนุญาตไปราชการ  รร.สบปราบพิทยาคม  27 ก.พ.63 21 ก.พ.63 (อ.พรพรรณ์)  ทัศนศิลป์
129 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเช่าพื้นที่จ าหน่ายอาหาร 21 ก.พ.63 ทั่วไป
130 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ปทุมธานี  28 ก.พ. - 5 มี.ค.63 26 ก.พ.63 (อ.วราพร)  วิทยาศาสตร์
131 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมเขา้ค่ายสอนเสริมภาคฤดูร้อน  นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ 26 ก.พ.63 (อ.ศิริญา)  วิทยาศาสตร์
132 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ปทุมธานี  27 ก.พ. - 5 มี.ค.63 26 ก.พ.63 (อ.วริศรา)  วิทยาศาสตร์
133 ขออนุญาตไปราชการ  ดอยขนุตาล  2 มี.ค.63 26 ก.พ.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
134 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจดัท าผลการเรียนและการแจง้ผลการเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 26 ก.พ.63 (วิชาการ)
135 แต่งต้ังครูต่างชาติ  ปี  2563  (Adum) 26 ก.พ.63 คิดส์องิลิช
136 แต่งต้ังครูต่างชาติ  ปี  2563  (Michael) 26 ก.พ.63 คิดส์องิลิช
137 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  28 ก.พ. - 1 มี.ค.63 27 ก.พ.63 (อ.รุ่งนภา+นร.)  คณิตศาสตร์
138 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจดักจิกรรมโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี 2 มี.ค.63 (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย
139 แต่งต้ังเวรรักษาสถานที่ราชการ  ประจ าเดือนเมษายน  - เดือนมิถนุายน  2563 2 มี.ค.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
140 แต่งต้ังลูกจา้งชั่วคราว  ต าแหน่งครูอตัราจา้ง  ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนช่วงปิดภาคเรียน 3 มี.ค.63 บุคคล
141 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  28 ก.พ.63 3 มี.ค.63 (อ.ปารม+ีนส.อญัชลีพร) บุคคล
142 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  8 - 23 มี.ค.63 4 มี.ค.63 (อ.วราพร)  วิทยาศาสตร์
143 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  6 มี.ค.63 5 มี.ค.63 (อ.นพพร+อ.นภารัตน)์  วิทยาศาสตร์
144 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  19 - 22 มี.ค.63 6 มี.ค.63 (อ.วรัฐทยา+อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
145 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขา้ราชการครูและบุคลากร 6 มี.ค.63 บุคคล
146 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการพิจารณาเงินเดือน 6 มี.ค.63 บุคคล
147 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา  ระดับชั้น  ม.1 10 มี.ค.63 วิชาการ
148 แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าและตรวจสอบคู่มือนักเรียน  ปี  2563 11 มี.ค.63 กจิการนักเรียน
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149 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  14 มี.ค.63 11 มี.ค.63 (อ.ตรีนุช+ครู+นร.)  วิทยาศาสตร์
150 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  19 มี.ค.63 11 มี.ค.63 (อ.กนกพร)  แนะแนว
151 แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร 13 มี.ค.63 โภชนาการ
152 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว 13 มี.ค.63 บุคคล
153 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน  ปี  2562 13 มี.ค.63 แผนงาน
154 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษา  ม.1 (เพิ่มเติม) 13 มี.ค.63 ห้องพยาบาล
155 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  17 -18  มี.ค.63 16 มี.ค.63 (อ.สุภาณี+ครู+นร.)  พลศึกษา
156 แต่งต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัยและทรัพยสิ์นของทางราชการ 18 มี.ค.63 ทั่วไป
157 เล่ือนค่าจา้งลูกจา้งประจ า 19 มี.ค.63 บุคคล
158 ขออนุญาตไปราชการ  วัดประตูป่อง  17 มี.ค.63 19 มี.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู)  สังคม
159 แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าครูที่ปรึกษา  2563 23 มี.ค.63 กจิการนักเรียน
160 แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน  ปี  2563 23 มี.ค.63 กจิการนักเรียน
161 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา  2563 13 เม.ย.63 กจิการนักเรียน
162 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอตัราจา้ง 13 เม.ย.63 บุคคล
163 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินลูกจา้งชั่วคราว 13 เม.ย.63 บุคคล
164 แต่งต้ังเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน 21 เม.ย.63 ทั่วไป
165 เล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า 5 พ.ค.63 บุคคล

166
ให้ลูกจา้งประจ าได้รับการปรับค่าจา้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจา้งประจ าได้รับอตัราค่าจา้งสูงกว่าอตัราจา้ง
ขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับ 5 พ.ค.63 บุคคล

167 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอ้มูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติของขา้ราชการครู  ปี  2561 8 พ.ค.63 บุคคล
168 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 14 พ.ค.63 วิชาการ
169 แต่งต้ังคณะกรรมการจดัซ้ือเช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต  เดือนเมษายน  2563 15 พ.ค.63 พัสดุ
170 แต่งต้ังคณะกรรมการหัวหน้าระดับชั้น  ปี  2563 26 พ.ค.63 กจิการนักเรียน
171 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการก ากบัดูแลนักเรียนตามจดุพักคอยฯ 2 มิ.ย.63 วิชาการ
172 แต่งต้ังคณะกรรมการ  TOR 8 มิ.ย.63 พัสดุ
173 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  8 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 (อ.ปัทมาพร)  ภาษาจนี
174 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ล าพูน  15 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 (อ.วราพร+ครู)  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
175 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  19 ม.ิย.63 12 มิ.ย.63 (อ.เพ็ชรศรี)  พลศึกษา
176 ขออนุญาตไปราชการ  ศาลจงัหวัดล าปาง  14 - 19 มิ.ย.63 12 มิ.ย.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ
177 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตรวจสอบและกร่ันกรองการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  2561 12 มิ.ย.63 บุคคล
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178 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ดนตรีสากล 12 มิ.ย.63 พัสดุ
179 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอ้มูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติของขา้ราชการครู  ปี  2561  (เพิ่มเติม)12 มิ.ย.63 บุคคล
180 ค าส่ังวันสถาปนาโรงเรียน 16 มิ.ย.63 ทั่วไป
181 แต่งต้ังเวรรักษาสถานที่ราชการ  ประจ าเดือนกรกฎาคม - เดือนกนัยายน  2563 16 มิ.ย.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
182 ขออนุญาตไปราชการ  สสจ.ล าปาง  16 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 (อ.สุภาณี+ครู)  กจิการนักเรียน
182 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  17 มิ.ย.63 16 มิ.ย.63 (รองดวงเดือน+ครู)
183 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการอบรมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 18 มิ.ย.63 วิชาการ
184 แต่งต้ังคณะกรรมการจดักจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ม.1  และ ม.4 19 มิ.ย.63 กจิการนักเรียน
185 แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมขยายผลฯ  เครือขา่ย 22 มิ.ย.63 (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์
186 ขออนุญาตไปราชการ  สสจ.ล าปาง  24 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 (อ.สุภาณี+ครู)  กจิการนักเรียน
187 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุญวาทย ์ 26 - 28 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 (อ.นิรันดร์)  ภาษาองักฤษ
187 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุญวาทย ์ 26 - 28 มิ.ย.63 23 มิ.ย.63 (อ.มยรีุ+อ.แพรพลอย)  ภาษาองักฤษ
188 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาด าเนินการทุนการศึกษา  กองทุนกู้ยมืเงินเพื่อการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563 23 มิ.ย.63 แนะแนว
189 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาด าเนินการระบบโครงการจดัสรรเงินอดุหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ประจ าปีการศึกษา  2563 23 มิ.ย.63 แนะแนว
190 แต่งต้ังผู้บริหารพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 23 มิ.ย.63 (อ.เบญญาภา)  บุคคล
191 แต่งต้ังผู้บริหารพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 23 มิ.ย.63 (นางฐานิตา  พรหมมา)  บุคคล
192 แต่งต้ังผู้บริหารพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 23 มิ.ย.63 (นางนิรมล  เทือกมนต์)  บุคคล
193 แต่งต้ังผู้บริหารพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 23 มิ.ย.63 (นส.วศินี  วนรัตน)์  บุคคล
194 ให้ขา้ราชการครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการสอน 24 มิ.ย.63 (นส.วราพร  รัศมีจาตุรงค์)  บุคคล
195 ให้ขา้ราชการครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการสอน 24 มิ.ย.63 (นายพงษ์ธลักษณ์  สิบแกว้)  บุคคล
196 ขออนุญาตไปราชการ  รร.แม่เมาะ  25 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา
197 แต่งต้ังเวรรักษาสถานที่ราชการ  (เพิ่มเติม) 25 มิ.ย.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
198 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  23 - 24 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 (อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
199 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุษน้ าทอง  11 - 12 ก.ค.63 25 มิ.ย.63 (อ.อจัฉรา)  ภาษาองักฤษ

199 
แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานและจดัการสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2563 25 มิ.ย.63 แผนงาน

200 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  30 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 (อ.กนกพร)  แนะแนว
200 มอบหมายให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานสอน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 25 มิ.ย.63 วิชาการ
201 แต่งต้ังคณะกรรมการการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 25 มิ.ย.63 วิชาการ
202 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ตาก  10 - 11 ก.ค.63 29 มิ.ย.63 รองผู้อ านวยการ
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203 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดกรองแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 29 มิ.ย.63 ห้องพยาบาล
204 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชั้น  ประจ าปีการศึกษา  2563 29 มิ.ย.63 กจิการนักเรียน
205 แต่งต้ังครูเวรประจ าวัน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 29 มิ.ย.63 กจิการนักเรียน
206 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเทศกาลเขา้พรรษา  ประจ าปี  2563 30 มิ.ย.63 (อ.ลลิตา)  สังคม
207 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการระบบดูแลนักเรียน 2 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
208 แต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน  ปี  2563 2 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
209 แต่งต้ังรองผู้อ านวยการรับผิดชอบฝ่ายงานบริหารตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน 8 ก.ค.63 บุคคล
210 แต่งต้ังคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 8 ก.ค.63 การเงิน
211 แต่งต้ังเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  (ชดเชยเทศกาลวันสงกรานต์) 8 ก.ค.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
212 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุษยน์้ าทอง  11 ก.ค.63 8 ก.ค.63 (อ.กนกพร+ครู)  แนะแนว
213 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา  2563 9 ก.ค.63 (อ.ปฐว)ี  ทัศนศิลป์
214 แต่งต้ังกรรมการวิเคราะห์  พัฒนา  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 ก.ค.63 (อ.ปฐว)ี  ทัศนศิลป์
215 แต่งต้ังคณะกรรมการ  PLC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 ก.ค.63 (อ.ปฐว)ี  ทัศนศิลป์
216 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  11 - 12 ก.ค.63 9 ก.ค.63 (อ.ภูวณัฐ+อ.พรหมรังษ)ี
217 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงสร้างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 9 ก.ค.63 (อ.จนัทรัตน์)  คณิตศาสตร์
218 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสภาพจริงการประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE 9 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
219 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  8 - 11 ก.ค.63 9 ก.ค.63 (อ.วรัฐทยา+อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
220 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบขอ้เขยีน AFS 13 ก.ค.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ
221 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  13 ก.ค.63 13 ก.ค.63 (รองสมชาย+อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์
222 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 13 ก.ค.63 ภาษาไทย
223
224
225 แต่งต้ังครูประจ าชั้นและเวรประจ าวัน  (เพิ่มเติม) 14 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
226 แต่งต้ังครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 15 ก.ค.63 บุคคล
227 แต่งต้ังนักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 15 ก.ค.63 บุคคล
228 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  26 - 27 ก.ค.63 16 ก.ค.63 ภาษาองักฤษ
229 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจดักจิกรรมโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี 16 ก.ค.63 ดนตรีไทย
230 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ล าพูน  17 ก.ค.63 16 ก.ค.63 (อ.นันทนาพร+อ.ศราวุฒิ+นร.)
231 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 16 ก.ค.63 (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์
232 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  22 ก.ค.63 16 ก.ค.63 (อ.วิลาวัลย+์นร.)  ดนตรีสากล
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232 ขออนุญาตไปราชการ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดลปาง  18 - 19 ก.ค.63 16 ก.ค.63 (อ.ปิญชาน)์  ภาษาองักฤษ

233
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมการสอนปรับพื้นฐานและสอนเสริมวันเสาร์  นักเรียนห้องเรียน  MEP  ภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา  2563 16 ก.ค.63 วิชาการ

234 ขออนุญาตไปราชการ  ศึกษาธิการจงัหวัดล าปาง,  จ.พะเยา  22 - 24 ก.ค.63 20 ก.ค.63 รองดวงเดือน
235 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาและครูเวรเพิ่มเติม 21 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
236 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ชลบุรี  4 - 7 ส.ค.63 21 ก.ค.63 รองผู้อ านวยการ
237 แต่งต้ังครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 21 ก.ค.63 บุคคล
238 ขออนุญาตไปราชการ  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดล าปาง  5 ส.ค.63 22 ก.ค.63 (อ.อญัชลี+อ.เบญญาภา)
239 ขออนุญาตไปราชการ  จ.นครสวรรค์  15 - 16 ส.ค.63 22 ก.ค.63 (อ.ระวิวรรณ+ครู)  นาฏศิลป์
240 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  23  ก.ค.63 22 ก.ค.63 (ดนตรีไทย+ดนตรีสากล)
241 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา  ตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 22 ก.ค.63 สังคมศึกษา
242
243 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 22 ก.ค.63 สังคมศึกษา
244 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  23 ก.ค.63 22 ก.ค.63 (อ.เกยีรติศักด์ิ)  ดนตรีไทย
245 ขออนุญาตไปราชการ  จ.สุโขทัย  24 ก.ค.63 22 ก.ค.63 (นายอ านวย  พุทธิมา)
246 แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ  PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  ปี  2563 22 ก.ค.63 วิชาการ
247 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการวันไหว้ครู  ปี  2563 29 ก.ค.63 กจิการนักเรียน
248 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจดักจิกรรมพัฒนาทักษะดนตรีพื้นบ้าน  โครงการห้องเรียนดนตรี 29 ก.ค.63 วิชาการ
249 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 29 ก.ค.63 พัสดุ
250 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษฯ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 29 ก.ค.63 (อ.ศิริญา)  วิทยาศาสตร์
251 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  1 - 2 ส.ค.63 30 ก.ค.63 บุคคล
252 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  12 - 13 ก.ย.63 30 ก.ค.63 (กลุ่มสาระศิลปะ)
253 แต่งต้ังครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 31 ก.ค.63 บุคคล
254 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  8 ส.ค.63 4 ส.ค.63 กจิการนักเรียน
255 แต่งต้ังครูผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 4 ส.ค.63 บุคคล
256 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์  AFS 4 ส.ค.63 ภาษาองักฤษ
257 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เวียงทอง  10 - 11 ส.ค.63 5 ส.ค.63 (อ.อนุชิต+ครู)  พลศึกษา
258 แต่งต้ังครูประจ าชั้น  (เพิ่มเติม) 5 ส.ค.63 กจิการนักเรียน
259 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกจิกรรมลูกเสือ 5 ส.ค.63 (อ.ฐิติพงศ์)  ธุรกจิ
260 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 ส.ค.63 (อ.ฐิติพงศ์)  ธุรกจิ
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261 ขออนุญาตไปราชการ  สสจ.ล าปาง  6 ส.ค.63 5 ส.ค.63 (อ.นันทนาพร+อ.เพ็ชรศรี)  กจิการนักเรียน
262 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  9 ส.ค.63 5 ส.ค.63 (อ.ลลิตา+ครู)  สังคม
263 ขออนุญาตไปราชการ  จ.พิษณุโลก  27 - 28 ส.ค.63 6 ส.ค.63 (อ.กนกพร)  แนะแนว
264 ขออนุญาตไปราชการ  อ าเภอเมืองล าปาง  11 ส.ค.63 6 ส.ค.63 (อ.กนกพร+นร.)  แนะแนว
265 ขออนุญาตไปราชการ  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดล าปาง  9 ส.ค.63 7 ส.ค.63 (อ.ศราวุฒิ+อ.สุพรทิพย)์  สังคม
266 ขออนุญาตไปราชการ  จ.ล าพูน  10 - 11 ส.ค.63 10 ส.ค.63 (อ.จรีศักด์ิ+ครู)
267
268 แต่งต้ังเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการแทนนายณัฐพงษ์  สีมา 10 ส.ค.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
269 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ระดับชั้น ม.1-6 11 ส.ค.63 วิชาการ
270
271 ขออนุญาตไปราชการ  วัดนาคตหลวง  12 ส.ค.63 11 ส.ค.63 ดนตรีไทย+ห้องสมุด
272 แต่งต้ังครูประจ าชั้นและครูประจ าวัน  เพิ่มเติม 13 ส.ค.63 กจิการนักเรียน
273 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  14 ส.ค.63 13 ส.ค.63 (อ.กนกพร+นร.)  แนะแนว
274 ขออนุญาตไปราชการ  วัดนาคตหลวง  17 - 18 ส.ค.63 13 ส.ค.63 (อ.นันทนาพร+นร.)  ห้องสมุด

275
แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน  ปรับปรุง  พัฒนา  และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา  2563 13 ส.ค.63 (อ.ศิริกานดา)  คณิตศาสตร์

276 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุษยน์้ าทอง  27 ส.ค.63 26 ส.ค.63 (นางสาวนันธิยาภรณ์)  การเงิน
277 ขออนุญาตไปราชการ  กาดกองต้า  15 ส.ค.63 14 ส.ค.63 (อ.ธีรพันธ+์ครู+นร.)  ดนตรีสากล
278 แต่งต้ังเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการวันหยดุชดเชย  4 - 7 ก.ย.63 19 ส.ค.63 (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์
279 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายการศึกษาฯ 19 ส.ค.63 (อ.ลลิตา)  สังคม
280 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  19 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (อ.บรรเจดิ)  คณิตศาสตร์
281 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  27 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (อ.วัฒนะ+ครู)  นาฏศิลป์
282 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  27 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (ดนตรีไทย+ดนตรีสากล)
283 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  12 ก.ย.63 19 ส.ค.63 (อ.อจัฉรา)  ภาษาองักฤษ
284 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  22 - 23  ส.ค.63 19 ส.ค.63 (คณิตศาสตร์) 
285 ขออนุญาตไปราชการ  สพป.1  21 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (อ.เพ็ชรศรี)  พลศึกษา
286 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  19 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (อ.ปารม+ีครู+นร.)  วิทยาศาสตร์
287 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  20 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (วิทยาศาสตร์)
288 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  21 ส.ค.63 19 ส.ค.63 (อ.ฐิติกร+ครู+นร.)  วิทยาศาสตร์
289 ขออนุญาตไปราชการ  สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง  25 ส.ค.63 24 ส.ค.63 (รองสมชาย+อ.สมบูรณ์+ครู+นร.)  พลศึกษา



เลขทีค่ ำสัง่ เรื่อง สัง่  ณ  วนัที่ เจ้ำของเรื่อง หมำยเหตุ
290 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  26 - 27 ส.ค.63 24 ส.ค.63 (อ.สุปราณี+ครู+นร.)  ภาษาไทย
291 แต่งต้ังคณะกรรมการงานมุทิตาจติ  ประจ าปี  2563 24 ส.ค.63 ทั่วไป
292 ขออนุญาตไปราชการ  28 ส.ค.63 25 ส.ค.63 ห้องเรียนพิเศษ
293 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบฯ  (TEDET) 25 ส.ค.63 คณิตศาสตร์
294 ขออนุญาตไปราชการ  วัดนาคตหลวง  26 ส.ค.63 25 ส.ค.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
295 ขออนุญาตไปราชการ  วัดนาคตหลวง  27 ส.ค.63 25 ส.ค.63 (อ.นันทนาพร+นร.)  ห้องสมุด
296 ขออนุญาตไปราชการ  รร.บุษยน์้ าทอง  27 ส.ค.63 26 ส.ค.63 (นางสาวนันธิยาภรณ์)  การเงิน
297 ขออนุญาตไปราชการ  วัดนาคตหลวง  28 ส.ค.63 26 ส.ค.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
298 ขออนุญาตไปราชการ  มทบ.32  27 ส.ค.63 26 ส.ค.63 รองดวงเดือน+ครู
299 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเขา้ร่วมการแขง่ขนัประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE  27 ส.ค.63 กจิการนักเรียน
300 แต่งต้ังคณะกรรมการจดันิทรรศการ  "พลวัตทางการศึกษา  สพม.35  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ" 28 ส.ค.63 บุคคล
301 แต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน  ปี  2563  (เพิ่มเติม) 28 ส.ค.63 กจิการนักเรียน
302 ขออนุญาตไปราชการ  ม.ราชภัฏล าปาง  11 ก.ย.63 28 ส.ค.63 (อ.พรศรี)  แนะแนว
303 ขออนุญาตไปราชการ  รร.เตรียมอดุมศึกษาฯ  6 ก.ย.63 28 ส.ค.63 (ภาษาองักฤษ)
304 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  2 - 3 ก.ย.63 28 ส.ค.63 ผอ.+ครู
305 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  27 - 28 ส.ค.63 28 ส.ค.63 (อ.ปารม+ีครู+ลูกจา้ง)
306 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  2 ก.ย.63 28 ส.ค.63 (อ.ปฐว+ีครู)
307 ขออนุญาตไปราชการ  สพม.35  3 ก.ย.63 28 ส.ค.63 (อ.บรรเจดิ+ครู)
308 แต่งต้ังขา้ราชการให้รักษาราชการแทน  2 - 3 ก.ย.63 1 ก.ย.63 (อ.สุปราณี)
309 ขออนุญาตไปราชการ  จ.เชียงใหม่  9 - 10 ก.ย.63 1 ก.ย.63 (ผอ.+รอง)
310 ขออนุญาตไปราชการ  สนง.ศึกษาธิการล าปาง  3 ก.ย.63 1 ก.ย.63 (อ.นันทนาพร+ครู+นร.)  ห้องสมุด
311 ขออนุญาตไปราชการ  กทม.  3 - 7 ก.ย.63 1 ก.ย.63 (อ.ลลิตา+อ.พิกลุทอง)  สังคม
312
313
314
315
316
317
318
319



เลขทะเบยีนส่ง ลงวันที่ ถึง เรื่อง การปฏบิตัิ หมายเหตุ

0001 2 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0002 2 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0003 2 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งเอกสารสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตฯ พัสดุ

ว 0004 2 ม.ค.63 รร.ต่างๆ ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ (อ.จีรศักด์ิ) พลศึกษา

0005 2 ม.ค.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนธันวาคม  2562 การเงิน

ว 0006 2 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0007 2 ม.ค.63 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (อ.ทศวัฒน์) วิทยาศาสตร์

0008 2 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การตรวจสอบข้อมูลส่ิงล่วงล้ าล าน้ าที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (อ.ยุทธนา) อุตสาหกรรม

0009 2 ม.ค.63 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ม.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (อ.นงนุช) วิทยาศาสตร์

0010 3 ม.ค.63 ร้านศิริพร ขอความอนุเคราะห์ของรางวัลเดินการกุศล อ านวยการ

0011 3 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0012 3 ม.ค.63 รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์  Code ระบบเกียรติบัตรออนไลน์ (อ.ฐิติพงศ์) ธุรกิจ

0013 3 ม.ค.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.มณีรัตน์)  คอมพิวเตอร์

0014 3 ม.ค.63 พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาฯ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ (อ.ปิ่นทิพย์) คณิตศาสตร์

0015 3 ม.ค.63 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เข้าชมการแสดงช้าง (อ.ปิ่นทิพย์) คณิตศาสตร์

0016 3 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 น าส่งส่ิงของ  เส้ือผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว ทั่วไป

0017 3 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ.กนกพร)  แนะแนว

0018 3 ม.ค.63 ม.ราชภัฏล าปาง ส่งตัวนักศึกษา ค.บ.  5  ปี  ชั้นปีที่  3  กลับยังมหาวิทยาลัย วิชาการ

0019 3 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายบุญเสาร์  หลักบึง

0020 3 ม.ค.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ส่งตัวนักศึกษาฝึกสอนกลับมหาวิทยาลัย (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0021 3 ม.ค.63 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ตอบรับการเป็นกรรมการและร่วมประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลฯ (อ.พงศ์เกษม)  ฝร่ังเศส

0022 6 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายนิรันดร์  นามนคร

ว0023 6 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  โทนัน (ภาษาญี่ปุุน)

ว0024 6 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  โทนัน (ภาษาญี่ปุุน)

0025 6 ม.ค.63 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา  2563 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0026 6 ม.ค.63 สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเข้าร่วมกิจกรรมน านักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์  ประจ าปี  2563 (อ.ปิญชาน์)  ภาษาอังกฤษ

0027 6 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายชื่อการคัดเลือกครูดีเด่นในสหวิทยาเขตกัลยา บุคคล

0028 6 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายชื่อการคัดเลือกครูดีเด่น  ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี บุคคล

ว0029 6 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน การช าระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา การเงิน

0030 6 ม.ค.63 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายชัชวาลย์  สมกูล) ทะเบียน

0031 6 ม.ค.63 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวจรรยพร  จันทร์เรือน) ทะเบียน



เลขทะเบยีนส่ง ลงวันที่ ถึง เรื่อง การปฏบิตัิ หมายเหตุ

0032 6 ม.ค.63 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เข้าค่ายพักแรม (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0033 7 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์

0034 7 ม.ค.63 คุณนิจวรรณ  เชาว์กิตติโสภณ ขอขอบคุณ (อ.พรศรี)  แนะแนว

0035 7 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอน าส่งรายได้แผ่นดิน การเงิน

ว0036 7 ม.ค.63 บ.ไทยน้ าทิพย์, ร้านเลเซอร์ ขอความอนุเคราะห์ของรางวัลเดินการกุศล อ านวยการ

0037 7 ม.ค.63 กศน.อ าเภอแม่ทะ แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ  (นางสาวเบญจกัลยาณี  มูลนันชัย) ทะเบียน

0038 7 ม.ค.63 รร.บ้านหัวริน ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี (ทั่วไป)

0039 7 ม.ค.63 ส านักอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ปุา  และพันธุ์พืช ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าอุทยานแจ้ซ้อน  และลดหย่อนค่าสถานที่ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0040 8 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตน านักเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0041 8 ม.ค.63 บ.นครกิโล ขอขอบคุณ อ านวยการ

ว0042 8 ม.ค.63 รร.ประถมศึกษาในจ.ล าปาง ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  งานกัลยาณีนิทัศน์ ภาษาอังกฤษ

0043 8 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0044 8 ม.ค.63 หอศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (อ.เนื้อน้อง)  วิทยาศาสตร์

0045 8 ม.ค.63 หอประวัติศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (อ.เนื้อน้อง)  วิทยาศาสตร์

0046 8 ม.ค.63 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (อ.เนื้อน้อง)  วิทยาศาสตร์

0047 9 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (อ.สมบูรณ์)  พลศึกษา

0048 9 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ.ทศวัฒน์) วิทยาศาสตร์

0049 9 ม.ค.63 ศูนย์สร้างทางล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวสุพขจี  คะดาษ) ทะเบียน

0050 10 ม.ค.63 ส านักคชบาลแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ภาษาญี่ปุุน)

0051 10 ม.ค.63 รองสารวัตรต ารวจท่องเที่ยวล าปาง ขอความอนุเคราะห์รถน าขบวนทัศนศึกษา  ม.4 - 6 อ านวยการ

0052 10 ม.ค.63 น าส่งแบบเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

0053 10 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวันเพ็ญ  แก้วพุง

0054 13 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

ว0055 13 ม.ค.63 เคร่ือข่ายผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานกัลยาณีนิทัศน์ กิจการนักเรียน

0056 13 ม.ค.63 มณฑลทหารบกที่  32 ขอความอนุเคราะห์น านักเรียนเข้าทัศนศึกษา  ลูกเสือ  ม.1 (อ.มยุรี)  ภาษาอังกฤษ

0057 13 ม.ค.63 วัดพระธาตุหมื่นคร้ืน ขอความอนุเคราะห์น านักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์  ลูกเสือ  ม.1 (อ.มยุรี)  ภาษาอังกฤษ

0058 13 ม.ค.63 นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ.มยุรี)  ภาษาอังกฤษ

0059 13 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายชื่อและหลักฐานการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ปี  2563 บุคคล

0060 13 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายทรงพล  เฟื่องฟู

0061 14 ม.ค.63 ม.ราชภัฏเชียงราย ขอความอนุเคราะห์เข้าชมหอดูดาวและวิทยากร (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0062 14 ม.ค.63 ขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน (อ.ณัฐภรณ์)  ภาษาจีน

0063 14 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน
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0064 14 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ตอบรับเข้าร่วมโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน  School Tour (อ.กนกพร)  แนะแนว

0065 14 ม.ค.63 ตอบรับเข้าร่วมพิธิวางพวงมาลางานทหารผ่านศึก ทั่วไป

0066 14 ม.ค.63 พิธีเปิดงานน้อมร าลึกสมเด็จพระนเรศวร ทั่วไป

ว0067 14 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา กิจการนักเรียน

ว0068 14 ม.ค.63 สพม.35,  สสจ,  รพ.ล าปาง รายงานสรุปผลเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนชั้น  ม.1 - 6 ห้องพยาบาล

ว0069 14 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมพิธีเปิดงานกีฬา กิจการนักเรียน

ว0070 14 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนวงโยธวาทิตร่วมพิธีเปิดงานกีฬาและพักค้างคืน กิจการนักเรียน

0071 15 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0072 15 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเสนอโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

ว0073 15 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรงานต้ังธรรมหลวง ทั่วไป

0074 15 ม.ค.63 กศน.อ าเภอห้างฉัตร แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา  (นายพัชรพล  ศิวิลัย) ทะเบียน

0075 16 ม.ค.63 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ขออนุญาตใช้สถานที่จัดกิจกรรมบูรณาการทัศนศึกษา  เดินทางไกล  และอยู่ค่ายพักแรม (อ.ฐิติพงศ์) ธุรกิจ  ลูกเสือ  ม.3

ว0076 16 ม.ค.63 สถานีรถไฟนครล าปาง, สถานีรถไฟแม่ตาลน้อย ขอความอนุเคราะห์โดยสารรถไฟ (อ.ฐิติพงศ์) ธุรกิจ  ลูกเสือ  ม.3

0077 16 ม.ค.63 ประกันสังคมจังหวัดล าปาง การช าระเงินสมทบประจ าปี  2563  และรายงานค่าจ้างประจ าปี  2562 การเงิน

0078 17 ม.ค.63 การไฟฟูาฝุายผลิต ขอความอนุเคราะห์เถ้าลอย (อ.ฐิติกร)  วิทยาศาสตร์

0079 17 ม.ค.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ตอบรับนักศึกษาเข้าสังเกตธรรมชาติของนักเรียน (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0080 17 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปล่ียนชื่อ บุคคล

ว0081 17 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ กิจการนักเรียน

0082 17 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุเคราะห์ลายมือชื่อ บุคคล

0083 17 ม.ค.63 วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ตอบรับเข้าร่วมประกวดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์งานบุญต้ังธรรมหลวงเวียงละกอน (อ.พรพรรณ์) ทัศนศิลป์

0084 17 ม.ค.63 ม.ราชภัฎล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

ว0085 17 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินการกุศล กิจการนักเรียน

ว0086 20 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินการกุศล กิจการนักเรียน

0087 20 ม.ค.63 วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดล าปาง (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

ว0088 20 ม.ค.63 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0089 20 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบรายงานผลการด าเนินการจัดงานวันครู  คร้ังที่  64  พ.ศ.2563 บุคคล

0090 20 ม.ค.63 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ  (นายอนุรักษ์  บุญมาวงศ์,  นางสาวอัจจิมาภรณ์  ไชยการ) ทะเบียน

0091 20 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0092 20 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่  บุคคล

ว0093 21 ม.ค.63 รร.บุญวาทย์,  วิทยาลัยเทคนิค ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาแสดงดนตรี (อ.นิรันดร์)  ภาษาอังกฤษ

0094 21 ม.ค.63 รร.โปุงหลวงวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุา ทั่วไป

0095 21 ม.ค.63 รร.บุญวาทย์ ขอส่งเงินสนับสนุนบัตรกิจกรรมเดินการกุศล ทั่วไป



เลขทะเบยีนส่ง ลงวันที่ ถึง เรื่อง การปฏบิตัิ หมายเหตุ

0096 21 ม.ค.63 รร.ห้างฉัตรวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0097 21 ม.ค.63 รร.วัฒโนทัยพายัพ ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาแห่งความรัก ทั่วไป

0098 21 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 แบบติดตามผลการด าเนินงานการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด  เดือนมกราคม  2563 กิจการนักเรียน

ว0099 21 ม.ค.63 รร.สพม.35  (จังหวัดล าปาง) ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานกัลยาณีนิทัศน์  ประจ าปี  2562 (อ.นิรันดร์)  ภาษาอังกฤษ

ว0100 21 ม.ค.63 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานกัลยาณีนิทัศน์  ประจ าปี  2562 (อ.นิรันดร์)  ภาษาอังกฤษ

0101 22 ม.ค.63 ม.ราชภัฏล าปาง ส่งตัวนักศึกษา  ค.บ.5  ปี  ชั้นปีที่  4  กลับยังมหาวิทยาลัย วิชาการ

ว0102 22 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียน  ม.4  ทัศนศึกษา กิจการนักเรียน

0103 22 ม.ค.63 รร.บุญวาทย์ ขอความอนุเคราะห์รถลาก (อ.ณัฐพงษ)์  ดนตรีไทย

0104 22 ม.ค.63 ขอขอบคุณ ทั่วไป

ว0105 22 ม.ค.63 หน่วยงานต่างๆ ขอขอบคุณ ทั่วไป

0106 23 ม.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายประทีป  จันทร์มล

ว0107 23 ม.ค.63 วิทยาลัยพยาบาล หนังสือรับรองนักเรียน ทะเบียน

0108 23 ม.ค.63 อบจ.ล าปาง ขอขอบคุณ (อ.นิรันดร์)  ภาษาอังกฤษ

ว0109 23 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนชั้น  ม.5  ทัศนศึกษา บุคคล

ว0110 23 ม.ค.63 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.กนกพร)  แนะแนว

0111 23 ม.ค.63 ส านักงานการเลือกต้ัง ขอความอนุเคราะห์ยืมคูหาหีบบัตรเลือกต้ัง กิจการนักเรียน

0112 24 ม.ค.63 คุณทวีศักด์ิ  ประพันธ์กุล ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0113 24 ม.ค.63 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอส่ง  ENTRYFROM AISG (อ.บรรเจิด)  คณิตศาสตร์

ว0114 24 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35,  ม.ราชภัฏล าปาง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ (อ.บรรเจิด)  คณิตศาสตร์

0115 24 ม.ค.63 ขอขอบคุณ (อ.ทศวัฒน์) วิทยาศาสตร์

ว0116 27 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35,  ม.ราชภัฏล าปาง ขอขอบคุณวิทยากร (อ.บรรเจิด)  คณิตศาสตร์

ว0117 27 ม.ค.63 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ บุคคล

0118 28 ม.ค.63 ขออนุญาตนักเรียนทัศนศึกษา  ม.6 กิจการนักเรียน

0119 28 ม.ค.63 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.พัชรสุกาล)  ญี่ปุุน

0120 28 ม.ค.63 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.เสาวลักษณ์)  คณิตศาสตร์

0121 28 ม.ค.63 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.ศิริกานดา)  คณิตศาสตร์

0122 28 ม.ค.63 รร.บุญวาทย์ ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.ปิ่นทิพย์) คณิตศาสตร์

0123 28 ม.ค.63 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.วัชรียา)  คณิตศาสตร์

0124 28 ม.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมกิจกรรมยุวกาชาด (อ.ญาณสิรีค์)  ภาษาไทย

0125 28 ม.ค.63 ม.รามค าแหง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ ทะเบียน

0126 28 ม.ค.63 ม.พะเยา แจ้งผลการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0127 28 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู บุคคล
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0128 28 ม.ค.63 สถาบันขงจื่อ  ม.เชียงใหม่ ขอขอบคุณ ทั่วไป

ว0129 28 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ  ม.1 กิจการนักเรียน

0130 29 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ.ณัฐภรณ์)  การเงิน

ว0131 29 ม.ค.63 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

0132 29 ม.ค.63 รร.แม่ทะวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0133 29 ม.ค.63 สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดล าปาง ขอส่งเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมข่วงผะหญา ทั่วไป

0134 29 ม.ค.63 รร.วชิรปุาซาง ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0135 29 ม.ค.63 รร.เมืองปานพัฒนวิทย์ ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคีมหากุศล ทั่วไป

ว0136 29 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายยุวกาชาด  ม.1 กิจการนักเรียน

0137 30 ม.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปล่ียนชื่อ บุคคล

0138 30 ม.ค.63 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวนักศึกษากลับยังมหาวิทยาลัย วิชาการ

ว0139 30 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายพักแรม กิจการนักเรียน

ว0140 31 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา  ยุวกาชาด  ม.3 กิจการนักเรียน

ว0141 31 ม.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนเดินทางไกลและทัศนศึกษา  ยุวกาชาด  ม.2 กิจการนักเรียน

0142 31 ม.ค.63 วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดล าปาง  (เพิ่มเติม) (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

0143 31 ม.ค.63 สรรพากรจังหวัดล าปาง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สรรพากร การเงิน

0144 31 ม.ค.63 ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.พรทิพย)์  ภาษาอังกฤษ

0145 31 ม.ค.63 รร.ห้างฉัตรวิทยา ขอเปล่ียนกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O - NET) ม.3 (อ.นิรันดร์)  ภาษาอังกฤษ

0146 3 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวอนุสรา  นนท์ขุนทด

0147 3 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเปล่ียนตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง นายสุริยา  สิทธิชุม

0148 3 ก.พ.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนมกราคม  2563 การเงิน

0149 3 ก.พ.63 ธนาคารออมสิน  สาขาล าปาง ขอแจ้งสถานะบุคลากรของโรงเรียน การเงิน

ว0150 3 ก.พ.63 ส่งเกียรติบัตร คณิตศาสตร์

0151 3 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0152 3 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือรับรองครูต่างชาติ Kids English

0153 3 ก.พ.63 ผอ.รร.พานวิทยาคม เรียนเชิญการเป็นวิทยากรแนะแนวศึกษา ครูณัฐภรณ์  ใจวงศ์

0154 3 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0155 3 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0156 3 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิชิต  วงค์มั่น

0157 3 ก.พ.63 มทบ.32 ขออนุโลมให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมรองทรงยาว (อ.กฤชณ์ิพจน์)  วิทยาศาสตร์

0158 4 ก.พ.63 มทบ.32 ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารสับเปล่ียนการฝึก (อ.กฤชณ์ิพจน์)  วิทยาศาสตร์

0159 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอออกหนังสือรับรองให้ครูต่างชาติ คิดส์อิงลิช
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0160 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.36 ขออนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน คิดส์อิงลิช

0161 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.37 ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลชาพ านัก คิดส์อิงลิช

0162 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.38 ขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตรา  Non-B คิดส์อิงลิช

0163 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.39 ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุรุสภา คิดส์อิงลิช

0164 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.40 ขอความอนุเคราะห์ขอใบอนุญาต คิดส์อิงลิช

0165 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.41 ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพ านักพิง คิดส์อิงลิช

0166 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.42 ขออนุมัติเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0167 4 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.43 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0168 4 ก.พ.63 ผอ.โรงพยาบาลล าปาง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ทั่วไป

0169 4 ก.พ.63 ผอ.รร.เวียงเจดีย์ น าส่งบัตรวิ่งการกุศล  ทั่วไป

0170 4 ก.พ.63 เจ้าของน้ าด่ืมต้นน้ า ขอขอบคุณ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0171 4 ก.พ.63 ผอ.ส านักทะเบียนและประมวลผล  ม.หอการค้าไทย แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษษ ทะเบียน

0172 4 ก.พ.63 ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สนับสนุนบัตรงานราตรีศรีเขลางค์นคร ทั่วไป

0173 5 ก.พ.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขออนุญาตพานักเรียนเข้าใช้เคร่ืองมือ บุคคล

0174 5 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (อ.พรนภัส)  คณิตศาสตร์

0175 5 ก.พ.63 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดรอบกองไฟ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0176 5 ก.พ.63 บ.กรุงไทยการไฟฟูา  จ ากัด การขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ประจ าปีการศึกษา  2563 (อ.กนกพร)  แนะแนว

ว0177 5 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตน านักเรียนลูกเสือ  ม.2  เดินทางไกลและทัศนศึกษา กิจการนักเรียน

0178 5 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูกจ้างนักการภารโรง บุคคล

0179 5 ก.พ.63 หนังสือรับรองนักกีฬา ทะเบียน

0180 5 ก.พ.63 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน

0181 5 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์การใช้เคร่ือง Tensile testing (อ.ฐิติกร)  วิทยาศาสตร์

0182 5 ก.พ.63 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายวรวิทย์  วัฒนอภิรักษ์) ทะเบียน

0183 6 ก.พ.63 ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ขอขอบคุณ (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

ว0184 6 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรภาษาจีน กิจการนักเรียน

0185 6 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่อเพื่อลงนามเกียรติบัตร  และขอเลขทะเบียนก ากับเกียรติบัตร (อ.พรนภัส)  คณิตศาสตร์

0186 6 ก.พ.63 รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0187 6 ก.พ.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขอความอนุเคราะห์ใช้เคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีต (อ.นภารัตน์)  วิทยาศาสตร์

0188 6 ก.พ.63 ผู้จัดการบริษัทยูเนียนซาย  จ ากัด ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

0189 11 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคคล

ว0190 11 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35,  ผอ.รร.บุญวาทย์ ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ บุคคล

0191 11 ก.พ.63 สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ขอความอนุเคราะห์ต ารวจจราจร (อ.สุภาณี)  พลศึกษา
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0192 11 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจิราภรณ์  ท าทอง

0193 11 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายรังสรรค์  แสนทิพย์

0194 11 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอมรเทพ  ฝ้ันชมภู

ว0195 11 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35,  ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคล

0196 11 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางลลิตา  ประชุมฉลาด

0197 11 ก.พ.63 คุณครูสุขพัฒน์  โสรัจจกิจ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร วิชาการ

0198 11 ก.พ.63 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ขออนุญาตเปล่ียนแปลงวันเข้านิเทศติดตาม  การด าเนินงานการให้บริการฯ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0199 11 ก.พ.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.สุภาณี)  พลศึกษา

0200 11 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว

0201 11 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 แจ้งความต้องการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน บุคคล

ว0202 11 ก.พ.63 ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานสุนทรพจน์ภาษาจีน ภาษาจีน

0203 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0204 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0205 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0206 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0207 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0208 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0209 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0210 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0211 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0212 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลแม่ทะ ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0213 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลแม่ทะ ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0214 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลเมืองปาน ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0215 12 ก.พ.63 โรงพยาบาลเกาะคา ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0216 12 ก.พ.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ส่งแบบส ารวจข้อมูลสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน  ประจ าปีการศึกษา  2563 (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0217 13 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวชดาทิพย์  แย้มดนตรี

0218 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0219 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0220 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0221 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0222 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0223 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล
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0224 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0225 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0226 13 ก.พ.63 ผู้จัดการส่วนท่องเที่ยว ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0227 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลเมืองปาน ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0228 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลเกาะคา ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0229 13 ก.พ.63 โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0230 13 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0231 13 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.36 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0232 13 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.37 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0233 13 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.38 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0234 13 ก.พ.63 ผจก.บริษัทแกมมาโก้ ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

0235 14 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูกจ้างต าแหน่งธุรการโรงเรียน บุคคล

ว0236 14 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตสอนเสริมวันหยุด  วิชาวิทยาศาสตร์ กิจการนักเรียน

ว0237 14 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตสอนเสริมวันหยุด  วิชาฟิสิกส์ กิจการนักเรียน

0238 14 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  ม.ท.ศ.  ปี  2563 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0239 14 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน

0240 14 ก.พ.63 สพฐ. น าส่งเอกสารการรับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ การเงิน

0241 14 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ

0242 17 ก.พ.63 ม.ราชภัฏล าปาง ส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิชาการ

0243 17 ก.พ.63 ขนส่งจังหวัดล าปาง ขอยกเว้นภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน พัสดุ

0244 17 ก.พ.63 สโมสรไลออนส์ล าปาง คัดเลือกนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาและแว่นสายตา (อ.เพ็ชรศรี)  ห้องพยาบาล

ว0245 17 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0246 17 ก.พ.63 โรงพยาบาลล าปาง ขอส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครู ห้องพยาบาล

0247 17 ก.พ.63 โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ขอส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครู ห้องพยาบาล

0248 17 ก.พ.63 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจ าปี  ของข้าราชการครู ห้องพยาบาล

0249 17 ก.พ.63 รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0250 17 ก.พ.63 รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา ทั่วไป

0251 17 ก.พ.63 รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา ทั่วไป

ว0252 17 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญประชุม  (เด็กติด O) วิชาการ

0253 18 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตลาอุปสมบท บุคคล

0254 18 ก.พ.63 ม.ธรรมศาสตร์ ขอส่งรายชื่อ  จ านวนผู้สมัคร  และรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโครงการธรรมศาสตร์ฯ (อ.กนกพร)  แนะแนว

0255 18 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 แบบติดตามผลการด าเนินงานการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด  เดือนกุมภาพันธ์  2563 กิจการนักเรียน
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0256 18 ก.พ.63 ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0257 18 ก.พ.63 ม.แม่ฟูาหลวง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบที่  2 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0258 18 ก.พ.63 สถาบันการบินพลเรือน ขอขอบคุณ (อ.กนกพร)  แนะแนว

ว0259 19 ก.พ.63 การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ห้องพยาบาล

0260 19 ก.พ.63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0261 19 ก.พ.63 รพ.เกาะคา ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0262 19 ก.พ.63 รพ.มะเร็งล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0263 19 ก.พ.63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0264 19 ก.พ.63 รพ.เมืองปาน ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0265 19 ก.พ.63 รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจู๊ด ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0266 19 ก.พ.63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0267 19 ก.พ.63 รพ.ล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0268 19 ก.พ.63 รพ.ล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0269 19 ก.พ.63 รพ.ล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0270 19 ก.พ.63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0271 19 ก.พ.63 รพ.แจ้ห่ม ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0272 19 ก.พ.63 รพ.ล าปาง ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0273 19 ก.พ.63 รพ.ห้างฉัตร ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0274 19 ก.พ.63 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0275 19 ก.พ.63 รพ.เกาะคา ขออนุญาตปฏิบัติงานจิตอาสา ห้องพยาบาล

0276 19 ก.พ.63 ม.ธรรมศาสตร์ การส่งรายชื่อ  จ านวนผู้สมัคร และรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกฯ  (เพิ่มเติม) (อ.กนกพร)  แนะแนว

0277 19 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์ส าเนา กพ.7 บุคคล

0278 19 ก.พ.63 ผอ.สพป.1 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร บุคคล

0279 19 ก.พ.63 พาณิชย์จังหวัดล าปาง งานวิจัยเร่ืองการศึกษาปริมาณสารอาหารจากผลิตภัณฑ์น้ าใบข้าวฯ (อ.ลลิตา)  สังคม

0280 20 ก.พ.63 สพฐ. น าส่งเอกสารการรับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ  (เพิ่มเติม) การเงิน

0281 20 ก.พ.63 หนังสือรับรองการท างาน  (ภาษาอังกฤษ) นายพงศ์เกษม  เตชะสาย

ว0282 20 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมอ าลาร่มสน  (ห้องเรียนพิเศษ ม.3) กิจการนักเรียน

0283 21 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บุคคล

0284 21 ก.พ.63 ประกันสังคมจังหวัดล าปาง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา  40 การเงิน

0285 21 ก.พ.63 ประกันสังคมจังหวัดล าปาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดท าข้อมูลและจ่ายเงินสมทบฯ การเงิน

0286 21 ก.พ.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ส่งตัวนักศึกษาฝึกสอนกลับมหาวิทยาลัย (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0287 21 ก.พ.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ส่งผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา
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0288 21 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอปลดภาระค้ าประกันภัย พัสดุ

0289 21 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอปลดภาระค้ าประกันภัย พัสดุ

0290 21 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกชกร  ดอนอุบล

0291 21 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0292 21 ก.พ.63 เจ้าอาวาสวัดศรีชุม นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ กิจการนักเรียน

0293 24 ก.พ.63 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดล าปาง ส่งใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนฯ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0294 24 ก.พ.63 อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0295 24 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 รายงานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม บุคคล

0296 24 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ" OBEC บุคคล

0297 24 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งเอกสารขอปลดภาระค้ าประกันสัญญาบริษัทโปรมาสเตอร์ พัสดุ

ว0298 24 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญรับทราบปัญหาของนักเรียน กิจการนักเรียน

0299 24 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (อ.ลลิตา)  สังคม

0300 25 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งเอกสารสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตฯ  ประจ าปีงบประมาณ  2563  งวดที่  1  เดือนธันวาคม  2562 พัสดุ

0301 25 ก.พ.63 คุณเกรียงไกร  วัชรประภาพงศ์ ขอขอบคุณ (อ.นันทนาพร)  ห้องสมุด

0302 25 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.อริสรา  ปินใจ) บุคคล

0303 25 ก.พ.63 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวภัทราพร  ศรีค าวัง) ทะเบียน

0304 25 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานฯ พัสดุ

0305 25 ก.พ.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา (อ.นภารัตน์)  วิทยาศาสตร์

0306 26 ก.พ.63 รร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นครูสังเกตการณ์ (อ.ตรีนุช)  วิทยาศาสตร์

0307 26 ก.พ.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอความอนุเคราะห์ต่อใบอนุญาต (Adum) คิดส์อิงลิช

0308 26 ก.พ.63 ตม.ล าปาง ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพ านักพิง คิดส์อิงลิช

0309 26 ก.พ.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอความอนุเคราะห์ต่อใบอนุญาต (Micheal) คิดส์อิงลิช

0310 26 ก.พ.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง หนังสือรับรองของ Micheal Chen บุคคล

0311 26 ก.พ.63 ตม.ล าปาง ขออนุญาตขยายเวลา Micheal Chen บุคคล

ว0312 26 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอริยภาพให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ กิจการนักเรียน

ว0313 26 ก.พ.63 เปิดซองหนังสือเรียน  ปี  2563 พัสดุ

0314 26 ก.พ.63 ใบรับรองคุณวุฒิการสอนภาษาเกาหลี (อ.อรวรรณ)  เกาหลี

0315 27 ก.พ.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางบัวพรรณ์  กาสาย

ว0316 27 ก.พ.63 โรงพยาบาลต่างๆ แจ้งงดท ากิจกรรมจิตอาสา ห้องพยาบาล

0317 27 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0318 27 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานค่ารักษาพยาบาล การเงิน
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ว0319 28 ก.พ.63 หนังสือรับรองนักกีฬา ทะเบียน

0320 28 ก.พ.63 ผบ.มทบ.32 ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัย ห้องพยาบาล

0321 28 ก.พ.63 ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมเฝูาระวังวันวาเลนไทน์ กิจการนักเรียน

0322 28 ก.พ.63 ผอ.สพม.เขต.35
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ" OBEC บุคคล

ว0323 28 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมงาน  Good Bye Senior กิจการนักเรียน

ว0324 28 ก.พ.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  และพิธีอ าลาร่มสนของนักเรียนชั้น  ม.3 , ม.6 กิจการนักเรียน

0325 28 ก.พ.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ส่งตัวนักศึกษาฝึกสอนกลับมหาวิทยาลัย (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0326

0327

0328 2 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหารือการจัดกิจกรรม อ านวยการ

0329 2 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเกษกนก  อินทรศิริธร

0330 2 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์ลงนามแผนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่  2 ภาษาฝร่ังเศส

ว0331 2 ม.ีค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ยกเลิกการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ กิจการนักเรียน

0332 2 ม.ีค.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดธนาคารบัญชีฯ  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2563 การเงิน

0333 2 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววริศรา  กุณาบุตร

0334 3 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายไตรภพ  ศรีใจแก้ว

0335 3 ม.ีค.63 ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกต้ัง ขอขอบคุณ กิจการนักเรียน

0336 3 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0337 3 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเหตุสุดวิสัยในการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2562 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0338 4 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์ลงนามแผนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่  2 ภาษาญี่ปุุน

0339 4 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดนตรีไทย

0340 4 ม.ีค.63 สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ขอขอบคุณ (อ.สุภาณี)  พลศึกษา

0341 4 ม.ีค.63 ม.ราชภัฎล าปาง ขอขอบคุณ (อ.สุภาณี)  พลศึกษา

ว0342 4 ม.ีค.63 โรงพยาบาลล าปาง, โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ขอเล่ือนการตรวจสุขภาพประจ าปี  2562 ห้องพยาบาล

0343 4 ม.ีค.63 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  3  (ล าปาง) แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นางสาวณัฐชยา  ใจละออ) ทะเบียน

0344 4 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งบัญชีนับตัวและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  วันที่  1  มี.ค.63 บุคคล

0345 4 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้รับการประเมิน บุคคล

0346 5 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร  ปีการศึกษา  2563 รองธีรดา

0347 5 ม.ีค.63 รร.ยุพราชวิทยาลัย การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น  ม.4  โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0348 5 ม.ีค.63 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง สรุปรายงานเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสอนเสริมวิชาการ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0349 6 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนล าปางกัลยาณี บุคคล
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0350 9 ม.ีค.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอแจ้งออกจากงานครูต่างชาติ บุคคล

0351 9 ม.ีค.63 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองล าปาง ขอแจ้งยกเลิกวีซ่า บุคคล

0352 9 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคคล

0353 9 ม.ีค.63 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

0354 9 ม.ีค.63 ธนาคารออมสิน  สาขาล าปาง เงินกู้เพื่อประชาชนธนาคารออมสิน การเงิน

0355 9 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0356 9 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (อ.ศศลักษณ์) บุคคล

0357 9 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (อ.ณัฐภรณ์) บุคคล

0358 10 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ดนตรีสากล

ว0359 10 ม.ีค.63 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ดนตรีไทย

0360 10 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  รอบที่  1  (เดือนมกราคม - มีนาคม) พัสดุ

0361 11 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (อ.จีรศักด์ิ)  บุคคล

0362 11 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (สายการสอน) (อ.กิติศักด์ิ)  บุคคล

0363 11 ม.ีค.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งแบบแจ้งข้อมูลเข้ารับการเตรียมความพร้อมวิทยากร (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0364 12 ม.ีค.63 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองล าปาง ขอแจ้งยกเลิกวีซ่า บุคคล

0365 12 ม.ีค.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอแจ้งออกจากงานครูต่างชาติ บุคคล

ว0366 12 ม.ีค.63 คุณมนัสภาพ,  คุณจิปาภา ขอเชิญประชุมเร่ืองเลือกบริษัทประกัน ห้องพยาบาล

ว0367 12 ม.ีค.63 รร.ต่างๆ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการอบรมขยายผลฯ (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0368 12 ม.ีค.63 สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ขอความอนุเคราะห์แผงเหล็กกั้นจราจร (อ.ศราวุธ)  

0369 12 ม.ีค.63 คุณครูสุขพัฒน์  โสรัจจกิจ ขอเรียนเชิญเป็นครูที่ปรึกษาในการรับสมัครนักเรียน (อ.นงนุช) วิทยาศาสตร์

0370 12 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ต าแหน่งนักการภารโรง บุคคล

0371 12 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางเบญญาภา  วรรณมณี

0372 13 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ บุคคล

0373 13 ม.ีค.63 ม.ราชภัฏล าปาง ส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิชาการ

0374 13 ม.ีค.63 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ขอรับเงินการให้บริการ (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0375 13 ม.ีค.63 รร.แม่ทะประชาสามัคคี ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0376 13 ม.ีค.63 รร.แม่ตืนวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ทั่วไป

0377 13 ม.ีค.63 สพฐ. หนังสือยืนยันการรับครูชาวเกาหลี (อ.อรวรรณ)  เกาหลี

0378 16 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคคล

0379 17 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแผ่น CD แบบประเมินการอ่าน - เขียนภาษาไทย  ชั้น ม.1 - 6 (อ.สุปราณี)  ภาษาไทย

0380 18 ม.ีค.63 ม.รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ทะเบียน

0381 18 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวจิตประภา  ศรีตาบุตร
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0382 18 ม.ีค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาวจิตประภา  ศรีตาบุตร

0383 19 ม.ีค.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอแจ้งออกจากงานครูต่างชาติ บุคคล

0384 19 ม.ีค.63 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองล าปาง ขอแจ้งยกเลิกวีซ่า บุคคล

0385 19 ม.ีค.63 นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอความอนุเคราห์รถกระเช้า (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0386 19 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (อ.กิติศักด์ิ) บุคคล

0387 19 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (อ.ศศลักษณ์) บุคคล

0388 20 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คร้ังที่  1  (1 เม.ย.63) บุคคล

0389 20 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว บุคคล

0390 23 ม.ีค.63 ธ.ออมสิน  สาขาล าปาง ขอเปล่ียนแปลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจถอนเงิน ทั่วไป

0391 23 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปล่ียนนามสกุล บุคคล

0392 23 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่  บุคคล

0393 23 ม.ีค.63 ประกาศรายการผู้ชนะหนังสือเรียน  ปี  2563 พัสดุ

0394 23 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายพงศ์เกษม  เตชะสาย

0395 24 ม.ีค.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งเอกสารข้อเสนอการขอรับสนับสนุนงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563 (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0396 24 ม.ีค.63 รร.แม่ทาวิทยาคม ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุา ทั่วไป

0397 24 ม.ีค.63 รร.กิ่วลมวิทยา ขอส่งเงินสนับสนุนท าบุญทอดผ้าปุา ทั่วไป

0398 24 ม.ีค.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563  รร.เคร่ือข่ายขยายผลฯ (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0399 24 ม.ีค.63 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การสรรหา  พิจารณา  คัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน (อ.พรนภัส)  คณิตศาสตร์

0400 24 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี ห้องพยาบาล

0401 25 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูกจ้างต าแหน่งธุรการโรงเรียน บุคคล

0402 25 ม.ีค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาวอัจฉรา  ชื่นใจ

0403 25 ม.ีค.63 ม.นอร์ท-เชียงใหม่ แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ทะเบียน

0404 25 ม.ีค.63 รร.เวียงปุาเปูาวิทยาคม ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ.ธีรวัฒน)์  คณิตศาสตร์

0405 26 ม.ีค.63 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ขอส่งใบเสร็จรับเงิน (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0406 26 ม.ีค.63 บ.สยามสไมล์โบรกเกอร์  จ ากัด การต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 ห้องพยาบาล

0407 26 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การเตรียมเอกสารแจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนฯ (อ.นงนุช)  แผนงาน

0408 26 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนงลักษณ์  แก้วกันธา

0409 26 ม.ีค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาวนงลักษณ์  แก้วกันธา

0410 27 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 แจ้งความต้องการครูในสาระที่ขาดแคลน  (พลศึกษา) (รองธีรดา)  บุคคล

0411 30 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูกจ้าง Lab boy บุคคล

0412 31 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน



เลขทะเบยีนส่ง ลงวันที่ ถึง เรื่อง การปฏบิตัิ หมายเหตุ

0413 31 ม.ีค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0414 31 ม.ีค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววัณณีย์  ชุมภู

0415 31 ม.ีค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาววัณณีย์  ชุมภู

0416 1 เม.ย.63 ธ.กรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนมีนาคม  2563 การเงิน

0417 1 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน

0418 1 เม.ย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์

0419 2 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ" OBEC บุคคล

0420 3 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0421 3 เม.ย.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวขวัญชีวา  ผาบสายยาน) ทะเบียน

0422 7 เม.ย.63 สถานีต ารวจนครบาลทุ่งครุ แจ้งการใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลบุตร (อ.พราวพร)  สังคม

0423 7 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 แบบติดตามผลการด าเนินงานการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด  เดือนมีนาคม  2563 กิจการนักเรียน

ว0424 7 เม.ย.63 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  ม.ท.ศ.  รุ่นที่  11  ปีการศึกษา  2562 (อ.กนกพร)  แนะแนว

0425 9 เม.ย.63 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวพรทิพย์  อนุ) ทะเบียน

0426 9 เม.ย.63 ขอฝากเงินประกันสัญญา การเงิน

0427 9 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเปล่ียนแปลงระยะเวลาด าเนินการโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนฯ ดนตรีสากล

0428 13 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 รายงานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ บุคคล

0429 13 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติถอนเงินประกันสัญญา (หจก.ล าปางนิยมทรัพย์) การเงิน

0430 14 เม.ย.63 ผจก.บริษัท  ริโซ่  ประเทศไทย ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

0431 16 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (อ.วัฒนะ)

0432 17 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูจ้างต าแหน่งนักการภารโรง บุคคล

0433 21 เม.ย.63 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอส่งแบบลงทะเบียนภาคเรียนที่  2  ประจ าปี  2562 (อ.พรศรี)  แนะแนว

0434 21 เม.ย.63 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0435 23 เม.ย.63 สรรพากรจังหวัดล าปาง ขอแก้ไขข้อมูล  ภ.ง.ด. 3 ก ปีภาษี  2562 การเงิน

0436 23 เม.ย.63 รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ.ภูวณัฐ)  วิทยาศาสตร์

0437 23 เม.ย.63 รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ.ภูวณัฐ)  วิทยาศาสตร์

0438 27 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 รายงานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ บุคคล

0439 27 เม.ย.63 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อประปา (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0440 27 เม.ย.63 กศน.เมืองล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (สุรธิดา  ยะถาค า, สุพัตรา  ทะปะละ) ทะเบียน

0441 27 เม.ย.63 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นางสาวอรทัย  แหลมแก้ว) ทะเบียน

0442 27 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ บุคคล

0443 28 เม.ย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสิริญา  ศรีชัย
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0444 30 เม.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (นายศราวุธ  สิทธิชุม)

0445 1 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0446 1 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0447 1 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0448 5 พ.ค.63 ผจก.ธนาคารกรุงไทย ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดธนาคารบัญชีฯ  ประจ าเดือนเมษายน  2563 การเงิน

0449 5 พ.ค.63 อาจารย์ชัดนารี  มีสุขโข ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (อ.จิรารัตน)์  วิทยาศาสตร์

0450 5 พ.ค.63 ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (อ.จิรารัตน)์  วิทยาศาสตร์

0451 5 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  ออกนอกเขตพื้นที่ล าปาง บุคคล

0452 5 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  รอบที่  1  (เดือนมีนาคม) 2563 พัสดุ

0453 5 พ.ค.63 บ.สหภัณฑ์  เคหะกิจ  จ ากัด ขอเปิดเครดิตซ้ือสินค้า พัสดุ

0454 7 พ.ค.63 ขออนุมัติเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0455 7 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  คร้ังที่  1  (1  เมษายน  2563)  บุคคล

0456 7 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การติดตาม  ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปี  2563 กิจการนักเรียน

0457 8 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 แจ้งส ารวจความต้องการครูอาสาสมัครชาวจีน  ประจ าปีการศึกษา  2563 บุคคล

ว0458 12 พ.ค.63 รายงานผลการเรียนของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ (อ.กนกพร)  แนะแนว

0459 12 พ.ค.63 ธ.กรุงเทพ สาขาสบตุ๋ย แจ้งระยะเวลาส้ินสุดการช าระเงินบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนที่  1  ประจ าปี  2563 การเงิน

0460 12 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (อ.พิชญาภา)  ภาษาจีน

0461 12 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (อ.นพพร)  ภาษาฝร่ังเศส

0462 12 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ สพฐ. บุคคล

0463 14 พ.ค.63 ประกันสังคมจังหวัดล าปาง การรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย การเงิน

0464 15 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมตามประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กิจการนักเรียน

0465 15 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 
ประจ าปี  พ.ศ.2553

0466 15 พ.ค.63 สสวท. ส่งแบบตอบรับการประชุม (อ.ทศวัฒน์) วิทยาศาสตร์

0467 15 พ.ค.63 ผอ.กองบริการการศึกษา แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0468 15 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0469 15 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0470 18 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบส ารวจความประสงค์พักช าระหนี้เงินทุนมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู บุคคล

0471 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ทะเบียน

0472 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ (นางสาวฟูาใส  สมกูล) ทะเบียน

0473 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ (นางสาวมัสยา โกเมฆ) ทะเบียน

0474 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวธิดารัตน์  วุฒิเดช) ทะเบียน
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0475 20 พ.ค.63 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวชญานี  ทิพย์กุมาร) ทะเบียน

0476 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายกิตติทัต  มหถาวร) ทะเบียน

0477 20 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวปทิตตา  สุทธิธรรม) ทะเบียน

0478 20 พ.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวอัครภา  ปาละจะเร) ทะเบียน

0479 20 พ.ค.63 หนังสือรับรองความรู้นักเรียน ทะเบียน

0480 20 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (อ.อัญชญา)  บุคคล

0481 21 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (นางสาวธนพรรณ  พลพืชน)์ ทะเบียน

0482 21 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม

0483 21 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรการ  ศิริประยงค์

0484 21 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง (นายศราวุธ  สิทธิชุม)  บุคคล

0482 22 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจันทรัตน์  ดวงฟู

0483 25 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเสนอโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีไทย

0484 25 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบรายงานความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินปี  2564 บุคคล

0485 25 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางรัตนาภรณ์  มะโนใจ

0486 25 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวพุทธชาด เทียนไชย

0487 25 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางรักชนก ศรีชมภู

0488 25 พ.ค.63 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่  บุคคล

0489 25 พ.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง บุคคล

0490 25 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวสุพัชญา  แก้วนารี) ทะเบียน

0491 25 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวนภัสสร  สิงห์แก้ววงค์) ทะเบียน

0492 26 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวปภาวรินทร์  วงค์ปุาขาม

0493 27 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกชกร  ดอนอุบล

0494 27 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายลีนวัฒน์  สมพันธ์

0495 28 พ.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสุภัสสรา  เลลี

0496 28 พ.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวเต็มสิริ  สุขพันธ์) ทะเบียน

0497 1 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเปรมจิตร  เกลียวฝ้ัน

0498 1 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายพงศ์เกษม  เตชะสาย

0499 1 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายไตรภพ  ศรีใจแก้ว

0500 1 ม.ิย.63 ธ.กรุงเทพ สาขาสบตุ๋ย ขอความอนุเคราะห์รับช าระเงินมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 การเงิน

0501 1 ม.ิย.63 ธ.กรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 การเงิน

0502 1 ม.ิย.63 กสท.ล าปาง ขอยกเลิกการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน - พฤษภาคม  63 พัสดุ

0503 1 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตเปล่ียนแปลงสถานที่บรรพชาอุปสมบทและจ าพรรษา บุคคล
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0504 1 ม.ิย.63 ส านักงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน.สวนร่ืนฤดี แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวณัฐสุชา  สิทธิกุลนะ) ทะเบียน

0505 1 ม.ิย.63 โรงแรมสวิสโฮเต็ล ขอคืนค่ามัดจ าการเข้าพักโรงแรม รองธีรดา

0506 2 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0507 2 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0508 2 ม.ิย.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวจิดาภา  วังจิระพันธ์) ทะเบียน

0509 2 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0510 4 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเปล่ียนแปลงเงินงวดใหม่ที่ต้องผ่อนช าระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายหยัด  แขไข)  การเงิน

0511 4 ม.ิย.63 ศศจ. ขอความร่วมมือด าเนินการปูองกันการแพร่ระบาด Covid-19 กิจการนักเรียน

0512 4 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (อ.วราพร รัศมีจาตุรงค์) บุคคล

0513 4 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (อ.พงษ์ธลักษณ์) บุคคล

0514 5 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง บุคคล

0515 5 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ส าหรับข้าราชการครู บุคคล

0516 5 ม.ิย.63 ศาลจังหวัดล าปาง ตอบรับการเป็นวิทยากร (อ.ปิญชาน์)  ภาษาอังกฤษ

0517 5 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35

ขอส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ บุคคล

0518 5 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกุญชรี

0519 5 ม.ิย.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน

0520 8 ม.ิย.63 ขอบคุณวารสารโรงเรียน ทั่วไป

0521 8 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวจริยา  ทับทิมทอง

0522 8 ม.ิย.63 ขออนุมัติเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0523 8 ม.ิย.63 บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด ขอเปล่ียนรายชื่อผู้ส่ังซ้ือสินค้า พัสดุ

0524 9 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตประจ าเดือนเมษายน  2563 พัสดุ

0525 9 ม.ิย.63 หนังสือรับรองบรรจุเข้ารับราชการ (อ.กรกฏ)  ญี่ปุุน

0526 10 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาล บุคคล

0527 10 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ วิชาการ

0528 10 ม.ิย.63 หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (อ.เดชพล) เกษตรกรรม

0529 10 ม.ิย.63 หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (อ.ณัฐพงษ)์  ดนตรีไทย

0530 10 ม.ิย.63 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอน (อ.เดชพล) เกษตรกรรม

0531 10 ม.ิย.63 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอน (อ.ณัฐพงษ)์  ดนตรีไทย

0532 10 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี การเงิน

0533 10 ม.ิย.63 นายอ าเภอเมืองล าปาง ขออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปกรุงเทพมหานคร (อ.วิทยา) 

0534 10 ม.ิย.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทั่วไป
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0535 10 ม.ิย.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอเปล่ียนแปลงลายเซ็นต์ผู้มีอ านาจถอนเงิน ทั่วไป

0536 10 ม.ิย.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกเงินบัญชีธนาคาร การเงิน

ว0537 11 ม.ิย.63 รร.ต่างๆ การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คร้ังที่  1 (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0538 11 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวดวงฤทัย  ธนามี

0539 12 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  บุคคล

0540 12 ม.ิย.63 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการก าหนดราคากลางซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีสากล พัสดุ

ว0541 12 ม.ิย.63 ขอก าหนดคุณลักษณะราคากลางเคร่ืองดนตรีสากล พัสดุ

0542 12 ม.ิย.63 ผอ.กศน.แม่ฮ่องสอน แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา  ทะเบียน

0543 15 ม.ิย.63 สาธารณสุขจังหวัดล าปาง แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน

0544 15 ม.ิย.63 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีสากล พัสดุ

0545 15 ม.ิย.63 หนังสือรับรองการประเมินผล  ประเมินตนเอง วิชาการ

0546 15 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งข้อมูส ารวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  1/2563 บุคคล

0547 15 ม.ิย.63 รร.บุญวาทย์ ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียน อ านวยการ

0548 16 ม.ิย.63 นิมนต์พระสถาปนาโรงเรียน ทั่วไป

0549 16 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  ระยะที่  3 วิชาการ

0550 17 ม.ิย.63 ม.พิษณุโลก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายกรินทร์  ทองวงค์บุตร) ทะเบียน

0551 18 ม.ิย.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวพอฤทัย  คบสหาย) ทะเบียน

0552 19 ม.ิย.63 รร.บุญวาทย์ ขอขอบคุณรถตู้โรงเรียน อ านวยการ

0553 22 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา  4  ด้าน บุคคล

0554 22 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 อบรมพัฒนาครูผู้นิเทศผ่านระบบ Video Conference วิชาการ

ว0555 22 ม.ิย.63 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน  ครบรอบ  105  ปี งานสารบรรณ

0556 22 ม.ิย.63 วิทยาลัยเชียงราย แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา ทะเบียน

0557 22 ม.ิย.63 ผจก.บริษัท  แกมมาโก้ ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

0558 22 ม.ิย.63 สสจ.ล าปาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน

0559 22 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  ระยะที่  3  คร้ังที่  2 วิชาการ

0560 22 ม.ิย.63 ผอ.สกสค. ขอส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บุคคล

0561 23 ม.ิย.63 บ.ทีโอที จ ากัด ขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ การเงิน

ว0562 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรองค่าเทอม  ห้องเรียนธรรมดา การเงิน

ว0563 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรองค่าเทอม  ห้องเรียนสสวท. การเงิน

ว0564 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรองค่าเทอม  ห้องเรียน MEP การเงิน

0565 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรอง นางเบญญาภา  วรรณมณี

0566 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรอง นางฐานิตา  พรหมมา
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0567 23 ม.ิย.63 รร.นารีรัตน์ แบบรายงานผลรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน ทะเบียน

0568 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรอง นางนิระมล  เทือกมนต์

0569 23 ม.ิย.63 หนังสือรับรอง นางสาววศินี  วนรัตน์

0570 24 ม.ิย.63 สมาคมนักเรียนเก่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.ล าปางเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการศึกษา (อ.กนกพร)  แนะแนว

0571 24 ม.ิย.63 ม.ราชภัฏล าปาง ขอส่งนักศึกษาปฏิบัติงานการบริหารการศึกษากลับมหาวิทยาลัย บุคคล

0572 25 ม.ิย.63 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวแพรพลอย  หาญพล) ทะเบียน

0573 25 ม.ิย.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวปฐมาภรณ์  โพธิ์ทอง) ทะเบียน

0574 26 ม.ิย.63 คุรุสภา  จังหวัดลาง ขอส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา บุคคล

0575 26 ม.ิย.63 ผจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น  จ ากัด ส่งเงินช าระหนี้ การเงิน

ว0576 26 ม.ิย.63 สพฐ. ,  สพม.35 ส่งแบบรายงาน  ปพ.3 ทะเบียน

ว0577 26 ม.ิย.63 แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ภาคเรียนที่  1 / 2563 วิชาการ

0578 29 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุญาตเปล่ียนแปลงสถานที่บรรพชาอุปสมบทและจ าพรรษา บุคคล

0579 29 ม.ิย.63 ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  ภาค  5 ขอความอนุเคราะห์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  (ประวัติอาชญากรรม) บุคคล

0580 29 ม.ิย.63 มูลนิธิราชประชาสมาสัย การตอบรับทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่อง (อ.กนกพร)  แนะแนว

0581 29 ม.ิย.63 หนังสือรับรองการท างาน นางปราณี  มั่งไคร้

0582 30 ม.ิย.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์

0583 30 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมการเปล่ียนแปลงสถานที่บรรพชาอุปสมบทและจ าพรรษา บุคคล

0584 30 ม.ิย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างครูอัตราจ้างดนตรีไทยจากงบประมาณโครงการห้องเรียนดนตรี บุคคล

0585 1 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวปรีดาภรณ์ ชมชื่น) ทะเบียน

0586 1 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวภัทร์ธีรา  มกุลพานิช) ทะเบียน

0587 1 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวรุจิรา  ค าอ้าย) ทะเบียน

0588 1 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวเปรมสินี  ภิโย) ทะเบียน

0589 1 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวปิยาพัชร  กระแสร์ภาค) ทะเบียน

0590 1 ก.ค.63 ม.ราชภัฏล าปาง น าส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0591 1 ก.ค.63 รายงานผลโควิด-19 ระยะที่  4 วิชาการ

0592 1 ก.ค.63 ม.ศิลปากร น าส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย บุคคล

0593 1 ก.ค.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนมิถุนายน การเงิน

0594 1 ก.ค.63 เลขาธิการคุรุสภา ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บุคคล

0595 1 ก.ค.63 ขอเชิญท าสัญญาซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล พัสดุ

0596 1 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างต าแหน่งธุรการโรงเรียน บุคคล

0597 1 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่  (กรณีเปล่ียนต าแหน่ง/เปล่ียนชื่อ-สกุล) บุคคล

0598 1 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้าราชการขอเปล่ียนชื่อ บุคคล
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0599 2 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ส าหรับข้าราชการครู บุคคล

0600 2 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0601 2 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0602 2 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ดนตรีไทย

0603 2 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวนภัสวรรณ  กันธิยาใจ) ทะเบียน

0604 2 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นายอ าพล  น้ าค า) ทะเบียน

0605 3 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอน าส่งรายได้แผ่นดิน การเงิน

0606 3 ก.ค.63 ขนส่งจังหวัดล าปาง ขอยกเว้นภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน พัสดุ

0607 3 ก.ค.63 หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายเข้าไปเรียน ทะเบียน

0608 3 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวจิตรานุช  ข าคล้าย) ทะเบียน

0609 3 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (อ.ธีรวัฒน)์  คณิตศาสตร์

0610 3 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0611 3 ก.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายธนดล  อุดเถิน) ทะเบียน

0612 3 ก.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวสุพิชญา  สอนเตจา) ทะเบียน

0613 3 ก.ค.63 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นายจิรายุส  สุริยกิจ,  นายชินวัตร  บุญพร้อม) ทะเบียน

0614 3 ก.ค.63 ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาววรกานต์  อนุสรณ์นรการ) ทะเบียน

0615 8 ก.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวอภิชญา  เรืองยศ) ทะเบียน

0616 8 ก.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวฐิตินันท์  วงค์ลังกา) ทะเบียน

0617 8 ก.ค.63 โรงเรียนนายสิบทหารบก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายพงศธร) ทะเบียน

0618 8 ก.ค.63 โรงเรียนนายสิบทหารบก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายกานต์นิธิ  หิรัญสารพงศ์) ทะเบียน

0619 8 ก.ค.63 โรงเรียนนายสิบทหารบก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายชนาธิป  ปุกค า) ทะเบียน

0620 8 ก.ค.63 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นายปิยะนัน ปิยะราช) ทะเบียน

0621 9 ก.ค.63 ขนส่งจังหวัดล าปาง ขอยกเว้นภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน พัสดุ

ว0622 9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน แนวปฏิบัติการจัดการการสอนของนักเรียนที่เรียนออนไลน์  (บ้าน) วิชาการ

0623 9 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ บุคคล

0624 9 ก.ค.63 รับรองผลการศึกษา ทะเบียน

0625 9 ก.ค.63 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองล าปาง ขอความอนุเคราะห์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในไทย คิดส์อิงลิช

0626 9 ก.ค.63 เอกอัครราชทูตไทย ขอความอนุเคราะห์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในไทย คิดส์อิงลิช

0627 9 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์ออกใบรับรอง คิดส์อิงลิช

0628 9 ก.ค.63 สถานเอกอัครราชทูตไทย ตรวจลงตรา Non-Immigrant B คิดส์อิงลิช

0629 9 ก.ค.63 เอกอัครราชทูตไทย ตรวจลงตรา Non-Immigrant B คิดส์อิงลิช

0630 9 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอความอนุเคราะห์  Non-Immigrant B คิดส์อิงลิช
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0631 9 ก.ค.63 กรมการกงศุล รับรองให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย คิดส์อิงลิช

0632 9 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 รับรองว่ามีความประสงค์จะจ้าง คิดส์อิงลิช

0633 9 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 แต่งต้ังครูชาวต่างชาติ คิดส์อิงลิช

0634 10 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน

0635 10 ก.ค.63 ขอฝากเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0636 10 ก.ค.63 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (อ.วิไล)  ภาษาไทย

0637 10 ก.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางโสภิณ  ศิริค าน้อย

0638 13 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ปรับปรุงผลงานวิชาการในการขอรับการประเมินข้าราชการครูฯ (อ.ธีรวัฒน)์  คณิตศาสตร์

0639 13 ก.ค.63 คุณณัฐพงษ์  ศรศิริ ขอขอบคุณ (อ.นาริฐา)  วิทยาศาสตร์

0640 13 ก.ค.63 หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ  พะเยา น าส่งเอกสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 ห้องพยาบาล

0641 13 ก.ค.63 นายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบทและพ่นสารเคมีปูองกันยุงลาย ห้องพยาบาล

0642 13 ก.ค.63 จัดหางานจังหวัดล าปาง ขอความอนุเคราะห์มีใบอนุญาตท างาน บุคคล

0643 13 ก.ค.63 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล าปาง ตอบรับการเป็นวิทยากร (อ.ปิญชาน์)  ภาษาอังกฤษ

0644 14 ก.ค.63 กฟผ.แม่เมาะ การพิจารณาคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา (อ.กนกพร)  แนะแนว

0645 14 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายหยัด  แขไข

0646 14 ก.ค.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ตอบรับนักศึกษาเข้าสังเกตธรรมชาติของนักเรียน (อ.สมบูรณ์)  พลศึกษา

0647 15 ก.ค.63 น าส่งแบบประเมินข้าราชการครูฯ  เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะช านาญการ (อ.สิริญา)  

0648 15 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวแววใจ  แหนมเชย

0649 15 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวจริยา  ทับทิมทอง

0650 15 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 น าส่งเงินจ าหน่ายดอกมะลิ ทั่วไป

ว0651 15 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  ห้องเรียนพิเศษ วิชาการ

0652 16 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ขอค านิยมครูเกษียณ ทั่วไป

ว0653 16 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (ดนตรีไทย)

0654 17 ก.ค.63 หนังสือรับรอง (อ.สายพร)  ภาษาไทย

0655 17 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งแบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปี  2563  คร้ังที่  1 กิจการนักเรียน

0656 17 ก.ค.63 คุรุสภา  จังหวัดล าปาง ขอส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี บุคคล

0657 17 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายศราวุธ  สิทธิชุม

0658 17 ก.ค.63 ขนส่งจังหวัดล าปาง ขอยกเว้นภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน พัสดุ

0659 17 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งโครงการเพื่อขอยืมค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฯ ดนตรีไทย

0660 17 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 น าส่งผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ (ผอ.นิรันดร)  กิจการนักเรียน

ว0661 17 ก.ค.63 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน
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0662 20 ก.ค.63

ส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งการจัดท าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (รูปถ่ายผิด)

บุคคล

0663 20 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐใหม่ บุคคล

0664 20 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนันธิยาภรณ์

0665 20 ก.ค.63 รร.นารีรัตน์ หนังสือส่งตัวนักเรียนขอย้ายเข้าไปเรียน ทะเบียน

0666 20 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งผลงานเข้าคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการนักเรียน

ว0667 20 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอร่วมกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน

0668 21 ก.ค.63 รร.บุญวาทย์ ขอความอนุเคราะห์ยืมเคร่ืองดนตรีไทย (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

ว0669 21 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย กิจการนักเรียน

0670 21 ก.ค.63 ม.รามค าแหง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ ทะเบียน

0671 21 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ บุคคล

0672 22 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส ารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2563 วิชาการ

0673 22 ก.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ส ารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2563 วิชาการ

0674 22 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขออนุมัติเบิกถอนเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0675 22 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอแต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง บุคคล

0676 22 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ" OBEC บุคคล

0677 22 ก.ค.63 ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ (อ.ชลอ)  วิทยาศาสตร์

0678 22 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายบุญเสาร์  หลักบึง

0679 23 ก.ค.63 เลขาธิการส านักสพฐ. ส่งแบบแก้ไขผู้ส าเร็จการศึกษาปี  2558 ทะเบียน

0680 23 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปี การเงิน

0681 24 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER
 ONE (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0682 24 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การส่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนงาน

0683 24 ก.ค.63 รพ.แวนแซนต์วูร์ด บริการฉีดวัคซีนเคล่ือนที่ ห้องพยาบาล

0684 24 ก.ค.63 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวณัฐนพิน  เจ้ากลดี) ทะเบียน

0685 24 ก.ค.63 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นายชนาธิป  พูนผลอนันต์,  นางสาวญาสุมินทร์  หน่อค า) ทะเบียน

0686 29 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางศุทธินี  ไชยรินทร์

0687 29 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกิติศักด์ิ  พรมค า

0688 29 ก.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นายกิติศักด์ิ  พรมค า

0689 29 ก.ค.63 รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล แจ้งการใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร (อ.สุภาณี)  พลศึกษา

ว0690 29 ก.ค.63 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย



เลขทะเบยีนส่ง ลงวันที่ ถึง เรื่อง การปฏบิตัิ หมายเหตุ

0691 29 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งผลงานร่วมการประกวดเรียงความ (อ.จุฬารัตน)์  ภาษาไทย

0692 29 ก.ค.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งเอกสารข้อเสนอการขอรับสนับสนุนงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563 (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0693 29 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปล่ียนชื่อ-สกุล บุคคล

0694 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งโครงการเพื่อขอยืมเงินค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

0695 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม บุคคล

0696 30 ก.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล

0697 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (อ.ประภาพร)  ภาษาญี่ปุุน

0698 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างครูอัตราจ้างดนตรีไทยจากงบประมาณโครงการห้องเรียนดนตรี  (เพิ่มเติม) บุคคล

0699 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐใหม่ (กรณีเปล่ียนสกุล) บุคคล

0700 30 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตร  ช่วยเหลือครูอาวุโส  ปี  2563 บุคคล

0701 31 ก.ค.63 บ.อินทราเซรามิค  จ ากัด ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (อ.นพพร)  วิทยาศาสตร์

0702 31 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน กิจการนักเรียน

0703 31 ก.ค.63 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

ว0704 31 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน การเปิดการเรียนการสอนตามปกติเต็มรูปแบบ  (นักเรียนมาเรียน  100%) วิชาการ

0705 31 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส ารวจข้อมูลสภาพอัตราก าลัง บุคคล

0706 31 ก.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูฯ บุคคล

ว0707 31 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน การจัดกิจกรรมสอนเสริมตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ.ศิริญา)  วิทยาศาสตร์

ว0708 31 ก.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ยกเลิกการเปิดการเรียนการสอนตามปกติเต็มรูปแบบ วิชาการ

0709 31 ก.ค.63 วิทยาลัยเชียงราย แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงวุฒิการศึกษา  (นางสาวปรียานุช  ฉายกล้าหาญ) ทะเบียน

0710 31 ก.ค.63 ม.ศรีปทุม แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวพัชรีพร  เรียนแก้ว) ทะเบียน

0711 3 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววัณณีย์  ชุมภู

0712 3 ส.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาวนงลักษณ์  แก้วกันธา

0713 3 ส.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางศิริวรรณ  วรงค์วรรธนะ

0714 3 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนกรกฎาคม  การเงิน

0715 3 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0716 3 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ส าหรับข้าราชการครู ประจ าเดือนกรกฎาคม บุคคล

0717 3 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0718 3 ส.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางสาววัณณีย์    ชุมภู

0719 3 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนงลักษณ์  แก้วกันธา

0720 3 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายงานการเงินประจ าเดือน การเงิน

0721 4 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งแบบรายงานส่งคืนอัตราว่างจากผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ บุคคล

0722 5 ส.ค.63 สสจ.ล าปาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเครือข่าย  TO BE NUMBER ONE  กิจการนักเรียน
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0723 5 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งรายชื่อครูชี้แจงบูรณาการฯ กิจการนักเรียน

0724 5 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมการจัดโครงการค่ายพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษห้องเรียนดนตรี (อ.ศรีนวย)  ดนตรีไทย

0725 6 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการในฝุายที่ได้รับผิดชอบ บุคคล

0726 7 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญรับทราบปัญหาของนักเรียน กิจการนักเรียน

0727 7 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การหักเงินเพื่อช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ.ปนัดดา)  แนะแนว

0728 7 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0729 10 ส.ค.63 ม.การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตล าปาง ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0730 10 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 รายงานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม บุคคล

0731 10 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งหลักฐานรายงานการพัฒนาออนไลน์  เดือนพฤษภาคม  2563  (เพิ่มเติม) บุคคล

0732 10 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเปล่ียนแปลงรายชื่อฝุายที่รับผิดชอบโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ปี  2563 บุคคล

0733 10 ส.ค.63 สพฐ. การขอยกเลิกครูอาสาสมัครจีน (อ.ปัทมาพร) ภาษาจีน

0734 10 ส.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ทะเบียน

0735 10 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวดารณี  สมสิทธิ์

0736 10 ส.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง โครงการยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ปูองกันภัย  COVID-19 (อ.อัญชลี)  สังคม

0737 11 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างลูกจ้างต าแหน่งนักการภารโรง บุคคล

0738 11 ส.ค.63 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดล าปาง แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กิจการนักเรียน

0739 11 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 น าส่งแผน BCP (อ.นงนุช)  แผนงาน

ว0740 11 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน แจ้งเปิดเรียนตามปกติเต็มรูปแบบ  (นักเรียนมาเรียน  100%) วิชาการ

0741 13 ส.ค.63 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวธัญชนิต  ช้างศรี) ทะเบียน

0742 13 ส.ค.63 กศน.อ าเภอเมืองล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวนันทนัช  ฟูเต็มวงค์,  นายสมภพ  บวร) ทะเบียน

0743 13 ส.ค.63 กศน.อ าเภอเมืองล าปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นายนรบดี  วัฒนกุล) ทะเบียน

0744 13 ส.ค.63 กศน.อ าเภอเมืองล าปาง
แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวอารียา  เขียวเลางาม,  นายทศภาค  สุนทรพรนาวิน,  นางสาว
ณัฎฐากร  เครือระยา) ทะเบียน

0745 13 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 การส่งค าร้องขอย้ายผู้บริหาร บุคคล

0746 14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย  สาขาล าปาง ขอโอนย้ายงานระบบ  Biz@Branch การเงิน

0747 17 ส.ค.63 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ  จ.ล าปาง น าส่งเงินทอดผ้าปุาสามัคคีผู้สูงอายุ ทั่วไป

0748 17 ส.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ขอส่งรายชื่อข้าราชการครูทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการก ากับห้องสอบ บุคคล

0749 17 ส.ค.63 หนังสือรับรองการท างาน นางหทัยภัทร  ล้ินทอง

0750 18 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการห้องเรียนดนตรี พัสดุ

ว0751 18 ส.ค.63 ภาคีเครือข่าย ขอเชิญประชุม สารบรรณ

0752 18 ส.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวบุษบา  มาเยอะ) ทะเบียน

0753 18 ส.ค.63 ม.ราชภัฏล าปาง น าส่งใบสมัครแข่งขันทักษะภาษาไทย (อ.ญาณสิรีค์)  ภาษาไทย
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0754 19 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ปี  2563  แผนงานบุคลากรภาครัฐ  (คร้ังที่  4) บุคคล

0755 19 ส.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ขอส่งแบบตอบรับเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ (อ.ปนัดดา)  แนะแนว

ว0756 19 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0757 19 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน ผอ.นิรันดร  หมื่นสุข

ว0758 19 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจการนักเรียน

ว0759 19 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีพื้นบ้าน กิจการนักเรียน

0760 20 ส.ค.63 ม.พะเยา ส่งตัวนิสิตกลับมหาวิทยาลัย (อ.เบญญาภา)  พลศึกษา

0761 20 ส.ค.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวกชณิชา  ธรรมธนชัย) ทะเบียน

0762 20 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิชิต  วงค์มั่น

0763 20 ส.ค.63 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  กฟผ.แม่เมาะ แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นายณัฐนนท์  เตชะนันท,์  นางสาวธัญรดา  เอี่ยมหอม) ทะเบียน

0764 24 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวดวงฤทัย  ธนามี

0765 24 ส.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียน ขอเชิญพบผู้ปกครองนักเรียน กิจการนักเรียน

0766 24 ส.ค.63 สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการต ารวจประสานงานโรงเรียน กิจการนักเรียน

0767 24 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวรัตนาภรณ์  มะโนใจ

ว0768 24 ส.ค.63 แจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ.พรศรี)  แนะแนว

0769 24 ส.ค.63 แจ้งผลพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้าง  พัสดุ

0770 24 ส.ค.63 แจ้งผลพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้าง  พัสดุ

ว0771 24 ส.ค.63 ผอ.+รอง  เกษียณอายุราชการ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 สารบรรณ

ว0772 24 ส.ค.63 ประธาน  6  ภาคี ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 สารบรรณ

0773 25 ส.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (อ.กนกพร)  แนะแนว

0774 25 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (อ.ณัฏฐพล)  คณิตศาสตร์

0775 25 ส.ค.63 ขนส่งจังหวัดล าปาง ขอยกเว้นภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน พัสดุ

0776 25 ส.ค.63 ม.รามค าแหง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิ  (นางสาวอิศรา  อุดหมอ) ทะเบียน

ว0777 25 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 กลุ่มสาระศิลปะ

ว0778 25 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพ

0779 25 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล  (ไข้ใน) การเงิน

ว0780 25 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

0781 26 ส.ค.63 สนง.ทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขอแจ้งการจัดท าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (รูปถ่ายสลับ) บุคคล

0782 26 ส.ค.63 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ขอส่งใบเสร็จรับเงิน การเงิน

0783 26 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางศุทธินี  ไชยรินทร์

0784 27 ส.ค.63 ผอ.รร.สตรีวิทยา  2  ในพระราชูปถัมภ์ ตอบรับการเผยแพร่ส่ือการสอน  (อ.วาริศา) บุคคล

0785 28 ส.ค.63 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ขออนุญาตจัดงานมุทิตาจิต สารบรรณ
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0786 28 ส.ค.63 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่

0787 28 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย

0788 28 ส.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  โครงการยุวกาชาดฯ (อ.อัญชลี)  สังคม

0789 31 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0790 31 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอฝากเงินรายได้สถานศึกษา การเงิน

0791 31 ส.ค.63 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  ประจ าปี  2563 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

0792 31 ส.ค.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่าการศึกษาบุตร การเงิน

0793 31 ส.ค.63 สสจ.ล าปาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการน าเสนอผลงานชมรม  TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน

0794 1 ก.ย.63 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  (นางสาวปิยะนาฏ  แก้วบุญเรือง) ทะเบียน

0795 1 ก.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ส่งหลักฐานเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน

0796 1 ก.ย.63 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ทะเบียน

0797 1 ก.ย.63 ผู้จัดการธนาคากรุงไทย  สาขาล าปาง ขอความอนุเคราะห์ออกรายการงบเทียบยอดฯ  ประจ าเดือนสิงหาคม การเงิน

0798 1 ก.ย.63 ม.แม่ฟูาหลวง แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  (นางสาวเพลงนิภา  ปูอมสุวรรณ) ทะเบียน

0799 1 ก.ย.63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ ขอเปล่ียนแปลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจถอนเงิน (อ.พิชญ์รัศมิ)์ 

0800 1 ก.ย.63 ม.ราชภัฏล าปาง ส่งตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วิชาการ

0801 2 ก.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 ขอส่งรายงานการพัฒนาตนเองประจ าเดือนสิงหาคม  2563 บุคคล

0802 2 ก.ย.63 เชิญท าสัญญาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (1,000,000  บาท) พัสดุ

0803 2 ก.ย.63 ผอ.สพม.เขต.35 รายงานผลการด าเนินงานการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ (อ.ลิลตา)  สังคม
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