
 
 
                 ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
          เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
         ………………………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใน        การ
ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการดำเนินงานต้องเป็นไปด้วย          
ความโปร่งใส เข้าถึง และตรวจสอบได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการกำหนดมาตรการภายในที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต  

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”         
จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. จัดทำแผนจัดซื ้อจ ัดจ ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ติดประกาศของหน่วยงาน
หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและ           
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื ่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื ่อมีการร้องขอ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ            
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 

๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.๔ ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  

๒.๕ บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

๒.๖ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  

๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)  

๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  



๓. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๒๗ วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เลือก
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

๕.จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื ่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงานเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  
 
            ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         ………………………………………………………………………………… 

            ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญนโยบายในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อ
สั ่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มีตัวชี ้ว ัด  “การกำกับดูแลการทุจริต” ภายใต้องค์ประกอบที่ ๔ 
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ (การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) โดยให้ใช้ผลการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) มาเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   
   ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามที่กำหนดในการประเมินฯ จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรง เรยีน
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

 ๑.๑ ห้ามมิให้เสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคงของรัฐ ความสงบ

เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 ๑.๒ ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจให้แก่ประชาชน 

กรณีมีเหตุการณ์สำคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ ้นในพื้นที ่เขตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และมี

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยคำนึงถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบอย่างรอบคอบและรัดกุม 

 ๑.๓ ให้เผยแพร่การดำเนินงานของภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารสำคัญ และ           

การให้บริการประชาชนของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้สาธารณชนทราบ 

๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

 ๒.๑ ลักษณะและประเภทข้อมูลที่โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

  (๑) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  เช่น ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ข้อมูลแผนงาน/



โครงการที่ได้รับอนุมัติ แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับ โรงเรียนนครหลวง 

“อุดมรัชต์วิทยา” ได้ เป็นต้น 

  (๒) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ                  พระ

ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

โดยแสดงที่มาของข้อมูล 

  (๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ภารกิจผู้บริหาร กิจกรรม งานประเพณีที่สำคัญ ของโรงเรียน

นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

  (๔) คลังความรู้ เช่น ผลงาน บทความ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

  (๕) เว็บลิงก์ เช่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานในสังกัด ลิงก์ไปยังวิดีโอ

หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และเว็บไซต์อ่ืน 

เป็นต้น 

๒.๒ กลไก วิธีการ ขั้นตอนการกำกับติดตาม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 (๑) งานสารสนเทศ กลุ ่มบริหารทั ่วไป มีหน้าที ่พ ัฒนาเว ็บไชต์ของโรงเร ียนนครหลวง            

“อุดมรัชต์วิทยา”  และปรับปรุง/เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน 

 (๒) การเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ และบริการประชาชนที่มีสาระสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ 

ฉุกเฉิน/เร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นทีโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  ให้นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณากลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้               

การบริหารข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 (๒) กรณีมีเหตุการณ์สำคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

และมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป            

มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสารโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ต้องคำนึงถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบ

ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบคอบ แล้วรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน 

 

 

 

 

 



                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    
                                                     ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
------------------ 

  ตามท่ีรัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นั้น 
  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์ว ิทยา” ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่                 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นนโยบายสำคัญทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๒. บุคลากรของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน 
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๓. บุคลากรของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จะต้องไม่เสนอว่าให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๔. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตาม       
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ทันท ี
  ๕. โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคคลากรที่ปฏิเสธการรับ
หรือให้สินบนโดยจะไม่ดำเนินด้านลบต่อบุคคลากรที่ผู้นั้น 
  ๖. สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกชนิด                    
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
              ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                           
(นายเจนวุฒิ   บุญชูพงศ)์ 

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณี การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

……………………………………………. 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” พิจารณาเห็นว่า คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปลอดจาก

การทุจริตภายในองค์กร ถือว่าเป็นองค์ประกอบและเป็นสาระสำคัญที่ส่วนราชการจะต้องมีและพึงปฏิบัติให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ ควรจะมี
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียน
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เสียหายโดยเฉพาะเรื่องการแสวหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมาย ตลอดไป
จนถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการนี้ จึงได้กำหนดแนวทาปฏิบัติ สำหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ดังนี้ 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมาย และห้ามเรียกร้อง เรียกรับหรือรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด  
ที่อาจจะมีผลกระทบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน จริยธรรม ยกเว้นกรณี           
การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด  

๒. กรณีความจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมหรือตามปกติ
จารีตประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษามิตรภาพ ไมตรี ตลอดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจหรือแน่ชัดว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบตรงๆ ที่เก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่การรับหรือให้ระหว่างกันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท 

๓. ห้ามเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือนักเรียน หรือจากหน่วยงานเอกชน 
ประชาชนเพื่อจัดหาของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร สำหรับการอวยพร ควรใช้
บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดแกค่ณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

๔. การต้อนรับผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหารให้ต้อนรับตามสมควรตามประเพณีนิยม กรณีที ่มี                   
ความจำเป็นต้องจัดงานเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่าย ประหยัด อาหารที่จัดเลี้ยงควรเป็นอาหารประจำถิ่น 
จัดหาง่าย ราคาประหยัด รวมทั้ง การจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องมี
ของขวัญหรือของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
              ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                                                                       
                                                                   (นายเจนวุฒิ   บุญชูพงศ)์ 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
                                                           
 

 
 

 


