
. .

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๗๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค
_______________

ตามท่ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก รวมกับ สภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กําหนดจัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กาวสูการเปน
นักสังคมสงเคราะหนอย นอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมท่ี ๑ การอบรมใหความรูหลักสูตร “นักสังคมสงเคราะหนอย” ในวันจันทรฺ ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๘๗๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู
ลูกจาง  และนักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวสุนิศา  เจริญดี นักเรียน
๓. นางสาวปรัชญา  แยงแยม นักเรียน
๔. นายชัญญา  ตั้งคํา นักเรียน
๕. นายหฤษฏ  คุมรักษ นักเรียน
ไปราชการ เพ่ืออบรมฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายทรงภรต  ภูกร )
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

. .

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๗๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค
_______________

ตามท่ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก รวมกับ สภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กําหนดจัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กาวสูการเปน
นักสังคมสงเคราะหนอย นอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมท่ี ๑ การอบรมใหความรูหลักสูตร “นักสังคมสงเคราะหนอย” ในวันจันทรฺ ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๘๗๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู
ลูกจาง  และนักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวสุนิศา  เจริญดี นักเรียน
๓. นางสาวปรัชญา  แยงแยม นักเรียน
๔. นายชัญญา  ตั้งคํา นักเรียน
๕. นายหฤษฏ  คุมรักษ นักเรียน
ไปราชการ เพ่ืออบรมฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายทรงภรต  ภูกร )
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

. .

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๗๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค
_______________

ตามท่ี สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก รวมกับ สภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กําหนดจัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กาวสูการเปน
นักสังคมสงเคราะหนอย นอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมท่ี ๑ การอบรมใหความรูหลักสูตร “นักสังคมสงเคราะหนอย” ในวันจันทรฺ ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๘๗๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู
ลูกจาง  และนักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวสุนิศา  เจริญดี นักเรียน
๓. นางสาวปรัชญา  แยงแยม นักเรียน
๔. นายชัญญา  ตั้งคํา นักเรียน
๕. นายหฤษฏ  คุมรักษ นักเรียน
ไปราชการ เพ่ืออบรมฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายทรงภรต  ภูกร )
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


