
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๒๙๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
_______________

ตามท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รวมกับศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กําหนดจัด
กิจกรรมวันมหิดลเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสวรรคแหงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการสาธารณสุขไทย” ในวันอาทิตยท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
ณ บริเวณหนาพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และบริเวณอาคารมหิดล ชั้น ๕ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

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

๑. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวจิราภรณ  พูลสวัสดิ์ นักเรียน
๓. นายธนภัทร  ปนคํา นักเรียน
๔. นางสาวศิริวรรณ  ดํารงพันธ นักเรียน
๕. นายชัยสิทธิ์  เย็นเยือก นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเขารวมการแขงขัน ฯ ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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