
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๓๖๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,เฉลิมขวัญสตรี,เตรียมอุดมศึกษา
_______________

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีกําหนดจัดการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.๓๙ พิษณุโลก
มีกําหนดการจัดการแขงขันฯ ในวันท่ี ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ,
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให

วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี)
๑. นายไพบูลย  อมรประภา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒. นางรัชนี  พรมชู ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
๓. นางสินีนาฏ  คชนิล ตําแหนง ครูชํานาญการ
๔. นายชัยรัตน  อํ่าพูล ตําแหนง ครูอัตราจาง
๕. นางทวีสุข  บัวทอง ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวลักษณา  เยาวสังข ตําแหนง ครูอัตราจาง
๗. นักเรียน จํานวน ๔๓ คน(รายชื่อดังแนบ)
วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา)
๑. นางสุรภา  จันทรเปลง ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นักเรียน จํานวน ๗ คน(รายชื่อดังแนบ)
วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม)
๑. นายวรวิทย  ไชยม่ิง ตําแหนง ครู
๒. นักเรียน จํานวน ๑๑ คน(รายชื่อดังแนบ)
ไปราชการเพ่ือนํานักเรียนเขารวมการแขงขันฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ )
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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