
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๓๘๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
_______________

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ไดจัดทําโครงการตนไทยหัวใจสีเขียว เนื่องใน
วันสิ่งแวดลอมไทยข้ึน เพ่ือเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในฐานะท่ีทรงเปนพระบิดาแหงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในวันท่ี ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ หองประชุมนครสรลวงสองแคว (อาคารบึงราชนก) ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

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

๑. นางสุรภา  จันทรเปลง ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. เด็กชายธัญนพนนท  ขําอาจโชติหิรัญ นักเรียน
๔. เด็กชายบุญเลิศ  พาสนาโสภณ นักเรียน
๕. เด็กชายพิษณุ  เหล็กพิชัย นักเรียน
๖. เด็กชายพีรเทพ  เงินบํารุง นักเรียน
๗. เด็กชายภูตะวัน  คําชม นักเรียน
๘. เด็กชายรัฐพงษ  สมบัน นักเรียน
๙. เด็กชายวัชรพงศ  ศิลา นักเรียน
๑๐. เด็กชายอนาวิล  เพ็ชรดี นักเรียน
๑๑. เด็กชายอรรถนันท  เขียวหาย นักเรียน
๑๒. เด็กชายภรภัทร  ครามปน นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเพ่ือจัดนิทรรศการและเปนวิทยากรลดเมืองรอนฯ ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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