
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๑๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๑)
_______________

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๑ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือเขาชมพระเมรุมาศ
ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให ขาราชการครูและบุคลากรตามรายชื่อดังแนบ ไปราชการเพ่ือนํานักเรียนทัศนศึกษาฯ
ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ

 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ

 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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รายชื่อคณะครูท่ีไปราชการท่ี กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธ ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑. นางโสพิศ  เทศสลุด ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
๒. นางอําพร  สินมา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๓. นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ ตําแหนง ครูอัตราจาง
๔. นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์คง ตําแหนง ครูผูชวย
๕. นางปาริชาติ  สิทธิ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๖. นายชัยรัตน  อํ่าพูล ตําแหนง ครูอัตราจาง
๗. นางวาสนา  ประวันนา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๘. นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ตําแหนง ครู
๙. นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออนตําแหนง ครูผูชวย
๑๐. นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๑. นางสุภาพ  อมรประภา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๒. นายไพบูลย  อมรประภา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๓. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๔. นางผกากรอง  พินิจ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๑๕. นางสาวสุธาพร  มานอย ตําแหนง ครูอัตราจาง
๑๖. นายชาติ  ถาวร ตําแหนง ครูชํานาญการ
๑๗. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๘. นางพะยอม  คุมฉาย ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๙. นางสาวลักษณา  เยาวสังข ตําแหนง ครูอัตราจาง
๒๐. นางนาตฤดี สุขสินธารานนท ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๑. นางประภาพรรณ  พรมสาร ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๒. นายดิเรก  ทองหนัก ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๓. นางสาวสาคร  อยูนุย ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๔. วาท่ีรอยตรีนิทัศน  คําทา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๕. นายวีรชัย  วาณิชยกุล ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
๒๖. นายนําพล  เพ็ญศรี ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๒๗. นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เมา ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ


