
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๒๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๔,๕)
_______________

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๔ และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๕ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
เพ่ือเขาชมพระเมรุมาศ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให ขาราชการครูและบุคลากรตามรายชื่อดังแนบ ไปราชการเพ่ือนํานักเรียนทัศนศึกษาฯ
ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ

 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ

 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนุกูล  อํ่าอวม)
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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รายชื่อคณะครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ม.๕)

๑. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นายไพโรจน  สิริพัฒนา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๓. นายสมนึก  เกิดเนตร ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๔. นางอุษา  กอบกิจ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๕. นายเอกกมล  เรืองเดช ตําแหนง ครู
๖. นางสาวอัฏฐอรวี  อํ่าบางกระทุม ตําแหนง ครูอัตราจาง
๗. นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม ตําแหนง ครู
๘. นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๙. นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๐. นางณัชภัทร  วงศจีน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ



รายชื่อคณะครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ม.๔)

๑. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๓. นางกาญจนา  จันทรสุคนธ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๔. นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๕. นางดวงเดือน  เรงเจริญ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวบุศรินทร  พิมพล ตําแหนง ครู
๗. Miss Shi Yunmeng ตําแหนง ครูอัตราจาง
๘. นางชลปรียา  สวนทวี ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๙. นางสมพร  ศรีพูล ตําแหนง ครูชํานาญการ
๑๐. นายสันติพร  ภูพงษ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ


