
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๒๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
_______________

ดวยโรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑ วันศุกรท่ี
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

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

๑. นางนุศรา  จันทรสละ ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
๒. นายธราธร  สุขะอาคม ตําแหนง ครูผูชวย
๓. เด็กหญิงสุจิวรรณ  จิรายุโรจน นักเรียน
๔. เด็กชายยศสรัล  บูทอง นักเรียน
๕. เด็กหญิงอภิชณัฐ  ปฐานพินาศ นักเรียน
๖. เด็กชายธนชธัช  ศิริรัตนหอมสุดนักเรียน
๗. เด็กชายวศิน  ศิรินภาพันธ นักเรียน
๘. เด็กชายพงศกร  ปองลม นักเรียน
๙. เด็กชายพฤฒินันท สงสังข นักเรียน
๑๐. เด็กหญิงจิราภา  ฮายาชิ นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเขาชมนิทรรศการวิชาการฯ ในวันท่ี ๒๒ 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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