
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๔๐ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร
_______________

ตามท่ี นายกรัฐมนตรีและคณะ ไดกําหนดแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนและ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดสุโขทัย นั้น

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

๑. นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวสุนิศา  เจริญดี นักเรียน
๓. นางสาวกัญญาภัค  คงนก นักเรียน
๔. นางสาวกัญญาณัฐ  คงนก นักเรียน
๕. นางสาวมัณฑนา  แกวเกลี้ยง นักเรียน
๖. นางสาวสุภะศิริ  อํ่าพูล นักเรียน
๗. นางสาวทิพยวิภา  ทะเจริญ นักเรียน
๘. นายชัญญา  ตั้งคํา นักเรียน
ไปราชการเพ่ือจัดนิทรรศการฯ ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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