
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๐๑๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
_______________

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จะใหการตอนรับการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการจัดการศึกษาจากคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม

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

๑. นายธีรพงษ  นวลดอน ตําแหนง ครู
๒. นายเอกกมล  เรืองเดช ตําแหนง ครู
๓. นางดารารัตน  มะอิ ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
๔. นางสาวสาคร  อยูนุย ตําแหนง ครชูํานาญการพิเศษ
๕. นางชลธิชา  วรภู ตําแหนง ครูชํานาญการ
๖. นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๗. นายสุทธิพงษ ไพศาล นักเรียน
๘. นางสาวตุลยา  ทองสิน นักเรียน
๙. นางสาวรัตนภรณ  พรชาวนา นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเขารวมเสนอผลงานฯ ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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