
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๕๑๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ
_______________

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดกิจกรรม
โครงการ “Future farm ๒๐๑๙ ตนกลานวัตกรรมเกษตรไทย” วันท่ี ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตึก CCA
ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี ๑ ซอยฉลองกรุง ๑
แขวงลาดกระบัง

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให

๑. นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุม ตําแหนง ครูอัตราจาง
๒. นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน ตําแหนง ครูอัตรจาง
๓. นางสาวกฤติยาภรณ วิลยกุล นักเรียน
๔. นายณัฐชนน  พลเยี่ยม นักเรียน
๕. นางสาวพุฒธิดา  สายเปลีย่น นักเรียน
๖. นายวัชรินทร  พุธสอน นักเรียน
๗. นางสาวพานิณ  อุลปาทร นักเรียน
๘. นางสาวสุจิตรา  แกวแสนชาย นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเขารวมประกวดฯ ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ )
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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