
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๐๔๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ
_______________

ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
อบรม จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรท่ี ๑ “การสรางชิ้นงาน ๓ มิติ และการใชงานเครื่อง ๓D Printer” เพ่ือ
เรียนรูทักษะการออกแบบชิ้นงานใหสามารถนํามาใชงานไดจริง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมในวันท่ี ๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑๐๖ (ชั้น ๑) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

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

๑. นางสาวสาคร  อยูนุย ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒. นางชลธชิา  วรภู ตําแหนง ครูชํานาญการ
๓. นายนิกร  พันธรุณ ตําแหนง ครูชํานาญการ
๔. นายเอกกมล  เรืองเดช ตําแหนง ครู
ไปราชการเพ่ืออบรมฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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