
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๐๕๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ
_______________

ดวยหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ กําหนดการฝกภาคสนามของนักศึกษา
วิชาทหาร วันท่ี ๑๑ – ๑๓, ๒๑ – ๒๓, ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ และ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ คายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

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

๑. นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒. นางพนัชกร  มีศาสตร ตําแหนง ครูชํานาญการ
๓. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๔. นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย ตําแหนง ครูชํานาญการ
๕. นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอางค ตําแหนง ครูชํานาญการ
๖. นักเรียน จํานวน ๑๔๐ นาย (รายชื่อดังแนบ)
ไปราชการเพ่ือเขารวมฝกภาคสนามฯ ตามวันเวลาสถานท่ีดังกลาว
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางโสพิศ  เทศสลุด)
รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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