
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๐๗๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ
_______________

ดวย สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย จะดําเนินการสงนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เขารวมการ
แขงขันรายการ ๒๓rd APBF Youth Championships ๒๐๑๙ ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
มณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ นั้น

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

๑. นายเกรียงไกร  พิชัยพันธ ตําแหนง พนักงานขับรถ
๒. เด็กหญิงญาณิศา  มีศาสตร นักเรียน
๓. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายเปลี่ยน นักเรียน
๔. เด็กหญิงศิริณภา  บุญผอง นักเรียน
๕. เด็กหญิงเอ้ืออังกูล  แสงอรุณ นักเรียน
๖. เด็กชายวิศิฏ เจียมสวัสดิ์ นักเรียน
๗. เด็กชายณัฐภัทร  คําทา นักเรียน
ไปราชการเพ่ือเขารวมการแขงขันบริดจฯ ในวันท่ี ๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ
 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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