
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและลูกจ้างประจำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................................อายุ......................ปี  
ตำแหน่ง ..................................................ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.......................................................... 
เสียชีวิต (สาเหตุท่ีเสียชีวิต) ....................................ขณะนี้ ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ ................................................ 
และจะทำการฌาปนกิจศพในวันท่ี ............................................. ณ สุสาน ...................................................... 
อำเภอ .............................................. จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                  
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (1)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ................................................................... ขอเบิกเงินสวัสดิการ จำนวน 30,600 บาท 
(สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยการวางพวงหรีดและมอบปัจจัยร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                          ลงช่ือ                                          
                                       (.....................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง ........................................................... 

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ   .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ                                           
ครูและลูกจ้างประจำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว, ด.ช., ด.ญ.)..............................................................................อายุ...........ปี  
(   ) บิดา (   ) มารดา (   ) คู่สมรส (   ) บุตรของ (นาย, นาง, นางสาว) ...........................................................
ตำแหน่ง ..............................................ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน................................................................ 
เสียชีวิต (สาเหตุท่ีเสียชีวิต) ............................................. ขณะนี้ ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ ..................................... 
และจะทำการฌาปนกิจศพในวันท่ี ........................................... ณ สุสาน ........................................................... 
อำเภอ .............................................. จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (1)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย /กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน ................................................................... ขอเบิกเงนิสวสัดิการ จำนวน 30,600 บาท 
(สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยการวางพวงหรีดและมอบปัจจัยร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                                                                          ลงช่ือ                                          
                                        (....................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง  .......................................................... 

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ    .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                  วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดาของคู่สมรสของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
ครูและลูกจ้างประจำ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

   ด้วย (นาย, นาง).........................................................................................อายุ...................................ปี  
(   ) บิดา (   ) มารดา ของคู่สมรสของ (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................................
ตำแหน่ง .............................................ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน................................................................ 
 เสียชีวิต (สาเหตุท่ีเสียชีวิต) ......................................... ขณะนี้ ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ ........................................
และจะทำการฌาปนกิจศพในวันท่ี ........................................... ณ สุสาน ........................................................... 
อำเภอ .............................................. จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

   ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (1)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ................................................................ ขอเบิกเงนิสวสัดิการ จำนวน   10,600 บาท 
(หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยการวางพวงหรีดและมอบปัจจัยร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                                                                          ลงช่ือ                                          
                                          (.................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง   ......................................................... 
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ  .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                 วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของอดีตผู้อำนวยการ อดีตรองผู้อำนวยการ อดีตครูและอดีต
ลูกจ้างประจำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................อายุ...................ปี  
อดีต....................................................ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน................................................................. 
เสียชีวิต (สาเหตุท่ีเสียชีวิต) ........................................ขณะนี้ ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ ............................................ 
และจะทำการฌาปนกิจศพในวันท่ี ........................................... ณ สุสาน ........................................................... 
อำเภอ .............................................. จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (2)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ................................................................ ขอเบิกเงินสวัสดิการ ตามรายละเอียดของ
ผู้เสียชีวิตดังนี้  
             (    )  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
             (    )  ต้ังแต่เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีแต่ไมค่รบ 3 ปบีริบูรณ์  จำนวน 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
เพื่อมอบปัจจัยร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                                                                          ลงช่ือ                                          
                                       (......................................................) 
                                                                       ตำแหน่ง   .............................................................  

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ     
 .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       

        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        



                      บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ที่    วันที่                
เรื่อง  ขออนุมติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของนักเรียน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (   ) ด.ญ.  (   ) ด.ช.  (   ) นาย  (   ) นางสาว............................................................................
อายุ.............................ปี  นักเรียนช้ัน ม. .............ห้อง ................ เสียชีวิต (สาเหตุท่ีเสียชีวิต)............................ 
........................................ขณะนี้ ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ .......................................................................................
และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันท่ี .......................................... ณ สุสาน ........................................................
อำเภอ..................................... จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.2 (ก)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ครูท่ีปรึกษา ช้ัน ม. ......... ห้อง ............. โทรศัพท์ .....................................ขอเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อวางพวงหรีดและมอบปัจจัยร่วมทำบุญ
บำเพ็ญกุศล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                                                          ลงช่ือ                                          
                                    (...........................................................) 
              ครูท่ีปรึกษา                                                                        
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ     
 .................................................                                      
         (.................................................)   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
            หัวหน้างานการเงินโรงเรียน                                   เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                           (.........................................................)
                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                   ......... /........... /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ............................................. 
           (นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง)                         ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        



                      บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ที่    วันที่                
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................อายุ..............................ปี  
(   )  บิดา (   )  มารดา ของ (ด.ช.,ด.ญ., นาย, นางสาว) ...................................................................................
นักเรียนช้ัน ม..............ห้อง ................  เสียชีวิต  (สาเหตุท่ีเสียชีวิต) .................................................................  
ขณะนี้ต้ังศพบำเพ็ญกุศล ณ ......................................................................................และจะทำการฌาปนกิจศพ 
ในวันท่ี ........................................... ณ สุสาน ..........................................................อำเภอ................................. 
จังหวัด .............................................. เวลา............................................... 

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.2 (ก)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ครูท่ีปรึกษา ช้ัน ม. .......... ห้อง ............. โทรศัพท์ ....................................................ขอเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน  2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อวางพวงหรีดและมอบปัจจัยร่วม
ทำบุญบำเพ็ญกุศล 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ                      
 ลงช่ือ                                          
                                    (...........................................................) 
             ครูท่ีปรึกษา                                                                           
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ   
   .................................................                                      
         (.................................................)   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
            หัวหน้างานการเงินโรงเรียน                                   เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                           (.........................................................)
                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                   ......... /........... /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        
                                                   



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                 วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการเจ็บป่วยของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู ลูกจ้างประจำและ 
          ลูกจ้างช่ัวคราว   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 ด้วย (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................................................................  
ตำแหน่ง ..............................................ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน................................................................   
ได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต้ังแต่ 1 คืน ด้วยสาเหตุ.................................................................................. 
ต้ังแต่วันท่ี ................................................ณ โรงพยาบาล.................................................................................... 
อำเภอ ...................................... จังหวัด .......................................  

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (ข)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ....................................................................... โทรศัพท์ ........................................................
ขอเบิกเงินสวัสดิการจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อซื้อของเย่ียมผู้ป่วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                                                                          ลงช่ือ                                          
                                        (....................................................) 
                                                                         ตำแหน่ง ...........................................................
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

ลงช่ือ   .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ............................................. 
           (นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง)                         ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                   ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    

         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........      



                      บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ที่    วันที่                
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

          ด้วย (   ) ด.ญ.  (   ) ด.ช.  (   ) นาย  (   ) นางสาว............................................................................... 
อายุ...............ปี  นักเรียนช้ัน ม. ...........ห้อง.............. ได้เข้ารับการรักษาตัว (ผู้ป่วยในต้ังแต่ 1 คืน) ด้วยสาเหตุ
....................................................................ตั้งแต่วันท่ี ........................................................................................ 
ณ โรงพยาบาล.............................................อำเภอ ...................................... จังหวัด ........................................  

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.2 (ข)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหนง่ ....................................................  
ครูท่ีปรึกษา ช้ัน ม. .......... ห้อง ............. โทรศัพท์ ....................................................ขอเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ         

                                   ลงช่ือ                                          
   (..................................................) 

      ครูท่ีปรึกษา 
ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ    .................................................                                      
         (.................................................)   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
            หัวหน้างานการเงินโรงเรียน                                   เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                           (.........................................................)
                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                   ......... /........... /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                         
                                                                       



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                 วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมติเบิกเงินสวัสดิการการได้ทายาทใหม่   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................................................................  
ตำแหน่ง ..............................................ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน................................................................   
ได้ทายาทใหม่ตามกฎหมาย เมื่อวันท่ี ................................ขณะนี้ อยู่ท่ี โรงพยาบาล........................................... 
อำเภอ ...................................... จังหวัด .......................................  

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (ข)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน .................................................................. โทรศัพท์ .............................................................
ขอเบิกเงินสวัสดิการจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเยี่ยมทายาทของบุคลากรดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                                                          ลงช่ือ                                          
                                       (.....................................................) 
                                                                         ตำแหน่ง ............................................................. 

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ    .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                 วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการลาอุปสมบท   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ด้วย นาย .....................................................................................ตำแหน่ง ...........................................
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.............................................................................................................................   
จะทำการอุปสมบท ในวันท่ี ...........................................ณ วัด ........................................................................... 
อำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................  

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (ข)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน .............................................................. โทรศัพท์ .................................................................
ขอเบิกเงินสวัสดิการจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  เพื่อร่วมทำบุญในงานอุปสมบท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                                                          ลงช่ือ                                          
                                       (......................................................) 
                                                                        ตำแหน่ง ............................................................... 

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ    .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
     หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                               เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                               โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่                                                 วันที่ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการการสมรสของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและลูกจ้างประจำ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ส่ิงท่ีแนบมาด้วย  หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการสมรส             

ด้วย (   ) นาย (   ) นางสาว.....................................................................................อายุ....................ปี  
ตำแหน่ง ..............................................ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน...............................................................     
ได้ทำการสมรสในวันท่ี ...................................และได้จดทะเบียนสมรสท่ีสำนักทะเบียน  อำเภอ......................... 
จังหวัด .............................................  

ตามระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย              
พ.ศ. 2539 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ข้อ 7.1 (ค)   
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................ตำแหน่ง......................................................  
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน..................................................................... ขอเบิกเงนิสวสัดิการ จำนวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินขวัญถุงในการสมรสของบุคลากรดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                                                          ลงช่ือ                                          
                                       (.....................................................) 
                                                                         ตำแหน่ง ............................................................. 

ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ลงช่ือ    .................................................                                      
              (นางเดือนฉาย  สกุลคู)    เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                  
      หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร                              เพื่อโปรดทราบ ........................................                                                                                       
         
        ลงช่ือ ................................................... 
                                                   (นายทรงพล  เฟื่องฟู)  
                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป     
การพิจารณาของผู้อำนวยการ                                      ......... /........ /......... 
(    )  อนุมัติ    (    )  ไม่อนุมัติ 

 ลงช่ือ ............................................. 
     (..................................................)                    ได้รับเงินจำนวน................................ บาทเรียบร้อยแล้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับเงิน    
         ......... /............ /.........                      ......... /.......... /.........                                                        


