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แบบบันทึกน้ําหนัก สวนสูง นักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนคาอาหารกลางวันเนื่องจากมีภาวะทุพโภชนาการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียน .............................................................. อ..................... จ.บุรีรัมย
วันที่.................... เดือน......................................................... พ.ศ.๒๕๖๑
ที่

1
2
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10
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17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - นามสกุล

ชั้น

ณ วันจัดทําคําขอฯ ณ วันตรวจสอบ
สิทธิรับอุดหนุน
สวนสูง น้ําหนัก สวนสูง น้ําหนัก มีสิทธิ ไมมีสิทธิ

หมายเหตุ

28
แบบบันทึกน้ําหนัก สวนสูง นักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนคาอาหารกลางวันเนื่องจากมีภาวะทุพโภชนาการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียน .............................................................. อ..................... จ.บุรีรัมย
วันที่.................... เดือน......................................................... พ.ศ.๒๕๖๑
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ชั้น

ณ วันจัดทําคําขอฯ ณ วันตรวจสอบ

สิทธิรับอุดหนุน

หมายเหตุ

สวนสูง น้ําหนัก สวนสูง น้ําหนัก มีสิทธิ ไมมีสิทธิ
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นักเรียนที่ไดรับการตรวจสอบทั้งสิ้น....................... คน ไมไดตรวจสอบ...................คน

(.....................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน

(.................................................)
ประธานคณะกรรมการ

(..............................................)
ครู

กําหนดการดําเนินการตรวจสอบน้ําหนัก/สวนสูงของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ชุดที่
รายชื่อคณะกรรมการ
๑ (๑) นางสาววงษมณี ชุมหิรัญ
(๒) นางพรณิชา บารเบอร
(๓) นายญาณวุฒิ ทองอยู
(๔) นางบังอร ศิริจันทรกานต
๒ (๑) นางชุติกาญจน มาลาชาติ
(๒) นางสาวรัตนาภรณ ไตรศร
(๓) นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น
(๔) นางสาวพิริยา เอกวิเศษ

วันที่ตรวจ
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียน
๑. โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน
๒. โรงเรียนอนุบาลธีรา
๑. โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ
๒. โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
๑. โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
๒. โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี
๓. โรงเรียนอนุบาลรัตนะ
๔. โรงเรียนบํารุงวิทยา
๕. โรงเรียนอนุบาลชนิดา
๖. โรงเรียนภรภัทร
๑. โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา
๒. โรงเรียนพินศิริ
๑. อนุบาลวันนา
๒. โรงเรียนพอดีวิทยา
๑. โรงเรียนนิภาศิริ
๒. โรงเรียนวรเวทยากร
๑. โรงเรียนตุลยาธร
๒. โรงเรียนกมลลักษณ
๑. โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๑. โรงเรียนมารดาวนารักษ

๓ (๑) นายฉัตรชัย โชคกลาง
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๒) นายธีรภัทร ยศมาว
(๓) นางวริศรา มนูขจร
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๔) นางสาวสกุลเกตุ ขันชัย
๔ (๑) นายอดุลย สุชิรัมย
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๒) นายประดิษฐ ปกษา
(๓) นายกําพล ธนะนิมิตร
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๔) นางพัชรินทร อรัญสาร
(๕) นางมัญชุสา สุขิตวงศ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕ (๑) นายถิร บุญศักดาพร
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(๒) นายยศภัทร แตงทองกุล
(๓) นางสาวราตรี สงวนรัมย
(๔) นางธัญดา ฤกษโอภาษ
๖ (๑) นายอํานวย พุทธชาติ
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. โรงเรียนอนุบาลทศพร
(๒) นางสาวปสุตา ไชยสงคราม
๒. โรงเรียนทศพรวิทยา
(๓) นางวาสนา ชัยประสิทธิโชค
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑. โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ
๗ (๑) นายสุคิด พรฆัง
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑.โรงเรียนศรทิพย
(๒) นายวีรวัฒน ทรัพยอุดม
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. โรงเรียนแสนสุข
(๓) นางอนันตกรณ สอนศิลปพงศ
(๔) นายทวิทย นองประโคน
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได คณะกรรมการจะแจงโรงเรียนใหทราบอีกครั้ง

