
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๐๕ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ�ายเงินโครงการค�าอาหารกลางวัน  
และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) 

 ในสถานการณ+การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือรองรับสถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยหากมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน# หรือสลับมาเรียน ทําให=ไม%สามารถ
จัดหาอาหารกลางวันให=แก%นักเรียนได= จึงจําเป@นต=องจ%ายงบประมาณค%าอาหาร และอาหารเสริม (นม) (เดือนมกราคม 
๒๕๖๕) นักเรียนให=แก%ผู=ปกครอง เพ่ือนําไปจัดอาหารกลางวันให=นักเรียนรับประทานอาหารท่ีบ=าน กรณีการใช=จ%าย
งบประมาณดังกล%าว รวมถึงอาหารม้ืออ่ืนๆ ท่ีส%วนราชการ หรือหน%วยงานของรัฐเคยจัดให= 
  ดังนั้น เพ่ือให=เป@นไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด จึงขอแต%งต้ังบุคคล 
ดังต%อไปนี้เป@นคณะกรรมดําเนินงานจ%ายเงินโครงการค%าอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(เดือนมกราคม ๒๕๖๕) ในสถานการณ#การแพร%ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบด=วย 
  ๑. นางสาววราพัณณ# จิระอรุณพัฒน# พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ครูประจําชั้นอนุบาลปIท่ี ๑ 
  ๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นอนุบาลปIท่ี ๒ 
  ๓. นางสาวศศิธร จันทร#ชนะ ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นอนุบาลปIท่ี ๓ 
  ๔. นางสาวอัยย#  แก=วอาชา ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๑/๑ 
  ๕. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู=ช%วย       ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๑/๒ 
  ๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๒/๑ 
  ๗. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๒/๒ 
  ๘. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๓/๑ 
  ๙. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑          ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๓/๒ 
  ๑๐. นายรุจน# เล%าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๔/๑ 
  ๑๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๔/๒ 
  ๑๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน# ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๕/๑ 
  ๑๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๕/๒ 
  ๑๔. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๖/๑ 
  ๑๕. นางสาวณหทัย ปRอมชูแก=ว ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปIท่ี ๖/๒ 
 
 

 



  ๑๖. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ห=องเด็กพิการเรียนรวม 
๑๗. นางสาวจริยา จันทร#แดง ครูอัตราจ=าง      ห=องเด็กพิการเรียนรวม 

  ๑๘. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ     ครูการเงินโรงเรียนบ=านบางจาก 
 

ให=ผู=ท่ีได=รับแต%งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน=าท่ีอย%างเต็มความสามารถ เพ่ือให=เกิดประโยชน#สูงสุดต%อทางราชการ 
พร=อมท้ังให=ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข=าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ=านบางจาก 
ตามเอกสารแนบท=ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต% วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป@นต=นไป  
 

                                         สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

                   ลงชื่อ  
                         (นายตรี ศตสังวัตสร#) 

                                             ผู=อํานวยการโรงเรียนบ=านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ�ายเงินโครงการค�าอาหารกลางวัน  

และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) 
 ในสถานการณ+การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ณ โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๐๕ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายรุจน# เล%าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๒ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๔ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๕ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน# ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวศศิธร จันทร#ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวณหทัย ปRอมชูแก=ว ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวอัยย# แก=วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู=ช%วย  
๑๕ นางสาวจริยา  จันทร#แดง ครูอัตราจ=าง  
๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๘ นางสาววราพัณณ# จิระอรุณพัฒน# พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


