คาสั่ งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ที่ 134 /2560
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสุ ขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่ วยั ใส ห่ างไกลยาเสพติด
------------------------------------------------ในปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลตาบลเขาพระ เพื่อจัดทาโครงการสุ ขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วยั ใส ห่างไกลยาเสพติด ให้กบั
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ ปวช.2 จานวน 279 คน คณะครู ผูป้ กครองและผูท้ ี่สนใจเข้า
ร่ วมโครงการ จานวน 71 คน รวมทั้งสิ้ น 350 คน ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 และนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 416 คน คณะครู ผูป้ กครองและผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการ จานวน 34 คน
รวมทั้งสิ้ น 450 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น.-16.30 น. เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่อานวยการ วางแผน กาหนดนโยบาย แก้ไขปั ญหา และให้
คาปรึ กษาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. นายสมเกียรติ กูเ้ กียรติภูมิ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นายชลิต เชื้อเพชร
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา สุ คลั ธตุล รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
4. นางสาวณภัทร นรสิ งห์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์ หัวหน้าฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
6. นายกณิ กนันต์ สุ ริยกานต์ หัวหน้ากิจการนักเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะฝ่ ายรับลงทะเบียนนักเรียน มีหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรี ยนในวันที่ 14 มิถุนายน 2560
เวลา 07.30 น. ณ หอประชุม 1 ประกอบด้วย
1. ชั้น ม.5/1
นายศภุโชค สาระสันต์
2. ชั้น ม.5/2
นายนนทะกาล ทองบุราณ และนางสาวกัณหา ศรี แตงอ่อน
3. ชั้น ม.5/3
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ และนางสาวปรี ณาพรรณ พิมพ์พิศาล
4. ชั้น ม.5/4
นางสาวรัชดา จิตสามารถ และนางสาวรังสิ ยา วุฒิไพบูลย์
5. ชั้น ม.5/5
นายธนู จันทร์ลอย และ นางสาวสุ พรรษา มาดอนคา
6. ชั้น ม.5/6
นางเสมอใจ จันละคล และ นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
7. ชั้น ม.5/7
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง และนายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
8. ชั้น ปวช.2 ครู และผูป้ กครองนักเรี ยน
นางสาวอารมณ์ ปานทอง
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มีหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรี ยนในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุม 1
ประกอบด้วย
1. ชั้น ม.2/1
นายชัยพล รุ่ งโรจน์ธีระ และนางสาวนันทนัช ปาจิตร
2. ชั้น ม.2/2
นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
3. ชั้น ม.2/3
นางสาวจิราพร วงษ์จนั เพ็ง และนางศุภานัน เอกธีรธรรม
4. ชั้น ม.2/4
นางสาวอารี ทองประสม และนางสาวสมปอง คุม้ สิ น
5. ชั้น ม.2/5
นางสาวจรรยา จิวเจริ ญ และ นายชนพัทธ์ อ่วมสอาด
6. ชั้น ม.2/6
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน และ นางสาวฐานิดา สุ ริยวงศ์ชยั
7. ชั้น ม.2/7
นายชวลิต พึ่งเสื อ และนายสรณัฐ ทนงศักดิ์วเิ ศษ
8. ชั้น ม.2/8
นางสาวไพริ นทร์ ช้างเขียว และ นางกาญจนา สี ทาไข
9. ชั้น ม.2/9 ครู และผูป้ กครองนักเรี ยน
นายทรงพล ม่วงยิม้ และ นางสาวปั ทมา เลี้ยงหล่า
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดสถานที่ มีหน้าที่จดั สถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม โต๊ะที่ใช้รับรายงานตัว
บริ เวณหน้าหอประชุม 1 จานวน 5 ชุด เก้าอี้นงั่ สาหรับนักเรี ยนภายในหอประชุม 1 จานวน 450 ตัว
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด แท่นกล่าวรายงาน และกล่าวเปิ ดงาน 1 ชุด โต๊ะรับแขกสาหรับประธานและแขกผูม้ ี
เกียรติ โต๊ะขาวสาหรับวางอาหารกลางวันและอาหารว่างด้านหลังหอประชุม ตกแต่งสถานที่ให้
สวยงามประกอบด้วย
1. นายนนทะกาล ทองบุราณ หัวหน้า 2.นายทรงศักดิ์ เรื องทัพ
ผูช้ ่วย
3. นักการภารโรง
ผูช้ ่วย
4. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาป้ายชื่องานกิจกรรม มีหน้าที่จดั ป้ ายไวนิลชื่องานกิจกรรม ตามชื่องาน
ด้านล่างนี้ ขนาด 1.5 X 5 เมตร ติดฉากหลังบนเวทีในหอประชุม 1 ประกอบด้วย
1. นางสาวศิรินภา คล้ายนาค หัวหน้า
2. นายสุ วรรณ ปิ่ นทอง ผูช้ ่วย

โครงการสุ ขภาพดี ขับขีป่ ลอดภัย คุณแม่ วยั ใส ห่ างไกลยาเสพติด
ปี งบประมาณ 2560
ระหว่ างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2, 5 และ ปวช.2 ครู และผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลเขาพระ

5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาอาหารกลางวันและอาหารว่าง มีหน้าที่จดั จ้างทาอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ
อาหารว่าง 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) บริ การนักเรี ยน ผูป้ กครอง วิทยากรและคณะครู ที่มาปฏิบตั ิหน้าที่
ประกอบด้วย
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรี วารี รัตน์
หัวหน้า 2. นางสาวดวงนภา ทองน่วม ผูช้ ่วย
3. นางสาวนิษณา น้ าเพชร
ผูช้ ่วย 4. นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร ผูช้ ่วย
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5 .นางสาวสุ พรรษา มาดอนคา
ผูช้ ่วย 6. นายชวลิต พึ่งเสื อ
ผูช้ ่วย
6. ฝ่ ายพิธีกรและประชาสั มพันธ์ มีหน้าที่เป็ นพิธีกร และดาเนินจัดกิจกรรมตามตารางกาหนดการจัด
กิจกรรม ตั้งแต่การเริ่ มรับรายงานตัว และสรุ ป - ปล่อยนักเรี ยนกลับบ้าน ประกอบด้วย
1. นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้า 2. นางสาวณัชนันท์ บุตรดาวงษ์ ผูช้ ่วย
3. นางสาวปาริ ฉตั ร บุญเทียน
ผูช้ ่วย 4. นางสาวอลิษา จันทร์ เปล่ง
ผูช้ ่วย
5. นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์ วังซ้าย
ผูช้ ่วย 6. นายทรงพล ม่วงยิม้
ผูช้ ่วย
7. ฝ่ ายประเมินผลและจัดทาเอกสาร มีหน้าที่จดั ทาบัญชีรายชื่อนักเรี ยน เพื่อลงชื่อรายงานตัว
จัดทาเอกสารประเมินผล จัดทาเอกสารประกอบการอบรม คากล่าวรายงานและคากล่าวเปิ ดงาน
พร้อมสรุ ปผลการประเมินเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และรายงานเทศบาลตาบลเขาพระ ประกอบด้วย
1. นางสาวดวงนภา ทองน่วม หัวหน้า
2. นายกณิ กนันต์ สุ ริยกานต์
ผูช้ ่วย
3. นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
ผูช้ ่วย
4. นางสาวนิษณา น้ าเพชร
ผูช้ ่วย
5. นางสาวสุ พรรษา มาดอนคา ผูช้ ่วย
6. นายชวลิต พึ่งเสื อ
ผูช้ ่วย
8. คณะกรรมการฝ่ ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่จดั เตรี ยมโสตทัศนูปกรณ์ เครื่ องเสี ยง โน้ตบุค๊
เครื่ องฉายโปรเจ็กเตอร์ ในการนาเสนอและบันทึกภาพกิจกรรมตลอดโครงการ หนังสื อเชิญวิทยากร
ประกอบด้วย
1. นายสราวุธ เจริ ญรื่ น
หัวหน้า 2. นายเกรี ยงไกร ชทิสาจารย์
ผูช้ ่วย
3. นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ผูช้ ่วย 4. นายธัญญกร ธรรมกาย
ผูช้ ่วย
5. นางสาวเบญจวรรณ เรื องสังข์
ผูช้ ่วย 6. นายสุ วรรณ ปิ่ นทอง
ผูช้ ่วย
7. นักเรี ยนที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วย
9. คณะกรรมการฝ่ ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ จัดทาบัญชีรับ-จ่าย และอานวยความสะดวกในการเบิก
จ่ายเงิน และทาหน้าที่ จัดซื้ อ – จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย
1.นางสาวชุติมา สุ คลั ธตุล
หัวหน้า 2.นางอุบลรัตน์ จันทน์ชยั
ผูช้ ่วย
3.นางสุ ทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์
ผูช้ ่วย 4. นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
ผูช้ ่วย
ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั เกิดผลดีแก่ทางราชการสื บไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายสมเกียรติ กูเ้ กียรติภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
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กาหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในปีงบประมาณ 2560
โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้น ปวช.2
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
07.00 – 08.30 น.

08.30 –09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.

11.45 – 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

13.45 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน (ผู้เข้าอบรม 350 คน)
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี/พิธีเปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้กล่าวรายงานโครงการ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผอ.รร.ธรรมโชติศึกษาลัย
เรื่อง ภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพ
โดย นส.นวภรณ์ กัญญา ตาแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต(IQ, EQ)
โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
งานสุขภาพจิตและคณะ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่อง การวางแผนครอบครัวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยนายสมพร ภู่สามสาย ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารกลางวัน
เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน
โดยนางสาวสุกัลยา ราดับศรี ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
และนางอนงค์ เหมาเพชร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่อง ความปลอดภัยในท้องถนน
โดย ร้อยตารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธร
อาเภอเดิมบางนางบวช
เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ
โดย ร้อยตารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธร
อาเภอเดิมบางนางบวช

หมายเหตุ
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.30 -10.45 น. บ่าย เวลา 13.45-14.00 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.45-12.45 น.
3. กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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กาหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในปีงบประมาณ 2560
โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
08.00 – 08.30 น.
08.30 –09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.

11.45 – 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

13.45 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน (ผู้เข้าอบรม 450 คน)
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพ
โดย นส.นวภรณ์ กัญญา ตาแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต(IQ, EQ)
โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
งานสุขภาพจิตและคณะ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่อง การวางแผนครอบครัวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยนายสมพร ภู่สามสาย ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารกลางวัน
เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน
โดยนางสาวสุกัลยา ราดับศรี ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
และนางอนงค์ เหมาเพชร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
รับประทานอาหารว่าง
เรื่องความปลอดภัยในท้องถนน
โดย ร้อยตารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธร
อาเภอเดิมบางนางบวช
เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ
โดย ร้อยตารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีตารวจภูธร
อาเภอเดิมบางนางบวช
สรุปการอบรม/ประธานในพิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.30 -10.45 น. บ่าย เวลา 13.45-14.00 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.45-12.45 น.
3. กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

