
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั 
ที ่ 134 /2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสุขภาพดี ขับข่ีปลอดภัย คุณแม่วยัใส ห่างไกลยาเสพติด 
 ------------------------------------------------- 

 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั ไดข้อรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อจดัท าโครงการสุขภาพดี ขบัข่ีปลอดภยั คุณแม่วยัใส ห่างไกลยาเสพติด ใหก้บั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ ปวช.2 จ านวน 279 คน คณะครู ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจเขา้
ร่วมโครงการ  จ านวน 71 คน รวมทั้งส้ิน 350 คน ในวนัพุธท่ี 14 มิถุนายน 2560 และนกัเรียนระดบั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 416 คน คณะครู ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 34 คน  
รวมทั้งส้ิน 450 คน ในวนัพฤหสับดีท่ี 15 มิถุนายน 2560  เวลา 07.00 น.-16.30 น. เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหนา้ท่ีอ านวยการ วางแผน  ก าหนดนโยบาย แกไ้ขปัญหา และให้

ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบดว้ย 
1.  นายสมเกียรติ  กูเ้กียรติภูมิ ผูอ้  านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2.  นายชลิต  เช้ือเพชร รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
3.  นางสาวชุติมา สุคลัธตุล รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4. นางสาวณภทัร  นรสิงห์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
5.  นายสมศกัด์ิ  แกว้จนัทร์ หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
6.  นายกณิกนนัต ์สุริยกานต์ หวัหนา้กิจการนกัเรียน                      กรรมการและเลขานุการ  

2. คณะฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน    มีหนา้ท่ีรับลงทะเบียนนกัเรียนในวนัท่ี  14  มิถุนายน  2560           
เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุม 1   ประกอบดว้ย 

1.  ชั้น ม.5/1  นายศภุโชค สาระสันต ์  
2.  ชั้น ม.5/2  นายนนทะกาล  ทองบุราณ และนางสาวกณัหา ศรีแตงอ่อน  
3.  ชั้น ม.5/3  นางพิมพช์นก  ทองบุราณ และนางสาวปรีณาพรรณ  พิมพพ์ิศาล  
4.  ชั้น ม.5/4  นางสาวรัชดา  จิตสามารถ และนางสาวรังสิยา  วฒิุไพบูลย ์
5.  ชั้น ม.5/5  นายธนู  จนัทร์ลอย และ นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา 
6.  ชั้น ม.5/6  นางเสมอใจ  จนัละคล และ นางสาวทศัวรรณ พนัธวาวงษ ์
7.  ชั้น ม.5/7  นางพนัธ์ทิพย ์ เทียมสวา่ง  และนายภาคภูมิ  เมฆโพธ์ิ 
8.  ชั้น ปวช.2  ครูและผูป้กครองนกัเรียน นางสาวอารมณ์  ปานทอง 
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มีหนา้ท่ีรับลงทะเบียนนกัเรียนในวนัท่ี  15  มิถุนายน  2560  เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุม 1 
ประกอบดว้ย 
1.  ชั้น ม.2/1  นายชยัพล รุ่งโรจน์ธีระ  และนางสาวนนัทนชั ปาจิตร 
2.  ชั้น ม.2/2  นางสาวศิรินภา  คลา้ยนาค  
3.  ชั้น ม.2/3  นางสาวจิราพร วงษจ์นัเพง็ และนางศุภานนั  เอกธีรธรรม  
4.  ชั้น ม.2/4  นางสาวอารี ทองประสม และนางสาวสมปอง  คุม้สิน 
5.  ชั้น ม.2/5  นางสาวจรรยา  จิวเจริญ และ นายชนพทัธ์ อ่วมสอาด 
6.  ชั้น ม.2/6  นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน และ นางสาวฐานิดา สุริยวงศช์ยั 
7.  ชั้น ม.2/7  นายชวลิต พึ่งเสือ และนายสรณฐั  ทนงศกัด์ิวเิศษ 
8.  ชั้น ม.2/8  นางสาวไพรินทร์  ชา้งเขียว และ นางกาญจนา สีทาไข 
9.  ชั้น ม.2/9  ครูและผูป้กครองนกัเรียน นายทรงพล  ม่วงยิม้ และ นางสาวปัทมา  เล้ียงหล ่า  

3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่ มีหนา้ท่ีจดัสถานท่ีในการจดักิจกรรมอบรม โตะ๊ท่ีใชรั้บรายงานตวั 
บริเวณหนา้หอประชุม 1 จ านวน 5 ชุด  เกา้อ้ีนัง่ส าหรับนกัเรียนภายในหอประชุม 1 จ านวน  450 ตวั   
โตะ๊หมู่บูชา 1 ชุด  แท่นกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน  1 ชุด โตะ๊รับแขกส าหรับประธานและแขกผูมี้
เกียรติ   โตะ๊ขาวส าหรับวางอาหารกลางวนัและอาหารวา่งดา้นหลงัหอประชุม  ตกแต่งสถานท่ีให้
สวยงามประกอบดว้ย 
  1.  นายนนทะกาล ทองบุราณ หวัหนา้ 2.นายทรงศกัด์ิ  เรืองทพั    ผูช่้วย 

 3.  นกัการภารโรง  ผูช่้วย  
4.   คณะกรรมการฝ่ายจัดท าป้ายช่ืองานกจิกรรม  มีหนา้ท่ีจดัป้ายไวนิลช่ืองานกิจกรรม ตามช่ืองาน
ดา้นล่างน้ี  ขนาด 1.5 X 5 เมตร  ติดฉากหลงับนเวทีในหอประชุม 1  ประกอบดว้ย 
  1.  นางสาวศิรินภา  คลา้ยนาค หวัหนา้  2. นายสุวรรณ  ป่ินทอง ผูช่้วย 
 

โครงการสุขภาพดี ขบัขีป่ลอดภัย คุณแม่วยัใส ห่างไกลยาเสพติด   
ปีงบประมาณ 2560 

ระหว่างวนัที ่14-15 มถุินายน 2560 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2, 5 และ ปวช.2 ครูและผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนธรรมโชตศึิกษาลยั 

ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเขาพระ 

 
5.   คณะกรรมการฝ่ายจัดท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  มีหนา้ท่ีจดัจา้งท าอาหารกลางวนั  1 ม้ือ และ
อาหารวา่ง 2 ม้ือ (เชา้-บ่าย) บริการนกัเรียน ผูป้กครอง วทิยากรและคณะครูท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ี  
ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์  หวัหนา้   2. นางสาวดวงนภา   ทองน่วม ผูช่้วย 
 3. นางสาวนิษณา      น ้าเพชร  ผูช่้วย   4. นางสาวนพวรรณ  วงศว์าร ผูช่้วย 
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 5 .นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา        ผูช่้วย   6. นายชวลิต   พึ่งเสือ  ผูช่้วย 
6.  ฝ่ายพธีิกรและประชาสัมพนัธ์   มีหนา้ท่ีเป็นพิธีกร และด าเนินจดักิจกรรมตามตารางก าหนดการจดั
กิจกรรม ตั้งแต่การเร่ิมรับรายงานตวั และสรุป - ปล่อยนกัเรียนกลบับา้น  ประกอบดว้ย 
 1. นายศุภโชค  สาระสันต ์  หวัหนา้  2. นางสาวณชันนัท ์ บุตรดาวงษ ์ ผูช่้วย 
 3. นางสาวปาริฉตัร  บุญเทียน  ผูช่้วย 4. นางสาวอลิษา จนัทร์เปล่ง ผูช่้วย 
 5. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธ์ิวงัซา้ย ผูช่้วย 6. นายทรงพล  ม่วงยิม้  ผูช่้วย 
7.   ฝ่ายประเมินผลและจัดท าเอกสาร  มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือนกัเรียน เพื่อลงช่ือรายงานตวั       
จดัท าเอกสารประเมินผล จดัท าเอกสารประกอบการอบรม  ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน   
พร้อมสรุปผลการประเมินเสนอผูบ้ริหารโรงเรียน และรายงานเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวดวงนภา   ทองน่วม  หวัหนา้                2. นายกณิกนนัต ์สุริยกานต์ ผูช่้วย 
 3. นางสาวนพวรรณ  วงศว์าร  ผูช่้วย        4. นางสาวนิษณา   น ้าเพชร ผูช่้วย 
 5. นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา       ผูช่้วย      6. นายชวลิต   พึ่งเสือ  ผูช่้วย 
8.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   มีหนา้ท่ีจดัเตรียมโสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองเสียง  โนต้บุค๊      
เคร่ืองฉายโปรเจก็เตอร์ ในการน าเสนอและบนัทึกภาพกิจกรรมตลอดโครงการ  หนงัสือเชิญวทิยากร 
ประกอบดว้ย 

1. นายสราวธุ  เจริญร่ืน   หวัหนา้ 2. นายเกรียงไกร ชทิสาจารย ์ ผูช่้วย 
3. นายภาคภูมิ  เมฆโพธ์ิ   ผูช่้วย 4. นายธญัญกร   ธรรมกาย ผูช่้วย 
5. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองสังข ์  ผูช่้วย 6. นายสุวรรณ ป่ินทอง  ผูช่้วย 
7. นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผูช่้วย 

9.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพสัดุ  มีหนา้ท่ี จดัท าบญัชีรับ-จ่าย และอ านวยความสะดวกในการเบิก
จ่ายเงิน และท าหนา้ท่ี จดัซ้ือ – จดัจา้ง วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอบรม ประกอบดว้ย 
 1.นางสาวชุติมา  สุคลัธตุล  หวัหนา้ 2.นางอุบลรัตน์ จนัทน์ชยั  ผูช่้วย
 3.นางสุทธิรัตน์  วศิิษฏานนท์  ผูช่้วย 4. นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ ผูช่้วย 
 

 ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้งัเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 

    สั่ง ณ วนัท่ี    9      เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2560 
 

 
                         (นายสมเกียรติ  กูเ้กียรติภูมิ) 

                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั 
 
 
 
 
 



 4 

 
ก าหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในปีงบประมาณ 2560 

โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และระดับช้ัน ปวช.2 
ณ  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
07.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน (ผู้เข้าอบรม 350 คน)                                          
   ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช   

จังหวัดสุพรรณบุรี/พิธีเปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้กล่าวรายงานโครงการ นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ผอ.รร.ธรรมโชติศึกษาลัย 

08.30 –09.30 น. เรื่อง ภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพ  
โดย นส.นวภรณ์  กัญญา ต าแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

09.30 – 10.30 น.  เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต(IQ, EQ)  
โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  
งานสุขภาพจิตและคณะ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.45 น. เรื่อง การวางแผนครอบครัวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

โดยนายสมพร ภู่สามสาย ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.45 น. เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน  

โดยนางสาวสุกัลยา  ร าดับศรี ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
และนางอนงค์ เหมาเพชร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช   

13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.00 – 15.00 น. เรื่อง ความปลอดภัยในท้องถนน  

โดย ร้อยต ารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร  
อ าเภอเดิมบางนางบวช 

15.00 – 16.00 น. เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ  
โดย ร้อยต ารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร  
อ าเภอเดิมบางนางบวช 

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. ก าหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในปีงบประมาณ 2560 

โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย คุณแม่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ณ  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน (ผู้เข้าอบรม 450 คน)                                          
   ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
08.30 –09.30 น. เรื่อง ภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพ  

โดย นส.นวภรณ์  กัญญา ต าแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
09.30 – 10.30 น.  เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิต(IQ, EQ)  

โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  
งานสุขภาพจิตและคณะ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.45 น. เรื่อง การวางแผนครอบครัวและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

โดยนายสมพร ภู่สามสาย ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.45 น. เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน  

โดยนางสาวสุกัลยา  ร าดับศรี ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
และนางอนงค์ เหมาเพชร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช   

13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.00 – 15.00 น. เรื่องความปลอดภัยในท้องถนน  

โดย ร้อยต ารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร  
อ าเภอเดิมบางนางบวช 

15.00 – 16.00 น. เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ  
โดย ร้อยต ารวจโท สุชาติ สุนทรพฤกษ์ รองสารวัตรจราจรสถานีต ารวจภูธร  
อ าเภอเดิมบางนางบวช 

16.00 – 16.30 น. 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. ก าหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 


