
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั 
ที ่135 /2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการท าอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน ปีงบประมาณ 2560   
 ------------------------------------------------- 

 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั ไดข้อรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อจดัท าโครงการท าอยา่งไร ให้ห่างไกลโรคอว้น ปีงบประมาณ 2560  ส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีภาวะเส่ียงเป็นโรคอว้นหรือเป็นโรคอว้น จ านวน 336 คน ครูและผูป้กครอง
นกัเรียน   จ  านวน 114 คน รวมผูเ้ขา้อบรมทั้งส้ิน จ านวน 450  คน จดัในวนัเสาร์ท่ี 17 มิถุนายน 2560  
โดยเชิญวทิยากรจากโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชมาใหค้วามรู้  เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    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.  นายวรีพนธ์  เหล่าตน้ หวัหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ      กรรมการและเลขานุการ  
7.  นายทรงพล ม่วงยิม้ หวัหนา้งานอนามยั         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

2.   คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน   มีหนา้ท่ี รับลงทะเบียนนกัเรียนในวนัท่ี  17   
มิถุนายน  2560   เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุม 1   ควบคุมดูแลนกัเรียนเขา้หอประชุมและร่วมพิธีเปิด
ประกอบดว้ย 
  1.  นายวรีพนธ์ เหล่าตน้  หวัหนา้ 2. นายธนู  จนัทร์ลอย    ผูช่้วย 

 3.  นายชยัพล รุ่งโรจน์ธีระ ผูช่้วย 4.  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม ผูช่้วย
 5.  นายจกัรวาล  เขม็เงิน  ผูช่้วย 6. นายจิราย ุดีรอด  ผูช่้วย 
 7. น.ส.จินตนา  ทวรีะวงค ์ ผูช่้วย 8. น.ส.ปานหทยั มนตรีคลงั ผูช่้วย 
 9. น.ส.ธิดารัตน์  แกว้บวัดี ผูช่้วย 10. น.ส.ภาคินี พึ่งพระเดช ผูช่้วย 
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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 
 

โครงการท าอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน ปีงบประมาณ 2560 
วนัเสาร์ที่ 17  มิถุนายน 2560 

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทีม่ีภาวะเส่ียงเป็นโรคอ้วนหรือเป็นโรคอ้วน 
ครูและผู้ปกครองนักเรียน 

ณ โรงเรียนธรรมโชตศึิกษาลยั 
                             

ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลเขาพระ 

 
5.   คณะกรรมการฝ่ายจัดท าอาหาร  มีหนา้ท่ีจดัจา้งท าอาหารกลางวนั  1 ม้ือ และอาหารวา่ง 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 
 5 .นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา        ผูช่้วย   6. นายชวลิต   พึ่งเสือ  ผูช่้วย 
6.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกรและประชาสัมพนัธ์   มีหนา้ท่ีเป็นพิธีกร และด าเนินกิจกรรมตามตาราง
ก าหนดการจดักิจกรรม 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 
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7.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดท าเอกสาร  มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีรายช่ือนกัเรียน เพื่อลงช่ือ
รายงานตวั       จดัท าเอกสารประเมินผล จดัท าเอกสารประกอบการอบรม  ค ากล่าวรายงานและค ากล่าว
เปิดงาน   พร้อมสรุปผลการประเมินเสนอผูบ้ริหารโรงเรียน และรายงานเทศบาลต าบลเขาพระ 
ประกอบดว้ย 
 1. นายทรงพล ม่วงยิม้  หวัหนา้ 2. นางสาวสมปอง คุม้สิน   ผูช่้วย 
 3. นายจกัรวาล เขม็เงิน  ผูช่้วย   4. นางสาวฐานิดา สุริยวงศช์ยั  ผูช่้วย 
 5. นางสาวเตชินี  วทิยาปรีชากุล 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.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีรับ-จ่าย และอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน 
ประกอบดว้ย 
 1.นางสาวชุติมา  สุคลัธตุล  หวัหนา้ 2.นางอุบลรัตน์ จนัทน์ชยั  ผูช่้วย
 3.นางสุทธิรัตน์  วศิิษฏานนท์  ผูช่้วย 
10. คณะกรรมการฝ่ายกจิกรรมน าออกก าลงักาย มีหนา้ท่ีพานกัเรียนกลุ่มท่ีผา่นการอบรม ออกก าลงักาย
ทุกเยน็เวลา 16.00 น.-16.30 น. เป็นเวลา 2 เดือน และทดสอบสมรรถภาพนกัเรียนกลุ่มน้ีหลงัจากครบ
ก าหนด แจง้ฝ่ายประเมินผลและจดัท าเอกสาร สรุปรายงานผลต่อไป ประกอบดว้ย 
 1. นายวรีพนต ์ เหล่าตน้     หวัหนา้ 
 2. ครูและนกัศึกษาฝึกสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯทุกคน  ผูช่้วย 
 

 ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้งัเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
 
    สั่ง ณ วนัท่ี    9      เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2560 
 
 

                         (นายสมเกียรติ  กูเ้กียรติภูมิ) 
                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั 
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ก าหนดการโครงการท าอย่างไร ให้ห่างไกลโรคอ้วน  ปีงบประมาณ 2560 
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  

นักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ 
ณ  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
07.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน / รายงานตัวพร้อมกัน                                           
   ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิธีเปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้กล่าวรายงาน โดย ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

08.30 – 10.30 น. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและพิษภัยของโรคอ้วน 
โดย นางอนงค์ เหมาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.45 น. เรื่อง กินอย่างไร ให้มีหุ่นสวย สุขภาพดี  

โดย นางสาวนวภรณ์  กัญญา ต าแหน่ง นักโภชนาการ  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  

11.45 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 – 13.45 น. เรื่อง กินอย่างไร ให้มีหุ่นสวย สุขภาพดี  

- บรรยายพิเศษ/สาธิตและฝึกปฏิบัติ/ใบงาน (ต่อ) 
โดย นางสาวนวภรณ์  กัญญา ต าแหน่ง นักโภชนาการ 
 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.00 – 16.00 น. เรื่อง การออกก าลังกายอย่างไรส าหรับคนอ้วน  

- บรรยายพิเศษ/สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
โดย นางวราภรณ์ บุญประเสริฐ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช   

16.00 – 16.30 น. สรุปการอบรม/ประธานกล่าวปิดโครงการ 
 
 
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 


