
 

ด่วนที่สุด 
ที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 



 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑ 

 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  กำรขอควำมอนุเครำะห์จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยกรมควบคุมโรคได้ด ำเนินงำนโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค            
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย 
 

  ในกำรนี้   กรมควบคุมโรคขอควำมอนุเครำะห์ให้สถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เฝ้ำระวัง          
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล 
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ช ำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร         
ที่เก่ียวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
  อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรต่อไปด้วย และขอขอบคุณมำ         
ณ โอกำสนี้ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                     

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 


