ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ
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ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอควำมอนุเครำะห์จดั กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรีย จำนวน ๑ ชุด
ด้ ว ยกรมควบคุ ม โรคได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก ำจั ด โรค
ไข้มำลำเรียในพื้นที่โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี โดยเน้ น กำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริม
พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองและกำรดูแลสุขภำพให้ปลอดภัยจำกโรคไข้มำลำเรีย
ในกำรนี้ กรมควบคุ ม โรคขอควำมอนุ เครำะห์ ให้ ส ถำนศึ ก ษำที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
โรคไข้มำลำเรีย (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคไข้มำลำเรีย ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรระบำดของโรคไข้มำลำเรีย โดยใช้หนังสือแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้เรื่องโรคไข้มำลำเรีย เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และป้องกันตนเองได้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบประเมินผล
พร้อมไฟล์ภำพกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวไปยังผู้ประสำนงำน นำงสำวรุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ชำนำญกำรพิเศษ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ไปรษณีย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : rtipmontree@gmail.com โทร. ๐๙ ๙๓๕๓ ๕๕๔๒ และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ OR Code ด้ำนล่ำงนี้
อนึ่ง กำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้สำเนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนด้วย
จึ งเรี ยนมำเพื่ อทรำบและแจ้ งให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดด ำเนิ นกำรต่ อไปด้ วย และขอขอบคุ ณ มำ
ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

