บันทึกการเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ปีพุทธศักราช 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1

ตารางสรุปการเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จำนวนผู้เยี่ยมโรงเรียน(คณะ/งาน)
3
5
1
4
3
2
1
2
2
23

ตารางแสดงรายละเอียดการเยี่ยมโรงเรียนนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช 2560
วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
12 ม.ค. 60 แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่3 ให้มาศึกษาต่อในระดับ
ปวช. และ ปวส.

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
หมายเหตุ
คณะครูแนะแนววิทยาลัยการอาชีพ
วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

19 ม.ค. 60

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น
ม.3 ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับสาย
สามัญ

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

24 ม.ค. 60

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว
ลงเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย
ได้แก่ ด.ญ.พัชรี ไมตระรัตน์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบO-net ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดอำเภอวัง
สมบูรณ์ จำนวน 5 โรงเรียน
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว ได้
ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. สายอาชีพให้กับ
นักเรียน ม.3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
คณะวิจัยเก็บข้อมูลทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับอนุบาล 2 - ป.4

นางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสระแก้ว/ประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว

5 ก.พ. 60
7 ก.พ. 60

8 ก.พ. 60

8 ก.พ. 60

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.
สพป.สระแก้ว เขต 1 และคณะ
ครูแนะแนวโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี สระแก้ว

ผศ.ดร.จรรยา ดาลา สังกัดศูนย์
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะวิจัย
รวม 4 ท่าน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ทักษะของ ศน.สพป.สก. 1 ร่วมกับคณะ
นักเรียนที่ผ่านโครงการบ้าน
อาจารย์จาก มศว.
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดน
นิเทศ ติดตาม โดยประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 ป.4 ร่วมกับ
คณะอาจารย์จาก มศว.

วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
21 ก.พ. 60 สสส.จังหวัดสระแก้วได้ลงไปดู
ความก้าวหน้าพบว่าดำเนินโครงการไปได้
ดี
2 มี.ค. 60 อบรมโครงการคุณประโยชน์ของผักและ
ผลไม้ พร้อมทั้งทักษะการสื่อสารในที่
สาธารณะให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ม.3 ของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
จำนวน 100 คน
1 มิ.ย. 60

19 มิ.ย. 60

20 มิ.ย. 60

29 มิ.ย. 60

14 ก.ค. 60

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
หัวหน้าหน่วยงานร่วมกับสสส.
จังหวัดสระแก้ว
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯวัง
สมบูรณ์ และนักศึกษาฝึกงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน

กิจกรรมสภากาแฟ และประชุมหัวหน้า นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ
ส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและ
นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจการ
สหกรณ์เขต3,9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต3,9
อนุบาลวังสมบูรณ์ เพื่อติดตามผล
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้
เด็กนักเรียนได้รับการดื่มนมทุกคนครบ
130 วันทั้งในช่วงเปิดเทอมและปิดเทอม
สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
นักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560

สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารพรานที่ 13 ร่วมกับ
ส่วนราชการในพื้นที่
กิจกรรมโครงการสนามจราจร
ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ หัวหน้า
เยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความ
กลุ่มวิชาการขนส่ง สขจ.จังหวัด
ปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนชั้นป.4-6 ของ สระแก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จาก
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
สนง.ขนส่งจังหวัดสระแก้ว
อบรมการดูแลสุขภาพช่องปากและ น.ส.วรรณพร พงษ์ไกรกิตติ รพ.
ฟัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ ทันตสาธารณสุข และนายเมธา
ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับนักเรียนชั้นป. ผลาหาร นวก.สาธารณสุข
1-ม.3

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
26 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
23 ส.ค. 60
28 ส.ค. 60

4 ก.ย. 60

30 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60

7 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60

งาน/กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือก
แข็งแรง”

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
หมายเหตุ
น.ส.วรรณพร พงษ์ไกรกิตติ จพ.
ทันตสาธารณสุขและคณะจนท.จาก
สอน.วสบ.
แนะแนวนร.ชั้นม.3 ศึกษาต่อระดับ ปวช. นายปุณณวิช ทรัพย์ประกอบ รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค
เทคโนโลยีสระแก้ว
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
พฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ใน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
พรรษานวมินทราชินี วังสมบูรณ์
คณะกรรมการและประเมินผลการ
คณะกรรมการและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษาได้มาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน นายสุเทพ ไผ่ล้อม, นายอานนท์ คง
เกตุ และนางปราณี บรรณสาร
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ออกมานิเทศติดตามงานทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัง
สมบูรณ์
แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช.
นายณัฐวุฒิ จันแดง และคณะ
ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพริชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพริชยการ
ปราจีนบุรีมาประชาสัมพันธ์และแนะแนว ปราจีนบุรี
ทางการเรียน ในระดับ ปวช. กับนร.
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช.
คณะครูแนะแนวโรงเรียนไฮเทคและ ปวส.
เทคโนโลยีสระแก้ว
แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช.
คณะครูแนะแนววิทยาลัยการอาชีพ
และ ปวส.
วังน้ำเย็น

