


บัญชีแนบท้าย 
หนังสือ สถจ.นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที ่นศ 0023.3/ว 342 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

 
1. ท้องถิ่นอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
2. ท้องถิ่นอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3. ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งใหญ่ 
4. ท้องถิ่นอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
5. ท้องถิ่นอ าเภอพรหมคีรี 
6. ท้องถิ่นอ าเภอท่าศาลา 
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
9. นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง 
10.  นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
11.  นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน 
12.  นายกเทศมนตรีต าบลทางพูน 
13.  นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 
14.  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งสัง 
15.  นายกเทศมนตรีต าบลหินตก 
16.  นายกเทศมนตรีต าบลทอนหงส์ 
17.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๓๘ หมู่ ๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธ้ิเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

3 <̂  มิถุนายน ๒๕๖๒

เร่ือง การจัดกิจกรรมแกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE )
ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ

เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา... ( แนบท้าย )

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมิติงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่ คนคอนมีคุณภาพ กิจกรรมนครปลอดยาเสพติด กิจกรรมย่อย 
แกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 
วันอังคารท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบงกซรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด 
นครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายชองผู้เช้าร่วมกิจกรรมเปีนครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด ใน 
สถานศึกษาๆ ละ ๑ คน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งรายซ่ือครูผู้รับผิดชอบ 
งานป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาๆ ละ ๑ คน เพื่อเช้าร่วมจัดกิจกรรม 
แกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจัดส่งแบบตอบรับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๒ หรือ e-m ail: pukpikri๘๖๖(ShotmaiLcom

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

{&

(นางสาวละนุญ จึนกร!ร)รี)
นักจัดการงาบท่ัวไปขำนาญภารพิเศษ รักษาราชการแทน 

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรี-รรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๒ 
โทรสาร.๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๒



กำหนดการดูกอบรมการสร้างเครือข่ายปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒<£๖๒

ณ ห้องบงกขรัตน์ โรงแรมทวิบโลตัส อำ๓ อเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๗.๔๐-๐๘.๑๐ น. 
๐๘.๑๐-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ -  ๑๖.๓๐

ลงทะเบียน
ช้ีแจงรายละเอียดใบการจัดกิจกรรมๆ โดย..ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดการดูกอบรมฯและบรรยายพิเศษ การบีองกันและแกิไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย..ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินงาบบีองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
โดย..วิทยากรจากสาธารณสุขภูเก็ตและคณะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (NISPA)
โดย... ผู้แทน ปปส.ภาค ๘ และคณะ
การดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและการส่งต่อ /  ประเด็นปัญหา/อุปสรรคใบการ 

ดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศ (NISPA) /  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน 
สถานศึกษา (CATAS) /  โดย...( นายสุวิจักษ์ สายช่วยและคณะ)
การดำเนินงาบปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และ 
การปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช /
ปิดการอบรมฯ โดย...รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( นายถาวรวัฒณ์ คงแก้ว )

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเปึนและความเหมาะสม
พักรับประทาบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๔ /  ๑๔.๑๔ -  ๑๔.๓๐ น.



แบบตอบรับ
การ?เกอบรมการสร้างเครือจ่ายป้องกันและแกไขป้ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

จังหวัดนครศรืธรรมราข 
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องบงกชรัตน่ โรงแรมทวินโลตัส อำ๓ อเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/สถานศึกษา 

สังกัด........................

□ เข้าร่วมประชุม

๑. ซอ -  สก ุล .....

ตำแหน่ง........

รับผิดชอบงาน 

โทรศัพท์........

ระดับ

.มือถือ

๒. อาหาร □  ท่ัวไป 
□  อิสลาม

ลงซ่ือ.......................................

(................................................ )
ตำแหน่ง......................................

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๒ 

หรือ e-m ail: pukpikd๘๖๖@hotmaiLcom ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒


