
ค ำชี้แจงพื้นฐำนในกำรรับโล่ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข (ปีท่ี ๗) และโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข (ปีท่ี ๒) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
๑. ผู้ที่รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกประเภท ต้องสามารถอยู่ร่วมครบทุกกิจกรรมตามวัน เวลาในก าหนดการ ถ้าหากไม่สามารถ
อยู่ได้ครบดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คณะท างานจะจัดส่งโล่ฯ ไปให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
๒. ถ้ามิได้ส่งแบบตอบรับกลับมาตามที่ระบุไว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการมาแจ้งชื่อหน้างานในวันงาน 
๓. เมื่อเดินทางมาถึงกรุณาแจ้งประเภทรางวัลที่ได้รับโล่ สังกัด ชื่อ-สกุล ที่ประชาสัมพันธ์หอพัก สกสค.เพื่อเข้าที่พักตามที่จัดไว้ 
๔. เพื่อความสะดวกในการจัดท า ท าเนียบรุ่นครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๗) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๒) 
ขอให้ส่งใบตอบรับ พร้อมไฟล์ภาพถ่าย มาพร้อมกันในครั้งเดียว    
๕. ท่านที่ระบุวันเข้าพักตามที่แจ้งตอบรับมานั้น ต้องลงทะเบียนเข้าที่พักด้วยตนเอง ตามวัน เวลา หำกท่ำนไม่เข้ำพัก ตำมที่
แจ้งในใบตอบรับนั้น ทางโครงการขอความร่วมมือให้ท่ำนรับผิดชอบค่ำที่พักด้วยตนเอง 
๖. หากมีผู้ติดตามมาด้วยขอความร่วมมือ จองห้องพักในนามตนเอง โดยโครงการจะจ่ายค่าที่พัก ให้ไม่เกิน ๓ คืน เฉพาะผู้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณฯ (๕ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑) ในอัตราคืนละ ๒๕๐ บาท (ใช้อัตราราคาห้องพักของ สกสค. ๔๙๐ บาท : คืน)  

โดยออกใบเสร็จรับเงินในนาม... ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
   อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ เลขท่ี ๙๙/๘ ซอยงำมดูพลี แขวงทุ่งมหำเมฆ 
   เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๒๐ 
   เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ๐๙๙๔๐๐๐๐๐๕๓๗๗ 
 
                   แบบตอบรับเข้ำร่วมพิธีรับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข (รุ่นที่ ๗) 

โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข (รุ่นที ่๒) ปีกำรศึกษ ๒๕๖๐ เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
และมหกรรมกำรศึกษำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ ระดับชำติด้วยค ำพ่อสอนครั้งที่ ๒ 

ส่วนที่ ๑ ค ำชี้แจง  โปรดระบุข้อความทุกข้อให้ครบถ้วน 
ชื่อ-สกุลผู้รับโล่ฯ..............................................................................................ชื่อเล่น..............................อายุ..................ป ี
ต าแหน่ง.................................................โทรศัพท์มือถือ..................................อีเมล์ส่วนตัว................................................ 
ชื่อสถานที่ท างานในช่วงเวลาที่ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข................................................................................................. 
จังหวัด..................................................................................สังกัด...................................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................. รหัสไปรษณีย์................. โทรสาร........................................... 
 ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ (ขีดเครื่องหมาย    ในวงเล็บ) 
(     )  ครูผู้สอน 
(     )  ผู้บริหารสถานศึกษา 
(     ) บุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา/ ระบุต าแหน่ง................................................................... ........................................... 
(     ) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
 กำรตอบรับเข้ำรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข /โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข. 
(     )  สามารถมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข /โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  
(     ) ไม่สามารถเข้าร่วมได ้และขอให้จัดส่งโล่ฯ ไปยัง....................................................................................................... 
         ............................................................................................................................. ................................................... 
 
 
แบบตอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๒) และครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หน้าที่ ๑/๓ 



 ที่พักและกำรเข้ำพักที่หอพักสกสค.คุรุสภา คณะท างานจะจัดรำยชื่อผู้พักร่วมห้องให้ท่ำน โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
(     ) ไม่พักค้าง   เดินทางไปกลับ และสามารถมาทันร่วมทุกกิจกรรมตามก าหนดการ 
(     ) พักค้าง โดยจะเข้าพัก วันที่................................................เวลา.......................................................... 
(     ) พักค้างโดยมีผู้ติดตาม จะจองที่พักเองและ ด าเนินการตามข้อก าหนดในหมายเหตุ 
หมำยเหตุ 
 ๑. ผู้ที่รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกประเภท ต้องสามารถอยู่ร่วมครบทุกกิจกรรมตามวัน เวลาในก าหนดการ ถ้าหาก
ไม่สามารถอยู่ได้ครบดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คณะท างานจะจัดส่งโล่ฯ ไปให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ใดๆท้ังสิ้น 
 ๒. ถ้ามิได้ส่งแบบตอบรับกลับมาตามท่ีระบุไว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการมาแจ้งชื่อหน้างานในวันงาน 
 ๓. เมื่อเดินทางมาถึงกรุณาแจ้งประเภทรางวัลที่ได้รับโล่ สังกัด ชื่อ-สกุล ที่ประชาสัมพันธ์หอพัก สกสค.เพ่ือเข้าที่พัก
ตามท่ีจัดไว้ 
 ๔. ไม่สามารถส่งตัวแทนมารับในพิธี และไมฝ่ากให้ผู้อื่นมาขอรับแทน 
 
ส่วนที ่๒ โปรดตอบค าถาม ๕ ข้อนี้ส่งมาพร้อมใบตอบรับเข้าร่วมรับโล่ฯ โดยโครงการจะน าข้อมูลเหล่านี้จัดท าเป็น 
            หนังสือครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๗) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๒ )  
 
๑. ความรู้สึกที่ได้รู้ว่าได้รับเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข /โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข และปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดท าให้ท่านก้าวผ่านเหล้า เบียร์ บุหรี่อบายมุขอ่ืน ๆ ได ้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... ................................................... 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
๒. บอกเล่าความสุขของชีวิตครูที่ชนะเหล้ำ เบียร์ บุหรี่ กำรพนัน อบำยมุข อ่ืน ๆ ได้ในด้านครอบครัว การงาน 
หรืออ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ......................................... 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
๓. หลังจากได้รับโล่ฯแล้วจะกลับไปท าอะไรบ้างกับเด็กๆ หรือส่วนงานที่ท า เพ่ือที่จะมีส่วนช่วยในการป้องกันแก้ไข 
หรือลดปัญหาจากเหล้า บุหรี่ อบายมุขอ่ืนๆ ทีท่ ำได้ทันที 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
 
 
แบบตอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๒) และครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หน้าที่ ๒/๓ 



๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ที่ควรก าหนดคุณสมบัติของคนที่จะมำเป็นครู ให้เว้นจำกกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด บุหรี่และกำรพนัน  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
๕. ท่านคิดว่าครูดีไม่มีอบำยมุขประเภทต่างๆ /โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข จะมีผลต่อการป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ 
กำรพนันให้กับประเทศชำติหรือไม่อย่างไร 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ............................................ 
....................................................................................................................................................................... ..................... 
 
ส่วนที่ ๓  กำรเตรียมตัวเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
 
๑. ส่งไฟล์ภำพถ่ำยหน้ำตรง ครึ่งตัว (เห็นหน้ำชัด) ชุดล ำลองสุภำพ ส าหรับท าท าเนียบรุ่น 
มาท่ี  surapee.k@hotmail.com 
๒. กำรแต่งกำยของผู้เข้ำร่วม 
 - วันเสำร์ที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 
      ชาย-หญิง แต่งกายด้วยกางเกงขายาว เสื้อสุภาพสะดวกในการท ากิจกรรมเคลื่อนไหว ลุกนั่งกับพ้ืน 
 - วันอำทิตย์ที่ ๗ มกรำคม  ๒๕๖๑ 
     ชาย-หญิง แต่งกายด้วยกางเกงขายาว  สวมเสื้อครูดีไม่มีอบายมุขท่ีได้รับ วันลงทะเบียนหน้างาน 
 - วันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๑  
      ชาย-หญิง  แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี  เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ 
๓. สิ่งท่ีขอให้น ำมำด้วย 
 - สิ่งของในบ้านที่ยังใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ใช้ เป็นอะไรก็ได้ทีส่ะดวกในกำรน ำมำครั้งนี้ คนละ ๑ ชิ้น 
 

ส่งแบบตอบรับพร้อมไฟลภ์ำพถ่ำย กลับมำที่ surapee.k@hotmail.com เท่ำนั้น 
หมดเขตวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ นำงสุรภี  ค ำหน่อแก้ว  โทรศัพท์  ๐๘๘ ๒๖๗ ๒๖๑๙ 
น.ส.อภิศำ  มะหะมำน  ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ 

 
 
 
 
 
 
แบบตอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๒) และครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หน้าที่ ๓/๓ 

mailto:surapee.k@hotmail.com

