20/06/61

โรงเรียนสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ

ที่ตง้ั : หมู่ที่ 3 ตาบลบางวัน อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

จานวนครู-บุคลากร

จานวนนักเรียน

ผูบ้ ริหาร ร.ร. 1 คน

205 คน
ครูปฏิบตั กิ าร

9 คน

การจัดการเรียนการสอน
ครูอตั ราจ้าง 1 คน
แม่ครัว 2 คน
พนักงานบริการ (นักการฯ) 1 คน

การพัฒนาสูค่ วามสาเร็จ เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องเด็กอย่างยัง่ ยืน
ต้องอาศัยความสามารถและความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อร่วมพลังสร้าง
ความเข้มแข็งและความร่วมมือภายใต้บริบทพื้นทีข่ องโรงเรียน โดยบทบาทของ
ผูเ้ กีย่ วข้องในการพัฒนา เพื่อความสาเร็จ ประกอบด้วย
1.ผูบ้ ริหารโรงเรียน
2. คณะครู
3. นักเรียนแกนนาและชมรมสุขภาพในโรงเรียน
4. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
5. การมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชน
6.การระดมทรัพยากรในชุมชน
7. เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชั้นอนุ บาล 1 - 2
ถึง
ชั้น ป. 6

วิสัยทัศน์
ในการสร้ างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติในโรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านบางครั่ง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิ สยั
สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
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การดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านบางครัง่
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคตาม
องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑๐ ประการ แบ่งเป็ น ๔ ด้าน
๑. การบริหารจัดการ
๒.ด้านการกระบวนการดาเนินงาน
๓. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์
๔. ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ

ประกาศเรื่องการกาหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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กระบวนการพัฒนา
 ประชุมศึกษาบริบทของโรงเรียน/วิเคราะห์ สภาพปัญหาของโรงเรียน ปัญหาทีพ่ บคือ

๑. นักเรียนขาดการดูแลรักษาร่ างกายและของใช้ ให้ สะอาด

๒.ขาดการรั กษาฟันให้ แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่ างถูกวิธี

๓.ไม่ ล้างมือให้ สะอาดก่ อนกินอาหารและหลังขับถ่ าย

๔.ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการ กินอาหารสุ ก สะอาด
ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสี ฉูดฉาด

๕.ขาดความรู้ ความเข้าใจ บุหรี่ สุ รา สารเสพติด การพนัน
และการสาส่ อนทางเพศ
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๖.ขาดการสร้ างความสั มพันธ์ ในครอบครั วให้ อบอุ่น

๗.ไม่ตระหนักถึงการป้ องกันอุบตั ิภยั ด้วยความไม่ประมาณ

๘.ไม่ เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายสม่าเสมอ
และตรวจสุ ขภาพประจาปี

๙.ขาดความกระตือรื นร้ น ขาดความมั่นใจ
จึงส่ งเสริ มทาจิตใจให้ ร่าเริ งแจ่ มใสอยู่เสมอ

๑๐.นิ่งเฉยต่ อการมีสานึกต่ อส่ วนรวม ร่ วมสร้ างสรรสั งคม

การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
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บุคลากรในโรงเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่ งเสริมสุ ขภาพ

- การประชุม

ผู้ปกครองทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่ งเสริมสุ ขบัญญัติ

ติดป้ ายนโยบายโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพในบริ เวณที่ผปู้ กครองเห็นได้ชดั

นักเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ

ติดป้ายประกาศนโยบายฯและจัด
กิจกรรมให้นกั เรียนทราบเกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

๑. โครงการเด็กไทยแก้ มใส

โครงการร่ วมระหว่ างโรงเรียนและชุมชน
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๒. โครงการเครือข่ ายเด็กไทยฟันดี

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง

๔. โครงการโรงเรียน อย.น้ อย

๕.โครงการโรงเรี ยนปลอดขยะ

๖.โครงการโรงเรียนส้ วมสุ ขสั นต์

๗.โครงการสุ ขาภิบาลอาหารดี

6

20/06/61

๘. โครงการโรงเรียนสุ จริต

ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในโครงการอย่ างเป็ น
ระบบ ๕ ขั้นตอน

๑. ร่ วมวิเคราะห์ สภาพและสาเหตุของปัญหา

๒. ร่ วมวางแผน
การประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต. และผูป้ กครอง

๓. ร่ วมดาเนินการ

๔. ร่ วมตรวจสอบทบทวน
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๕. ร่ วมพัฒนาปรับปรุ งแก้ ไข

การแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในแต่ละโครงการประกอบด้วย
ครู /นักเรี ยน/ ผูป้ กครอง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข/องค์กรในชุมชน

มีผ้ ูนาส่ งเสริมสุ ขภาพหรือนักเรียนแกนนา
ด้ านสุ ขภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่

มีการนิเทศ/ติดตามโดยระบบของโรงเรียนอย่ างต่ อเนื่อง
สรุ ปผลการนิเทศและมีการนาผลการนิเทศไปใช้ พฒ
ั นา

มีการประชุมติดตามงานจากสาธารณสุข

นักเรียนแกนนาตรวจสุขภาพนักเรียน

การประเมินผลการดาเนินโครงการเป็ นทีย่ อมรับ
คณะศึกษาดูงานจากหน่ วยงานต่างๆมาศึกษาดูงานอย่างต่ อเนื่อง

๒. กระบวนการดาเนินงานสร้ างเสริม
และปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตามสุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติในโรงเรียน
ประกอบด้ วย
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๑. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย

๒.๑ จัดกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ

๒.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์

๔.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ

๓.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์

๕.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา
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๖. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

๘.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๗.บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ -ดนตรี

ความพึงพอใจต่ อกระบวนการดาเนินงานสร้ างเสริ ม
และปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติในโรงเรี ยน

จากการสรุ ปผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ พบว่า นักเรียนเฉลี่ยรวม ร้ อยละ 95
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน ๘
กลุ่มสาระ

ประชาชนมีความพึงพอใจต่ อโครงการร่ วม
ระหว่ างโรงเรี ยนและชุมชน

2.2 มีการจัดตั้งกลุ่มชุมนุม สร้างแกนนานักเรี ยนขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสุ ขบัญญัติพร้อมมีการแลกเปลี่ยนร่ วมกัน ชุมนุมคนรักษา
สุ ขภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หลายกิจกรรม ดังนี้

จากการสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
พบว่า ประชาชนเฉลี่ยรวม ร้ อยละ 95 มีความพึงพอใจในโครงการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
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กิจกรรม ตรวจสุ ขภาพเพือ่ นๆนักเรี ยน

กิจกรรม ดูแล จัดระเบียบในการรับประทานอาหาร

กิจกรรมให้ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กิจกรรมนาออกกาลังกาย

2.3 การมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ ายในการแก้ ไขปัญหา
สุ ขภาพและจัดกิจกรรมสร้ างเสริมปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตามสุ ขบัญญัติ ดังนี้
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การตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน

นักเรียนได้ รับการทดสอบสายตาโดยนักเรียนแกนนา ปี ละ ๑ ครั้ง

นักเรี ยนได้รับการตรวจสุ ขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุ อย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง

นักเรี ยนได้รับการทดสอบการได้ยินอย่างง่าย จากครู ประจาชั้น

นักเรี ยนได้ รับการตรวจสุ ขภาพช่ องปากโดยบุคลากร
สาธารณสุ ขหรื อครู อย่ างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ ง

สนามเด็กเล่ นจัดเป็ นสัดส่ วนมีความ
ปลอดภัย แข็งแรง

จัดระเบียบการจราจรทางเข้ าออก เป็ นสัดส่ วนและปลอดภัย

สนามและ
บริเวณโรงเรี ยน

มีบริเวณที่พักผ่ อนหย่ อนใจเป็ นระเบียบสวยงามไม่ อยู่ในจุดที่ลับตา
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ห้ องเรียน/ห้ องสมุด

อาคารเรี ยน
อาคารเรี ยนพื้น ผนัง เพดาน และ แข็งแรง
และมีความปลอดภัยโดยมีการจัดระเบียบ
การขึ้นลง พร้อมมี ป้ ายสัญลักษณ์

สภาพห้ องมีความสะอาด เป็ นระเบียบ มีการระบายอากาศดีและ
มีแสงสว่ างเพียงพอ ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ เช่ นโต๊ะเก้ าอี้ มีขนาดเหมาะสมกับนักเรียน
เพียงพอและอยู่ในสภาพดีสภาพดี

นา้ ดื่มนา้ ใช้

ห้ องพยาบาล

ในห้ องเรี ยนมีนา้ ดื่ม /นา้ ใช้ มีคุณภาพและ
ความเพียงพอ มีฝาปิ ด

มีภาชนะดื่มนา้ ประจาตัว
ห้ องพยาบาลอยู่ในอาคาร จัดเป็ นสัดส่ วน ไม่ อยู่ในที่ลับตา อุปกรณ์
ของใช้ สะอาด สภาพดี มียาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็ น
จัดเก็บเป็ นระเบียบ มีป้ายบอกชื่อยาชัดเจน และยาไม่ หมดอายุ มี
เตียงพักแยกสาหรับชาย-หญิง

ห้ องส้ วม

ที่แปรงฟัน

จัดให้ มีที่แปรงฟัน ก๊ อกน้า และกระจก สะอาด เพียงพอ เหมาะสมกับวัยและอยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดี
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การป้องกันและรั กษาความ
ปลอดภัย
การทาสีจราจรในโรงเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน

การเดินแถวเข้าห้ องเรียนอย่างมีระเบียบเรียงหนึ่ง ป้ องการอันตราย

กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่
เอือ้ ต่ อสุขภาพ

กิจกรรมการคัดแยกขยะ

กิจกรรมการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ

เจ้ าหน้ าที่ตารวจให้ ความรู้ เรื่องการป้ องกันอุบัตเิ หตุ

เพศ

เฉลี่ยรวม

หัวข้อ

ชาย

หญิง

1. ห้ องน้า ห้ องส้ วม อ่ างล้ างหน้ าและสถานที่แปรงฟัน เพียงพอ
และสะอาดถูกสุ ขอนามัย
2. ห้ องเรี ยน/ห้ องสมุดสะอาดเรี ยบร้ อย และเพียงพอต่ อจานวน
นักเรี ยน
3. น้าดื่มน้าใช้ ในโรงเรี ยนสะอาด ถูกสุ ขอนามัย
4. มีบริ เวณสนามเด็กเล่ นและที่นั่งเล่ นร่ มรื่ น
5.ห้ องพยาบาลเป็ นระเบียบ อุปกรณ์ สะอาดและไม่ อยู่ในที่ลับตา
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80
80
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80
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รวม

90

นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในโรงเรี ยนบ้านบางครั่ง คิดเป็ นร้อยละ 90
เจ้ าหน้ าที่ตารวจให้ ความรู้เรื่องอุบตั ิเหตุต่างๆ

การดาเนินกิจกรรม
ตรวจร่ างกายนักเรี ยน

2.5 มีการเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงและนาผลการเฝ้ าระวัง
มาพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพนักเรียน
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๓. การเลือกอาหารทีม่ ปี ระโยชน์

๒. การล้างมือเพือ่ ความสะอาด
นักเรียนล้างมือ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร



นักเรียนรับประทานอาหาร โดยโรงเรียนมุ่งเน้ น ครบทั้ง ๕ หมู่ทุก

วัน

๔. การไม่ รับประทานอาหารที่มีสารพิษ
* วิทยากรให้ความรู ้การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

๕. การหลีกเลีย่ งสารเสพติด
- การให้ ความรู้ในการหลีกเลี่ยงสารเสพติดของคุณครู การจัดป้าย
นิเทศ การประกวดแข่ งขันภายในโรงเรี ยน

* ปลูก ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เป็ นอาหารกลางวันให้กบั นักเรี ยน

การให้ ความรู้ ในการหลีกเลี่ยงสารเสพติดของคุณครู และ
การให้ ความรู้ ในการจัดป้ ายนิเทศ และการประกวดแข่ งขัน
ภายในโรงเรียน

จัดโครงการลดอ้ วน เพิม่ ผอม ในโรงเรียน
โดยเน้ นการออกกาลังกาย
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๖. การป้ องกันอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
* มีการทาสี จราจรในโรงเรี ยนเพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน
* การวางกรวยกั้นรถขึ้นมาบริ เวณโรงเรี ยนป้ องกันอันตราย
* การเดินแถวเข้าห้องเรี ยนอย่างมีระเบียบ เรี ยงหนึ่ ง ป้ องกันอันตราย

๘. การจัดการอารมณ์ ของตัวเอง
การเรี ยนรู้ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในด้านดนตรี เพื่อให้
นักเรี ยนมีความสุ ข

๑.๗ การหลีกเลี่ยงการพนัน เที่ยวกลางคืน
วิทยาการให้ความรู ้เกี่ยวกับภัยอันตรายต่าง ๆ ในชีวิต เช่น
การพนัน การออกจากบ้านในเวลากลางคืน

๙. ความปลอดภัยในชีวิต และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การเรี ยนรู ้ในเรื่ องความปลอดภัยในชีวิต และการป้ องกันตัวให้ปลอดภัยจาก
อันตราย ภัยมืด จากคุณครู และครู แดร์ (ครู ตารวจ)



๑๐.มีกิจกรรมเผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพในโรงเรียน
- กิจกรรมการจัดป้ ายนิเทศ

- กิจกรรมการให้ ความรู้จากวิทยากร
- กิจกรรม การส่ งเสริมสุ ขภาพ โครงการลดอ้วน เพิม่ ผอมในโรงเรียน

๑๑. นักเรี ยนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้ วยยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์
นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้ วยยาสี ฟันผสมฟลูออไรด์ โดยมี
สภานักเรียนเป็ นผู้ตรวจ ทุกตอนเที่ยง และมีการดูแลรักษาฟันโดยเจ้ าหน้ าที่
จากโรงพยาบาล
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นักเรี ยนต้นแบบนาออกกาลังกายด้วยกิจกรรมกายบริ หารหน้าเสาธง
เวลา ๐๘.๐๐น.

๓. ด้ านผลผลิตและผลลัพธ์
ประกอบด้ วย

มีนักเรียนต้ นแบบด้ านโภชนาการเหมาะสม

มีนกั เรี ยนต้นแบบด้านอารมณ์แจ่มใส

มีครอบครัวต้นแบบอบอุ่น

3.2นวัตกรรมเด่ นในการสร้ างเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติ
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นวัตกรรม 1 งาน 1 ครอบครั ว

นวัตกรรมโครงงานต่ างๆ เช่ น


 โครงงานด้ านสุ ขภาพ
1. โครงงานตามหาวิตามินซี

โครงงาน “เหงือกจ๋ า ฟันลาก่ อน”

 กิจกรรม ย้ อมสี ฟันด้ วยนา้ ดอกอัญชัน

 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง และ ก่ อนนอน
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 กิจกรรมการรู้จกั ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เป็ นการนาขยะอินทรี ยม์ าผลิตปุ๋ ยหมักและน้ า
หมักชีวภาพไปใช้ในการปลูกพืชผัก ทาให้สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้นกั เรี ยน

โครงงานด้ านสิ่งแวดล้ อม

๓.๓ นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมีความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
 จากการสอบถามความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ข
บัญญัติในกลุ่มวัยเรียน อายุ 7-14 ปี มีความรอบรู้ ในด้ านสุ ขภาพ
 อยู่ในระดับ ดีมาก

๔. ด้ านผลกระทบด้ านสุ ขภาพ ทีเ่ กิดจากผลการมี
พฤติกรรมทีถ่ ูกต้ องตามสุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติ
ประกอบด้ วย

3.4 จากการสอบถามความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตามสุ ขบัญญัติในกลุ่มวัยเรียน อายุ 7-14 ปี มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้ อง
อยู่ในระดับ ดีมาก

มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ อยูใ่ นระดับ
ดีมาก

๔.๑ ภาวะสุขภาพของนักเรียนดีขึ้นและลดอัตราการเกิดโรคลง
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๔.๑ พัฒนาการของนักเรียนที่มีปัญหาด้ านภาวะโภชนาการและ
ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม

โครงการลดอ้วนเพิ่มผอม
ผลจากการดาเนินกิจกรรมทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ทาให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการทั้งหมด มีภาวะโภชนาการดังนี้
 นักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงผอมจานวน ๒๐ คนมีภาวะโภชนาการดีข้ ึนคิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
 นักเรี ยนที่มีภาวะผอมจานวน ๑๙ คน มีภาวะโภชนาการดีข้ นึ คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
 นักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงอ้วนจานวน ๙ คนมีภาวะโภชนาการดีข้ นึ ๗ คน คิดเป็ นร้อยละ
๗๗.๗๘
 นักเรี ยนที่มีภาวะอ้วนจานวน ๖ คนมีภาวะโภชนาการดีข้ ึน ๕คนคิดเป็ นร้อยละ ๘๓.๓๓

กราฟแสดงผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเจริญเติบโตของนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ)

กราฟแสดงพัฒนาการของนักเรียนที่มีปัญหาด้ านภาวะ
โภชนาการและได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการลดอ้ วนเพิม่ ผอม
โรงเรียนบ้ านบางครั่ง อ. คุระบุรี จ.พังงา
20
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๑๙

๑๙

๙
๗

๖

๕

กราฟแสดงผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเจริญเติบโตของนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(น้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)

อัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง

๔.๒ อัตราการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยลดลง

จานวนนักเรี ยนที่มีปัญหาฟันผุ
ลดลง ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
จากร้อยละ ๘๖.๖๒ เป็ น ๙๕.๑๒ ลดลงร้อยละ ๘.๕
ที่เหลือยังดาเนิ นการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั เรี ยน
ปราศจากฟันผุ ร้อยละ ๑๐๐
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กราฟแสดงผลการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการเจริญเติบโตของนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙(นา้ หนักตามเกณฑ์ ส่วนสู ง)
อัตราการเกิดโรคอ้ วนลดลง
๗๑.๑๗

๗๖.๕๐

๒๑.๔๗

๑๖.๒๖
๗.๓๖

๗.๒๒

อัตราการเกิดอุบัตเิ หตุในโรงเรียน
“ไม่ ม”ี
อัตราการเกิดอุบัตเิ หตุจากการจมนา้
“ไม่ มี

ผลการด้าเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติ

ขอบคุณคะ
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