สาร สช. ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายดาลั น นุ ง อาหลี
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เขา
รวมการประชุม เชิงปฏิบัติการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงาน การยกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ณ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย จัง หวั ดสงขลา
อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา

ประชุมสัมนาผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพรอมดวย นายพเนิน ปนแกว รองผูอํานวยการสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและนายเกริก แตงเกลี้ยง รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเขารวมการประชุมสัมนา
ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ หองประชุมดอกปบ โรงแรมโพธิว์ ดล รีสอรท แอนด สปา จังหวัดเชียงราย
ระหวางวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559.

ประชุมหารือกับคณะทํางานดานการศึกษาตลอดชีวิต

นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล เขารวมการประชุมหารือ
กับคณะทํางานดานการศึกษาตลอดชีวิต ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการหมายเลข 3502 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา 3
กรุงเทพมหานคร.
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พิธีเนื่องในวันคลายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติประจําป 2559

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงาน
การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล พร อ มด ว ย
นายกอเด็ ม หมี น เหม นั ก วิ ช าการศึ ก ษา
สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล
รวมในพิธีเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ
ลู ก เสื อ แห ง ชาติ ป ระจํ า ป 2559
ณ
สนามโรงเรี ย นสตู ลวิ ท ยา อํ า เภอเมื อ งสตู ล
จังหวัดสตูล โดยมีนายสมเจตน จงศุภวิศาล
กิจ รองผูวาราชการจังหวัดสตูลเปนประธาน
ในพิธีดังกลาว

ประชุมสรุปผลการตรวจ ติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลฯ

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนประธานในการประชุมสรุปผลการ
ตรวจ ติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจําปการศึกษา 2559 และติดตามตรวจสอบนักเรียนซ้ําซอน ประจําปการศึกษา 2558
ตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน เปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 ขอ 9 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พ.ศ. 2552 ขอ 6 ขอ 9 และ ขอ 12
โดยใหสํานักงานดําเนินการตรวจ ติดตามและประเมินผล การใชจายเงิน อุดหนุน ตามระเบียบ .
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นายอรุณ อุมาจิ สลามัตฮารีรายอ ฮ.ศ. 1437

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการ
อิ ส ลาม ประจํ า จั ง หวั ด สตู ล มอบกระเช า เนื่ อ งในโอกาส อี ดิ้ ล ฟ ต รี
สลามั ตฮารี ร ายอ ฮ.ศ. 1437 แกน ายดาลั น นุง อาหลี ผู อํ า นวยการ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล.

ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนประธานในการประชุมเตรียมความ
พรอมการจัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 (ครั้งที่ 1) ณ หองประชุมสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล สําหรับการประชุมดังกลาวไดมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานกิจกรรมแตละฝาย และเพื่อเตรียมความพรอมในการจัด
ประชุม ชี้แจง ตอผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตอไป.

งานประชาสัมพันธ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
074- 724721 www.opes.go.th
www.facebook.com/opes.go.th
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สช.สตูล ตอนรับ นางสุขนิษฐ ปยะวิทยานนท
ผอ.กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ กช.

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล ใหการตอนรับ นางสุขนิษฐ ปยะวิทยานนท ผอ.กลุมงานโรงเรียน
นโยบายพิเศษ กช.และคุณไลปจี เลขานุการเอกชนดานการศึกษา ประจําสํานักงานผูแทนการคาและเศรษฐกิจไตหวันประจํา
ประเทศไทย เขาเยี่ยมชมสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและโรงเรียนภูริภรณชัยศึกษา จังหวัดสตูล.
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นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนประธานในพิธีเปดงานมหกรรมภูริวิชาการ 59
ณ โรงเรียนภูริภรณชัยศึกษา ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล.
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รวมนําเทียนพรรษาถวาย ณ วัดถ้ําเขาจีนธีรประดิษฐ ตําบลคลองขุด

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:00 น. นายพเนิน ปนแกว รอง
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พรอมดวยนายหั้ว
ศรีสุด นักวิ ชาการศึ กษา ชํานาญการพิ เศษ และบุคลากรสํานั กงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รวมนําเทียนพรรษาถวาย ณ วัดถ้ําเขา
จีนธีรประดิษฐ ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา.

นายพเนิน ปนแกว เปนประธานในพิธีปดโครงการสัมมนาวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ ครั้งที1่

นายพเนิน ปนแกว รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนประธานในพิธีปดโครงการสัมนาวิชาการอิสลามและภาษา
อาหรับครั้งที่1 โดยมี เชค วะลีด ฮามูด สุไลมาน อัลอับรี จาก อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนวิทยากรใหความรูวันที่ 19-22 ก.ค.59
ณ หองประชุมมัสยิดอาบูบักร โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล.

นายเกริก แตงเกลี้ยง เปนประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬาสายเพชรเกมส
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายเกริก แตงเกลี้ยง รอง
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเปน
ประธานในพิธเี ปดการแขงขันกีฬาสายเพชรเกมส ประจําป
2559 ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ตําบลกําแพง อําเภอละงู

จังหวัดสตูล สําหรับโครงการแขงขันกีฬา กรีฑาสายเพชรเกมส
ประจําป 2559 ณ สนามกีฬาหนาเทศบาล ตําบลกําแพง
อําเภอละ งู จังหวัดสตูล.
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ประชุมเพื่อปรับแผนการดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางความเขาใจในสถานศึกษาเอกชน

นายเกริก แตงเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล พรอมดวย นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะหนโยบายแแผน ปฏิบัติการรวม
การประชุมเพื่อปรับแผนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขาใจในสถานศึกษาเอกชนปงบประมาณ 2560.

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสามัญ

นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนสามัญ ณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล.

งานประชาสัมพันธ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
074- 724721 www.opes.go.th
www.facebook.com/opes.go.th

