
 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
   
             
 

 
 
 
 
 
 

            
 
                      

     
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนเิทศ 

กิจกรรม  สงเสริมการอานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ   ประจําป 2561 
สถานที่ดําเนินการ   สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารสูงสุด 
ระยะเวลา     12   มกราคม   2561 
กลุมเปาหมายประเภท   เด็ก และเยาวชน  
ผูเขารวมกิจกรรม         448  คน 
  



 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
              

              

            
 

 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนิเทศ 

กิจกรรม  สงเสริมการอานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ   ประจําป 2561 
สถานที่ดําเนินการ    ตลาดนัดสันติสุข  ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ 
ระยะเวลา     13   มกราคม   2561 
กลุมเปาหมายประเภท   เด็ก และเยาวชน  
ผูเขารวมกิจกรรม         409  คน   
  



 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
      
 

                 

                            
 
 

 

 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

กิจกรรม  หองสมุดเคลื่อนท่ีสงเสริมการอาน 
สถานที่ดําเนินการ    รพ.สต.บานหวยเปาโยง 
ระยะเวลา     18   มกราคม  2561 
กลุมเปาหมายประเภท    กลุมผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป  
ผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  80   คน 
  

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสรมิการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนิเทศ 



 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
      

       \ 

                

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

กิจกรรม  หองสมุดเคลื่อนท่ีสงเสริมการอาน 
สถานที่ดําเนินการ    หอประชุมเทศบาลตําบลยางคราม 
ระยะเวลา     19  มกราคม  2561 
กลุมเปาหมายประเภท    กลุมผูสูงอายุ 
ผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  79  คน 
  

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนิเทศ 



 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 
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ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

   

กิจกรรม  สงเสริมการอานสําหรับเด็กในโครงการเอดสแคร โดยใหวาดภาพจากประสบการณทีไ่ดพบเห็นจากการไป
เที่ยวงานวันเด็ก 
สถานที่ดําเนินการ    หองสมุดประชาชนอําเภอดอยหลอ 
ระยะเวลา     20  มกราคม  2561 
กลุมเปาหมายประเภท    เด็ก และเยาวชน  
ผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  15 คน 
  

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนิเทศ 



 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
      
  
 

              

            
                

 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

กิจกรรม  หองสมุดเคลื่อนท่ีสงเสริมการอาน 
 สถานที่ดําเนินการ    วัดใหมพัฒนา หมูที่ 2  ตําบลยางคราม 
ระยะเวลา     23  มกราคม  2561 
กลุมเปาหมายประเภท    เด็ก  เยาวชน ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป 
ผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  50 คน 
  
  

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบคุลากร 
  งานนิเทศ 



รายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
      
  
 

         
            

 
                

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวรัชดาภรณ  ผัดเวียง) 
ผูรายงาน 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาวอําไพ   วรวิรัตน) 
ครู คศ.1 

 
ลงชื่อ............................................ 

(นางสาววาสนา  ทานะโปง) 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอดอยหลอ 

 

กิจกรรม  หมุนเวียนสื่อสูโรงเรียน 
สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนบานสามหลัง 
ระยะเวลา     10  มกราคม  2561 
กลุมเปาหมายประเภท    เด็ก  นักเรียน โรงเรียนบานสามหลัง 
ผูเขารวมกิจกรรม   จํานวน  200 คน 
  
  

        กศ.พื้นฐานนอกระบบ 

        กศ.เพื่อพัฒนาอาชีพ 

     กศ.ทักษะชีวิต 

        กศ.พัฒนาสังคมและชุมชน 

        เศรษฐกจิพอเพียง 

        สงเสริมการรูหนังสือ 

        กศ.ตามอัธยาศัย 

        เครือขาย 
   พัฒนาบุคลากร 
  งานนิเทศ 



 




