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>>>  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
     นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง นาง
พวงพยอม ศรีกุล ครูช านาญการ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเรืองไชย
ช านะ 

      
 

 

 

 

 



>>>  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมประชุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ 

หอประชุมอ าเภอมหาชนะชัยและบุคลากร น าน้ ายาล้างจาน และน้ ายาปรับผ้านุ่ม มอบนายอ าเภอมหาชนะชัย 
เพ่ือน าไปใส่ตู้ปันสุข ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอมหาชนะชัย  

   
 

>>>  วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยนางพวงยอม ศรีกุล ครูช านาญการ 

และ นางสาวนิชรัตน์ สมเพาะ ครู กศน.ต าบลเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอ าเภอมหาชนะชัย 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงหนองครก ณ อบต.บึงแกและกิจกรรมจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน มอบถุงยังชีพ ณ 
รพ.สต.บ้านไชยชนะ ต าบลบึงแก 

   
     

   
      

 

 

 

 



>>>  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บ้านบ่อบึง หมู่ที่ ๕ ต าบลสงยาง 
อ าเภอมหาชนะชัย และกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ ระยะสั้น (รูปแบบชั้นเรียน) จ านวน ๓๑ ชั่วโมง 

 

    
 

>>> วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสา

พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บ้านบ่อบึง หมู่ที่ ๕ ต าบลสงยาง อ าเภอ
มหาชนะชัย  

 

   
 

             >>> วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
กศน.ต าบลผือฮีและกศน.ต าบลฟ้าหยาดจดัโครงการเรยีนรู้เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา กศน.ต าบล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

โดยมีนายอิสระ นันทจักร์ ครู ช านาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ต าบลทั้งสองแห่ง 
 

   
 

 



>>> วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอมหาชนะชัย ร่วมประชุม Yasothon Model ประจ าปี 

๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอ าเภอมหาชนะชัย และนางพวงพยอม ศรีกุล ครูช านาญการเข้าร่วม กับ หัวหน้าส่วน
ราชการทุกภาคส่วนร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่ล าน้ าชีบริเวณแหล่งน้ าบ้านฝั่งแดง ต าบลฟ้าหยาด 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

                                

   
 

>>> วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยบุคลากร จ านวน ๑๙ คนจัด

กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ท าความสะอาด พัฒนาบริเวณรอบอาคาร ส านักงาน กศน.จังหวัด
ยโสธร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



>>> วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

   
 

>>> วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
หอประชุมอ าเภอมหาชนะชัย 

   
 

>>> วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ <<< 
กศน.อ าเภอมหาชนะชยัร่วมกบัสาธารณสขุอ าเภอมหาชนะชยั จดักิจกรรมอบรมหลกัสตูรดแูลผู้สงูอาย ุ 

หลกัสตูร 420 ชัว่โมง ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านหวัเมือง     

 


