
     …จดหมายข่าว… 
กศน.อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ฉบับที่  07 ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2563 
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อัตลักษณ์ : พอเพียง             เอกลักษณ์ : มาลัยข้าวตอก 
                                >>>  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <<< 
 กศน.อ าเภอมหาชนะชัย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมรณรงค์การรู้เท่าทันเชื้อไวรัสโค

โรน่า โควิด 19  ณ กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล โดยมีผู้น าชุมชนมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนักวิชาการ
สาธารณสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

 
               
                                      >>> เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563  << 
นางสุวาลี บุญปัญญา รอง ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัด ลงพ้ืนที่ประเมินฯ ณ กศน.ต าบลพระเสาร์ 
 

 
 
 



3. นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย มอบหมายนายณัฐพงษ์  ประทุมชาต ิครูกศน.ต าบลม่วง 
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวรญาณโสภณ อดตีเจ้าอาวาสวดับ้านม่วง ณ เมรุชั่วคราววัดบา้นม่วง ต าบลม่วง อ าเภอ
มหาชนะชัย 
 

 
 
                                      >>> เมื่อวันที ่ 3  กรกฏาคม  2563  << 
 
นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1.กศน.อ าเภอมหาชนะชัยจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้ง 10 ต าบล 
 

  
                                                  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
น าโดย นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
            นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการออก
หน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้านโนนกอย หมู่ที่ 2 ต าบลผือฮี 
โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอ าเภอมหาชนะชัย เป็นประธานเปิดโครงการ 

 



>>>เมื่อวันที่ 8  กรกฏาคม  2563<<< 
 

                 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.
ต าบลโนนทราย บึงแก และ กศน.ต าบลบากเรือ พร้อมด้วย นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
มหาชนะชัย และนางพวงพยอม ศรีกุล ครูช านาญการพิเศษ  
 

 
 
                                           13  กรกฏาคม  2563 

        นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานปิดโครงการอบรม
หลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุกรมอนามัย 420 ชั่วโมง ณ รพ.สต.บ้านหัวเมือง ต าบลหัวเมือง และลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม กศน.ต าบลคูเมือง และ กศน.ต าบลหัวเมือง พร้อมด้วย นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
มหาชนะชัย นางพวงพยอม ศรีกุล ครูช านาญการพิเศษ และบุคลากร กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ทุกคน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                >>>เมื่อวันที่ 15 – 16  กรกฏาคม  2563 <<< 
 
1. กศน.อ าเภอมหาชนะชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" ทั้ง 10 ต าบล โดยมี
ผู้น าในชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการนิเทศ จากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ครูช านาญการพิเศษ 
และ ครู อาสาสมัคร กศน. 
 
2. กศน.อ าเภอมกาชนะชัย ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ออกบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านราชมุนี 
ต าบลโนนทราย โดยมีนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอ าเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธี 

 

 
 

 
 

                                                    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
            นางปริชาติ บุญกองผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ได้มอบหมายนางพวงพยอม ศรีกุล ครู
ช านาญการพิเศษพร้อมด้วยนางโชติกา หนันสีแก้ว ครู กศน.ต าบลบึงแก.นิเทศติดตาม น.ส.ภิณริษา ชานุชิต 
ครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรูปแบบรายบุคคลส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม ในพ้ืนที่ กศน.
อ าเภอมหาชนะชัย..จ านวน15.คน 

 

 
 

 
 



วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
 กศน.อ าเภอมหาชนะชัย น าโดย นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ด าเนินการจัด

กิจกรรมดังนี้ 
1.จัดโครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ Android ของ กศน.อ าเภอ
มหาชนะชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 10 ต าบล 
 

 
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00น. นางปาริชาติ บุญกอง ผอ.กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 

ต้อนรับคณะ นิเทศติดตามการด าเนินงาน การเงิน พัสดุ โดย รองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
นางสุวาลี บุญปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ณ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 

 

  
 
วันที่28 กรกฎาคม 2563 นางปาริชาติ บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย และคณะบุคลากร 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศุล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2563 ณ หอประชุม
อ าเภอมหาชนะชัย 

 
                                                                                                    

                                                               

                                                                                                                         



 
 
 
 


