
 
(นายโอภาส  ตน้ทอง) 

รองศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี ปฏบิตัิราชการแทน 

ศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี 

 

 

ที ่ศธ 0258/1037                 ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบรุ ีถนนแมน่ า้แมก่ลอง 

                    ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดักาญจนบรุ ี71000 

               7  มถินุายน  2561 

เรื่อง การประชุมสรุปผลการประชุมปฏบิตัิการ เรื่องการพฒันาเครือข่ายปฐมว ัย ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบุร ี

ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 
 

เรยีน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 - 3 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย โรงเรยีนทีเ่ขา้ประชมุสรุปผลการประชมุปฏบิตักิารฯ 
 

   ตามที่ส  านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบุรี ไดป้ระชุมปฏิบตัิการ เรื่องการพฒันาเครือข่ายปฐมวยั 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบรุใีนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

ในวนัที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกนกกาญจนเ์พลส อ าเภอเมอืงฯ จงัหว ัดกาญจนบุรี ใหแ้ก่เครือข่ายปฐมวยั 

ส านกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุร ีความแจง้แลว้นัน้ 
 

   เพื่อใหก้ารอบรมปฏิบตัิการฯ ดงักล่าว เกิดประโยชนสู์งสุด ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัจึงเชิญผูเ้ขา้รบั    

การอบรมปฏิบตัิการฯ เขา้ประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนในการปฏิบตัิงาน ในวนัที่ 9 มถิุนายน 2561     

ณ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบุรี และในการน้ีขอความอนุเคราะหใ์หท่้านแจง้สถานศึกษาและบุคคลที่มรีายชื่อ 

เพือ่เขา้ร่วมประชมุปฏบิตักิารฯ ดงักลา่ว 
 

   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 

โทร 034-564-002 โทรสาร 034-564-006 – 007 

ผูป้ระสานงาน ศน.พชิญาภคั อารรีอบ 06-1669-0296 



รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชมุสรุปผลการประชมุปฏบิตักิาร เรื่องการสรา้งเครือข่ายปฐมวยั ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุ ี

ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

วนัที่ 9 มิถนุายน 2561 

ณ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี 

ที่ อ าเภอท ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน พกัคา้ง หมายเหต ุ

1 เมอืงฯ นางณฏัฐกจิ สุรยิะวงษา ครู โรงเรยีนอนุบาลกาญจนบรุ ี สพป.กจ.1   

2 นางศิรเิพญ็ สสี  าล ี ครู โรงเรยีนวดัทุ่งลาดหญา้ฯ   

3 น.ส.ชญานิศ ชูชื่น ครู โรงเรยีนบา้นหว้ยน า้ขาว   

4 นางภทัรานิษฐ ์ชยัอนนต ์ ครู โรงเรยีนดรุณากาญจนบรุ ี ศธจ.กจ.   

5 นางรุ่งนภา กิ่งทอง ครู โรงเรยีนดรุณากาญจนบรุ ี   

6 น.ส.ขนิษฐา อดุม ครู โรงเรยีนอนุบาลเมฆบณัฑติ   

7 น.ส.นภาพร แต่แดงเพชร ครู โรงเรยีนอนุบาลเมฆบณัฑติ   

8 ท่าม่วง น.ส.บปุผา หนุนภกัด ี ครู โรงเรยีนวดัหนองพงัตรุ   

9 ท่ามะกา น.ส.ทพิวลัย ์กมินอ้ย ครู โรงเรยีนอนุบาลวดัลกุแกฯ สพป.กจ.2   

10 นางวลัภา อาดปกัษา ครู โรงเรยีนวดัทุ่งมะกรูด   

11 นางไพรนิทร ์ฉนัทวโร ครู โรงเรียนสารสาสนว์เิทศ กาญจนบรุี ศธจ.กจ.   

12 น.ส.สนัธนิา ค าจู ครู โรงเรียนสารสาสนว์เิทศ กาญจนบรุี   

13 นางธดิารตัน ์มศีรี ครู โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์   

14 น.ส.กดิากานต ์เดชโหมด ครู โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์   

15 พนมทวน น.ส.วาสนา วรรณะ ครู โรงเรยีนบา้นกระเจา สพป.กจ.2   

16 ไทรโยค นางศุวภา ทบัทมิด ี ครู โรงเรยีนบา้นถ า้ดาวดงึส ์ สพป.กจ.3   

17 นางอนุสรณ ์สมบตัคิุโณปการ ครู โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลยีน   

18 นายอ าพล ขนัแกว้ ครู โรงเรียนการกศุลวดัไตรรตันาราม ศธจ.กจ.   

19 น.ส.ภทัราภรณ ์ตาลผาด ครู โรงเรียนการกศุลวดัไตรรตันาราม   

20 ทองผาภูม ิ น.ส.อรทยั พมิพใ์จใส ครู โรงเรยีนบา้นดนิโส   

21 น.ส.ดรุณี ทองผาภูมปิรดีา ครู โรงเรียนสมาคมป่าไมแ้ห่งประเทศไทยอทุศิ   

22 น.ส.พลอยวารนิ สบิหมืน่เป่ียม ครู โรงเรยีนวชัรวชิญ ์ ศธจ.กจ.   

23 น.ส.ขวญัใจ ภูมอินุโพช ครู โรงเรยีนวชัรวชิญ ์   

24 สงัขละบรุ ี น.ส.สริลิกัษณ ์สทิธสิงัข ์ ครู โรงเรยีนอนุบาลสงัขละบรุี   

25 นางนุสรา จนัทะโก ครู โรงเรยีนวดัวงัวเิวการาม   

26 น.ส.ศรญัญาพร พนัธท์อง ครู โรงเรยีนลาซาล สงัขละบรุ ี ศธจ.กจ.   

27 น.ส.กนกพร ชมพูจนัทร ์ ครู โรงเยนลาซาล สงัขละบรุ ี   

28 ศรสีวสัดิ์ นางจ าปี วเิศษสงิห ์ ครู โรงเรยีนบา้นหม่องกระแทะ สพป.กจ.1   

29 นางจติรา เชื้อสมทุร ครู โรงเรยีนบา้นนาสวน   

30 ด่านมะขามเตี้ย นางสาวจเีรยีง บญุสม ครู โรงเรยีนบา้นทุ่งมะขามเฒ่า   

31 นางปทมุ นิ่มเจรญิ ครู โรงเรยีนบา้นหนิแดน้   

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 


