
    

 

 
ที่  ศธ 04023.004/366        โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร    
           ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง 
         จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

2  ธันวาคม  2565 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อบุคลากรฯ      จ านวน 1 ฉบับ        

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามโครงการ วิชาการเชื่อม่ัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ก้าวไกล กิจกรรม พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2565  
 

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้พิจารณาเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย 
และการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

       
ขอแสดงความนับถือ   

        

                 (นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. 086-2137533                         
โทรสาร. 055-774141   
 
 
  



รายช่ือบุคลากร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นวิทยากร ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การประเมิน กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง)  
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
 1. อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย  

2. รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
3. ดร.นัฐพล บ้านไร่   อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
4. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง   อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
5. อาจารย์จิราพร  ภูวิรัตนาววิิธ    อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
6. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก   อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
8. อาจารย์สุธาทิพย์  แหงบุญ  อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
9. อาจารย์ทิพวัลย์  สีสัน   อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ที่  ศธ 04023.004/367        โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร    
           ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง 
         จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

2  ธันวาคม  2565 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากร 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร     

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามโครงการ วิชาการเชื่อม่ัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ก้าวไกล กิจกรรม พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้พิจารณาเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ นางนริศรา เสาแก้ว นางจันทร เพชรบูรณ์  
และนางสถิตาภรณ์  อารีเอ้ือ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ไปเป็นวิทยากรในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย  
และการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

       
ขอแสดงความนับถือ   

        

                 (นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. 086-2137533                         
โทรสาร. 055-774141 

 

 

 



  

   

 
ที่  ศธ 04023.004/368        โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร    
           ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง 
         จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

2  ธันวาคม  2565 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 

เรียน นางนิภาภรณ์  พิณเมืองทอง 

  ด้วย โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้ด าเนินการตามโครงการ วิชาการเชื่อม่ัน ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ก้าวไกล กิจกรรม พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมิน 
กิจกรรมการอ่านคล่อง อ่านได้ ใส่ใจเต็มร้อย (การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่านรู้เรื่อง) ครั้งที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

       
ขอแสดงความนับถือ   

        

                 (นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. 086-2137533                         
โทรสาร. 055-774141 

 


