
 

รายละเอียด โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(สายสีเขียว)/โครงการ

เปิดโลกเรียนรู้ผูสู้งอายใุนสังคมพหุวัฒนธรรม(สายสีฟ้า) 

 

รถคันที่ 1  ป้ายสีเขียว    ประกอบด้วย :   

1. คณะท างาน กศน.จังหวัดสตูล    จ านวน   5   คน 

2. นางสาวโสภา  หนูสิงห ์

3. นางสาวกัญชลิกา  โชคอ่อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาพาสันติสุข กศน.อ าเภอเมือง  จ านวน  35   คน 

5. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาพาสันติสุข กศน.อ าเภอมะนัง จ านวน    4   คน 

 
 

รวมทั้งสิ้น   46    คน 

จุดท่ีรับผู้เข้าร่วมโครงการ   

1. ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  

-  (คณะท างาน กศน.จังหวัดสตลู,ครูและกลุม่เป้าหมายภาษาฯ 

กศน.อ าเภอเมืองสตลู) 

2. สามแยกสะพานวา  

-   (ครูและกลุ่มเป้าหมายภาษา กศน.อ าเภอมะนัง 

หมายเหตุ  ประสาน นายมนัส  ชูเมือง   080-5433823 

วันที่  28  กรกฎาคม 58    ครูใส่เสื้อสีม่วง 

  วันที่  29  กรกฎาคม 58   ครูใส่เสื้อสีฟ้าชลบุรี 



รายละเอียด โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(สายสีเขียว)/โครงการ

เปิดโลกเรียนรู้ผูสู้งอายใุนสังคมพหุวัฒนธรรม(สายสีฟ้า) 

รถคันที่ 2  ป้ายสีม่วง   ประกอบด้วย :   

1. นางสาวบิย๊ะ  เพ็งไทร     

2. นางสุคนธา  หลีหมัด 

3. นางสาวรุสนี  หลังยาหน่าย 

4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอเมือง           จ านวน  35   คน 

5. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอควนกาหลง    จ านวน    5  คน 

6. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาฯ  กศน.อ าเภอควนกาหลง     จ านวน     5  คน 

รวมทั้งสิ้น          48    คน 

 

จุดท่ีรับผู้เข้าร่วมโครงการ   

1.   ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  

-  (ครูและกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ฯ กศน.อ าเภอเมอืงสตูล) 

2.  หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล  

-   (ครูและกลุ่มเป้าหมายภาษฯ กศน.อ าเภอควนกาหลง) 

 3.  สามแยกสวนเทศ 

  -  (กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุฯ กศน.อ าเภอควนกาหลง) 

 

หมายเหตุ  วันที่  28  กรกฎาคม 58    ครูใส่เสื้อสีม่วง 

  วันที่  29  กรกฎาคม 58   ครูใส่เสื้อสีฟ้าชลบุรี 

 



รายละเอียด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(สายสีเขียว)/โครงการเปิดโลก

เรียนรู้ผู้สูงอายใุนสงัคมพหุวัฒนธรรม(สายสีฟ้า) 

รถคันที่ 3  ป้ายสีฟ้า   ประกอบด้วย :   

1.  นางสาวเนธิตา  มูเก็ม     

2. นางสาวซารีน่า  บ่าวเตบ 

3. นางสาววราพร  รณรงค์ไพรี 

4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอละงู              จ านวน  17   คน 

5. กลุ่มเป้าหมาย  ภาษาฯ   กศน.อ าเภอละงู  จ านวน  17  คน 

6. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาพาสันติสุข กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  จ านวน    9   คน 
 

รวมทั้งสิ้น   46    คน 

 

จุดท่ีรับผู้เข้าร่วมโครงการ   

1.  หน้าเทศบาลต าบลก าแพง 

-  (ครูและกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ฯ กศน.อ าเภอละง)ู 

-  (ครูและกลุ่มเป้าหมาย ภาษาฯ กศน.อ าเภอละง)ู 

2.  หน้าห้องสมุด กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  

-   (ครูและกลุ่มเป้าหมายภาษฯ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า) 

 

ประสาน  นางอธิญา เจ๊ะง๊ะ  081-  9633177 

หมายเหตุ  วันที่  28  กรกฎาคม 58    ครูใส่เสื้อสีม่วง 

  วันที่  29  กรกฎาคม 58   ครูใส่เสื้อสีฟ้าชลบุรี 

 



รายละเอียด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข(สายสีเขียว)/โครงการเปิดโลก

เรียนรู้ผู้สูงอายุในสงัคมพหุวัฒนธรรม(สายสีฟ้า) 

รถคันที่ 4 ป้ายสีเหลือง    ประกอบด้วย :   

1.  นางสาวจตุพร  ทหารไทย     

2. นางสุกัญญา  มาราสา 

3. นางสาวภาวิดา  นาปาเลน 

4. นางสาวสุนีย์  เบ็ญหวา 

5. นางสาวนุชสอรา  สาดีน 

6. นางสาววิชุตา  เกษม 

7. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอมะนัง           จ านวน   4   คน 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอท่าแพ           จ านวน   7   คน 

9. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาฯ  กศน.อ าเภอท่าแพ       จ านวน   7   คน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอควนโดน        จ านวน   7   คน 

11. กลุ่มเป้าหมาย ภาษาฯ  กศน.อ าเภอควนโดน         จ านวน   7   คน 

12. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอทุ่งหว้า          จ านวน   9   คน 

รวม ทั้งสิ้น      จ านวน 47  คน 

จุดรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.  ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 

- ครูและกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ/ภาษา  กศน.อ าเภอควนโดน,  

 2.  หน้าโรงพยาบาลท่าแพ  

-  ครูและกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ/ภาษาฯ กศน.อ าเภอท่าแพ 

 3.  หน้าห้องสมุด กศน.อ าเภอทุ่งหว้า   

  -   ครูและกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 

 4.  สามแยกสะพานวา   

  -  ครูและกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 

หมายเหตุ  ประสาน นางสาวพนิดา  พุ่มข า  081- 9599310 

หมายเหตุ  วันที่  28  กรกฎาคม 58    ครูใสเ่สื้อสีม่วง 

  วันที่  29  กรกฎาคม 58   ครูใส่เสือ้สีฟ้าชลบุรี 


