
แบบรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนากถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

จัดกิจกรรมได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

********************************** 

๑. หน่วยงาน  
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๒. กิจกรรมที่จัด  
   ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจ าปี 2563 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
   คณะครูและนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง จ านวน ๒๕ คน 
๔. วัน/เวลา/สถานที่จัดกิจกรรม  
   ธรณีสงฆ์วัดโคกยาง หมู่ที่ 1 ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    ครูและนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้อนประดู่  
ต้นตะเคียนทอง จ านวน 40 ต้น บนพ้ืนที่ ๓ ไร่  
 
6. ชื่อผู้ประสานงาน 
   ชื่อ-สกุล  นายกฤษฎา  บิลเกษม 
   ต าแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  ส านัก/หน่วยงาน กศน.อ าเภอกันตัง 
   โทร 075 252 726  มือถือ 095-030-7512 

  



แบบรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนากถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

จัดกิจกรรมได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

********************************** 

๑. หน่วยงาน  
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๒. กิจกรรมที่จัด  
   ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ประจ าปี 2563 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
   คณะครูและนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง จ านวน 50 คน 
๔. วัน/เวลา/สถานที่จัดกิจกรรม  
   บริเวณอ่างเก็บน้ าต าบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    ครูและนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นพยุง ต้นพะยอม ต้นไม้แดง  
จ านวน 300 ต้น บนพื้นที่ 100 ไร่  
 
6. ชื่อผู้ประสานงาน 
   ชื่อ-สกุล  นายกฤษฎา  บิลเกษม 
   ต าแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  ส านัก/หน่วยงาน กศน.อ าเภอกันตัง 
   โทร 075 252 726  มือถือ 095-030-7512 

 

 

 

  



ภาพกิจกรรม 
โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางนภา จิโรภาส ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ 
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอ าเภอกันตัง กล่าวต้อนรับ  
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผวจ.ตรัง ประธานในพิธีกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ภายใต้
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกยาง หมู่ที่ 1 ต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง มีผู้ร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต ารวจ ทหาร ผูบ้ริหารท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา 
นักเรียน และพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 620 คนชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก ่ ยางนา พะยอม 
ตะเคียนทอง ประดู่ และไม้มีค่าอ่ืน ๆ รวมจ านวน 2,000 ต้น 



ภาพกิจกรรม 
โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

 
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผวจ.ตรัง ประธานในพิธีกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปี 2563             
ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกยาง หมู่ที่ 1 ต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง  

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอ าเภอกันตัง กล่าวต้อนรับ  
 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

 

 
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง น าคณะครูและนักศึกษา กศน. 

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปี พ.ศ.2563  
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าต าบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 



ภาพกิจกรรม 
โครงการวันรักต้นไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

หน่วยงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

   

  

  

 


