
 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวทอง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 5 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748



 

 

ที่ อว 6502.0601/ว 463 

 

 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต.ก าแพงแสน  อ.ก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 73140  
                 

                                                                    15  ตุลาคม  ๒๕62 

         

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการโครงการฯ 
 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือเติมเต็มความรู้ ความคิด ความมั่นใจ ในการท าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น .                   
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
                              (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ) 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                                              รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
โทร/โทรสาร(034)352748
 


