
ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

1 นำยเดชำ  แสงจันทร์ ปัญญำประดิษฐ์ (AI) กับกำรมัธยมศึกษำ
ไทย

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
27-30 ส.ค. -62 เกียรติบัตร

2 นำยธีระพงษ์  ศรีนอก ยุทธศำสตร์ชำติ20 ปีกับกำรสร้ำง
รำกฐำนกำรศึกษำในอนำคต

โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่

9-12 -ก.ค -62 เกียรติบัตร

ปฏิบัติธรรมและสัมมนำพิเศษ "ครูต้นบุญ" ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขำใหญ่
15-20-เม.ย.-62 เกียรติบัตร

กำรประชุมขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำน 
โครงกำรประสำน 1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน

โรงเรียนบึงกำฬ 6-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

อบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรขับเคล่ือน
และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และคุ้มครองนักเรียนอย่ำงย่ังยืน

สพม.21
31-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำเยำวชน
ต้นแบบฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนล ำดวน
สวรรค์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.
กำฬสินธ์ุ

9-11-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมกฐิน
สัมฤทธ์ิ

สภำธรรมกำยสำกล วัด
พระธรรมกำย จ.ปทุมธำนี

7-ก.ย.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำวณัฐชยำ  ยอดเทพ3

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

4 นำงกรรณิกำ  ฮำมวงศ์ โครงกำรพัฒนำครูสู่วิชำชีพ ตำม ว.21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ51 2-ส.ค.-62 เกียรติบัตร
สัมนำปฏิบัติกำรกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ชนเผ่ำไทญ้อ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 6 -ก. ย. -2562 เกียรติบัตร

กรมจัดหำงำน ฝึกอำชีพนักเรียน โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 5 -ก. ย.- 2562 เกียรติบัตร

อบรมจรำจรโรงเรียน โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 12 -ก. ย.- 62 เกียรติบัตร

6 นำยเชวงศักด์ิ  มำตะวงค์ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้และสร้ำง
ส่ือกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม LaTeX

มหำวิทยำลัยนครพนม
21 - 22 

กรกฎำคม 2561
เกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรม

ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำรอบรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม DLTV TELETRAINING

http://www.dlthailand.co
m/dltv

9-พ.ค.-62 เกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ เร่ืองแนวทำงกำรจัดท ำ

ผลงำนเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐำนะเกณฑ์ใหม่ 
(ว21/2560

ออนไลน์

25/8/2562 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุ่งคล้ำนคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำยมำนิตย์  ทวยหม่ืน5

นำงพัทธนันท์  สังขะรมย์7

เอกสารหมายเลข 1

http://www.dlthailand.com/dltv
http://www.dlthailand.com/dltv


ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

7 นำงพัทธนันท์  สังขะรมย์ (ต่อ) อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำครูสู่
วิชำชีพ ตำม ว.21

ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 51
2-ส.ค.-62

เกียรติบัตรเลขท่ี 
4846/2562

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV 
TELETRAINING

dltv.ac.th 15-พ.ค.-62 เกียรติบัตร อบรมออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรพัฒนำครูสู่
วิชำชีพ ตำม ว.21

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ51(บ้ำน
โคกกว้ำง)

2-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 
"กรรมกำรคุมสอบ"

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ 31-ส.ค.-62
ประกำศนียบัตร 
IN:6211002551

อบรมออนไลน์

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบด้วย
บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 
"กรรมกำรกลำง"

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ 1-ก.ย.-62
ประกำศนียบัตร 
IN:6212000599

อบรมออนไลน์

สุจริตไทยส ำหรับข้ำรำชกำร www.thaihonesty.org 9-ก.ย.-62 เกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรม อบรมออนไลน์

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

8 นำยวสันต์  ผูพงษ์

เอกสารหมายเลข 1

http://dltv.ac.th/
http://www.thaihonesty.org/


ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ

โรงแรมหนองคำยธำวิลล่ำ 15-มิ.ย.-62 ค ำส่ัง

โครงกำรพัฒนำครูสู่วิชำชีพ ตำม ว.21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ51 2-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ ปพ. 5 
อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร
24-ต.ค.-61 - ภำพกิจกรรม

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 25-ต.ค.-61 - ภำพกิจกรรม

อบรมสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศ
ไทย

ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ
10-มิ.ย.-62 - ค ำส่ัง 76/2562

ประชุมนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

โรงเรียนบึงกำฬ
17-มิ.ย.-62 - ค ำส่ัง 82/2562

อบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรพัฒนำครูสู่
วิชำชีพ ตำม ว.21

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 51 (บ้ำน
โคกกกว้ำง) 1-ส.ค.-62

- ค ำส่ัง 107/2562 
- เกียรติบัตร เลขท่ี 

4849/2562

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 25-ต.ค.-61 - ภำพกิจกรรม

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงพัชรำภรณ์  ทัศมำลี9

นำงสำวปัทมำ  เสนสิทธ์ิ10

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

อบรมสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศ
ไทย

ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ 10-มิ.ย.-62 - ค ำส่ัง 76/2562

ประชุมนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

โรงเรียนบึงกำฬ
17-มิ.ย.-62 - ค ำส่ัง 82/2562

อบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรพัฒนำครูสู่
วิชำชีพ ตำม ว.21

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 51 (บ้ำน
โคกกกว้ำง) 1-ส.ค.-62

- ค ำส่ัง 107/2562 
- เกียรติบัตร เลขท่ี 

4849/2562

อบรมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัด
สอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรกรรมกำรคุมสอบ

อบรมออนไลน์ 13-ก.ย.-62
- เกียรติบัตร 

เลขท่ี 6211003387

เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม
และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ตำมแนว
กำรประเมิน (PISA)

มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุดรธำนี 27-พ.ค.-61
เกียรติบัตร/ภำพรับเกียรติ

บัตร

เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ โรงแรมหนองคำยธำวิลล่ำ 16-มิ.ย.-61 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำวปัทมำ  เสนสิทธ์ิ (ต่อ)10

นำงสำววำทิณี   ศรีธรรมโม11

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร โรงเรียนบึงกำฬ 2-มิ.ย.-61 เกียรติบัตร/ภำพรับเกียรติ
อบรมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบ โรงแรมบุษรำคัม จ.ขอนแก่น 18-19 สิงหำคม เกียรติบัตร/ภำพรับเกียรติ

เข้ำร่วมกำรอบรม โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพระบบบริหำรให้บริกำรส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และควำม
ช่วยเหลือ อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ (IEP 
Online)

สพม.21 8-พ.ค.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทกุคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำววำทิณี   ศรีธรรมโม (ต่อ)11

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี    เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ หมำยเหตุ
อบรมหลักสูตรผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำ
ทหำรส่วนภูมิภำค รุ่นท่ี 1

หน่วยฝึกนักศึกษษวิชำทหำร 
มลฑลทหำรบกท่ี 29 จังหวัด
สกลนคร

10 - 25 -มี.ค- 
62

เกียรติบัตร

กิจกรรมเยำวชทำงสำยใหม่  โดยชุด

วิทยำกรกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำ
ชุมชนเข้มแข็ง ท่ี 2103

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 2 -ก.ค -62 เกียรติบัตร

อบรมเช่ิงปฎิบัติกำร โครงกำรพัฒนำครูสู่
วิชำชีพ ตำม ว.21

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๑ 
(บ้ำนโคกกว้ำ51

2 -ส.ค- 2562 เกียรติบัตร

ACADEMIC READING FOR MASTER' S 
STYDENTS COURSE EXTRA COURSE 
1

Khon Kaen University 
Academic English 
Language Test

8 -ต.ค- 2561 เกียรติบัตร

ACADEMIC WRITING FOR MASTER Khon Kaen University 27-ธ.ค.-61 เกียรติบัตร
อบรมสภำนักเรียน สพม.21 24-ส.ค.-62 เกียรติบัตร
สัมนำปฏิบัติกำรกำรอนุรักวัฒนธรรมชน โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 6-ก.ย.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำวอุทุมพร  รอดขันเมือง12

นำงสำวจิรำวรรณ  สำยวิชัย13

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

กรมจัดหำงำน ฝึกอำชีพนักเรียน โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร     5 -ก.ค-2562 เกียรติบัตร

อบรมจรำจรโรงเรียน โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 12-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

อบรมสถำบันพระมหำกษัตริย์ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร    1 -ก.ค -2562 เกียรติบัตร

เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฎิบัตกำร
วิทยำกรแกนน ำเพ่ือขยำยผลโคงกำร
ปลุกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
เพ่ือพัฒนำสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี๒๑

โรงเรียนบึงกำฬ 2-มิ.ย.-61 เกียรติบัตร

กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ืงสังคมออนไลน์ 
สู่นวัตกรรมกำรศึกษำ

โรงแรมต้นคูณ จ.อุดรธำนี 15-16-ก.ย.-61 เกียรติบัตร

อบรมเชิงปฎิบัติกำรกำรใช้ ปพ.5 
อิเล็กทรอนิคส์

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 24-ต.ค.-61 รูปภำพกิจกรรม

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562

นำงสำวจิรำวรรณ  สำยวิชัย (ต่อ)13

โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 25-ต.ค.-61 รูปภำพกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV 
TELETRAINING โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร

15-พ.ค.-62 เกียรติบัตร

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning Academy

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น

4 - 5 กุมภำพันธ์
 2562

ภำพถ่ำย

กำรสอนภำษำอังกฤษด้วยนวัตกรรมและ
แนวคิดแบบศตวรรษท่ี 21

โรงแรมอัศวรรณ จังหวัด
หนองคำย

16-ก.พ.-62 ภำพถ่ำย

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning Academy

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น

3-มิ.ย.-62 ภำพถ่ำย

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

14 นำงลักขณำ  โทนุย

นำงสำวจิดำภำ  วรรณสุนทร15

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

กำรพัฒนำศักยภำพครูวัดผลและ
ครูผู้สอนในสังกัด ด้วยกำรสร้ำงเคร่ืองมือ

วัดผลสัมฤทธิทำงกำรเรียน
สพม.21 5/11/1961 เกียรติบัตร

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learnning

จ.ขอนแก่น 7-พ.ย.-61 เกียรติบัตร

หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้
ด ำรงต ำแหน่งครู

TEPE Online 10/12/1961 เกียรติบัตร

โครงกำรเครือข่ำยครูดีของแผ่นดินเจริญ
รอยตำมเบ้ืองพระยุคลบำทปีท่ี ๑

โรงเรียนบึงกำฬ 17/1/1962 เกียรติบัตร

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 

Learnning
จ.ขอนแก่น 15-ก.พ.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

นำยธนวัฒน์  ค ำสิริ16

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

16 นำยธนวัฒน์  ค ำสิริ (ต่อ) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 

Learnning
จ.ขอนแก่น 2-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

17 นำงสำวยุพิน  มูลผำลำ กำรใช้ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donasion)ของกรมสรรพำกร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 51 (บ้ำน
โคกกว้ำง)

5-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยพัฒนำแกนน ำ
โรงเรียนอีโคสคูล

โรงแรมกำนต์มณีพำเลซ 
กรุงเทพ

1-ก.ย.-61 เกียรติบัตร

กำรประชุมปฎิบัติกำรพัฒนำคลังข้อสอบ
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เขต 21 โรงเรียนบึงกำฬ 12-ต.ค.-61 ค ำส่ัง 225/2561

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ปพ 5 
อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 24-ต.ค.-61 ภำพกิจกรรม

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 25-ต.ค.-61 ภำพกิจกรรม

อบรมเครือข่ำยครูดีของแผ่นดินเจริญ
รอยตำมเบ้ืองพระยุคบำท ปีท่ี 1

โรงเรียนบึงกำฬ 17-ม.ค.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

นำงสำวนันทำ  ศรีอำจ18

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562

โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

ส ำเร็จกำรพัฒนำและผ่ำนกำรทดสอบ
ด้วยระบบTEPE Online

Online
4-ก.พ.-62 เกียรติบัตร

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล

โรงแรมเจริญธำนี
จังหวัดขอนแก่น

22-24 
กุมภำพันธ์ 2562

ค ำส่ัง 30/2562

กำรอบรมขยำยผลแนวทำงกำรน ำ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ

ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

สถำนศึกษำ สพม.21

อบรมสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศ
ไทย ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ 12-มิ.ย.-62 ค ำส่ัง 76/2562

อบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ส ำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุจริต โรงเรียนสุจริต

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร  สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

โรงแรมหนองคำยธำวิลล่ำ 
จังหวัดหนองคำย

1-พ.ค.-62 ค ำส่ัง 55/2562

นำงสำวนันทำ  ศรีอำจ (ต่อ)18

โรงแรมหนองคำยธำวิลล่ำ 
จังหวัดหนองคำย 15-มิ.ย.-62 ค ำส่ัง 74/2562

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

ประชุมนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

โรงเรียนบึงกำฬ 20-มิ.ย.-62 ค ำส่ัง 82/2562

ประชุมปฏิบัติกำรขยำยผลเผยแพร่

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบoffine ตำมกระบวนกำรคู่มือ
ส ำหรับประชำชนระดับสถำนศึกษำใน
สังกัด

ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบ

ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรกรรมกำรคุมสอบ

online สถำบันทดสอบทำง

กำรศึกษำแห่งชำติ
12-ก.ย.-62 เกียรติบัตร

19 นำยสุชำติ  ลักษณะศรี ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
โครงกำรพัฒนำแหลงน้ ำบำดำลเพ่ือ
สนับสนุนน้ ำด่ืมสะอำดให้กับโรงเรียนท่ัว
ประเทศ

โรงแรมหนองหำรแอลลิแกนท์ 29/8/1962 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

สพม.21 15-ส.ค.-62 ค ำส่ัง 118/2562

นำงสำวนันทำ  ศรีอำจ ( ต่อ )18

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ปพ 5 
อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบุง่คลา้นคร 24-ต.ค.-61 รูปกิจกรรม

ประชุมนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

โรงเรียนบึงกำฬ 20-มิ.ย.-62 รูปกิจกรรม

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่ก ำลัง
แรงงำน กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกำรแนะ
แนวอำชีพ

โรงแรมเดอะวัน จ บึงกำฬ 2-ก.ค.-62 เกียรติบัตร

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ขับเคล่ือนและพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่ำงย่ังยืน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 21

31-ส.ค.-62 -

โครงกำรEDUCATION RELATIONSHIP 
PROGRAM

สถำบันปัญญำภิวัฒน์ 3-4 -พ.ย.-61 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562

โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำยชัยยศ  วรรณดร21

นำงสำวศุภรำนันท์  พิมพ์ริม20

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

อบรมครูเชิงปฏิบัติกำรด้ำนดำรำศำสตร์
ข้ันต้น ประจ ำปี 2562

อวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
 คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัด

ขอนแก่น

25-27 มกรำคม
 2562

วุฒิบัตร

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำง
กำรศึกษำด้ำนส่ิงแวดล้อม

คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

13-17 สิงหำคม
 2562

เกียรติบัตร

อบรมครูเชิงปฏิบัติกำรด้ำนดำรำศำสตร์
ข้ันต้น ประจ ำปี 2562

อวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
 คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น

25-27 มกรำคม
 2562

วุฒิบัตร

อบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ข้ัน
ควำมรู้เบ้ืองต้น

ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียน
ค่ำยบกหวำนวิทยำ ต ำบลค่ำย
บกหวำน อ ำเภอเมือง จังหวัด
หนองคำย

23-26 
พฤษภำคม 2562

วุฒิบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำวศยำมล  จ่ันกัน

นำยจำตุรนต์  สุดตะมำ22

23

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

อบรมก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ข้ัน
ควำมรู้ท่ัวไป

ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียน
ค่ำยบกหวำนวิทยำ ต ำบลค่ำย

บกหวำน อ ำเภอเมือง จังหวัด
หนองคำย

23-26 

พฤษภำคม 2562
วุฒิบัตร

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning Academy

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น 2-มิ.ย.-62 ภำพถ่ำย

อบรมหลักสูตร"เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบกำรกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ" ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในส่วน
ภูมิภำค

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 21

5-มิ.ย.-62 ค ำส่ัง 70/2562

24 นำงสำวภุมรัตน์  ฐำนะ ได้เข้ำร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติกำรด้ำน

ดำรำศำสตร์ข้ันต้น ประจ ำปี 2562

อวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์

 คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น

25-27 มกรำคม

 2562
วุฒิบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

นำงสำวศยำมล  จ่ันกัน ( ต่อ)23

เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ

โรงแรมหนองคำยธำวิลลำ 15-มิ.ย.-62 ค ำส่ังไปรำชกำร

กำรใช้ระบบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Donation) ของกรมสรรพำกร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ81(บ้ำน
โคกกว้ำง)

5-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

26 นำยอำทิตย์  พรหมแสง ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
โครงกำรพัฒนำแหลงน้ ำบำดำลเพ่ือ
สนับสนุนน้ ำด่ืมสะอำดให้กับโรงเรียนท่ัว
ประเทศ

โรงแรมหนองหำรแอลลิแกนท์ 29/8/1962 เกียรติบัตร

27 นำงสำวพัชรำ  ไชยศรี KKU SMART LEARNING ACADEMY ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น

2-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

English Teacher Training (Boot 
Camp Turbo "2019")

สพม. เขต 21 7-8 -ก.ย- 2562 เกียรติบัตร

กำรประชุมสัมมนำขับเคล่ือนกำร

ปฏิบัติงำนโครงกำรต ำรวจประสำน
โรงเรียน

โรงเรียนบึงกำฬ 6 -ส.ค- 2562 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

28 นำงสำวพนิดำ  ถำหล้ำ

25 จ.อ.หญิงปิยะพร  พรมวัง

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร  สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

29 นำงสำวพนิดำ  ถำหล้ำ ( ต่อ ) อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคล่ือน
และพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน
ส.พ.ม 21 31-ส.ค.-62 เกียรติบัตร

30 นำยรัฐพงษ์  ประกำยสิทธ์ิ กำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรจัดกิจกรรมกฐิน
สัมฤทธ์ิ

สภำธรรมกำยสำกล วัด
พระธรรมกำย จ.ปทุมธำนี

7-ก.ย.-62 เกียรติบัตร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ปพ 5 
อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 24-ต.ค.-61 รูปกิจกรรม

ประชุมนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ

โรงเรียนบึงกำฬ 20-มิ.ย.-62 รูปกิจกรรม

32 นำยเทิดศักด์ิ   จิตรปรีดำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนำวเทียม

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 15-พ.ค-62 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

กำรอบรมหลักสูตรผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำ

ทหำร ส่วนภูมิภำค รุ่นท่ี1/62 ประจ ำปี
กำรศึกษำ2561

หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร 

มณฑลทหำรบกท่ี 29 ค่ำ
ยกฤษณ์สีวะรำ สกลนคร

28-มี.ค.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

นำงสำวณัฐธิดำ  สำมำรถ31

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

33 นำยอำณัติ   ค ำมณี กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กำรศึกษำทำงไหลผ่ำนดำวเทียม DLTV 

TELETRAINING
15-พ.ค.-62 เกียรติบัตร online

เข้ำร่วมอบรม โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ส่ือ
ออนไลน์ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์
อย่ำงสร้ำงสรรค์(สร้ำงรำยได้)

สพป บึงกำฬ 19-มิ.ย.-62 เกียรติบัตร

เข้ำร่วมอบรม กิจกรรมเยำวชนทำงสำย
ใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 2-ก.ค.-62 ประกำศนียบัตร

เข้ำร่วมอบรม โครงกำรพัฒนำครูเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ 
ระดับมัธยมศึกษำ

สพม 21 27-ก.ค.-62 เกียรติบัตร

* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 เอกสารหมายเลข 1



ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล หลักสูตรท่ีผ่ำนกำรอบรม สถำนท่ีอบรม วัน/เดือน/ปี
   เอกสำรอ้ำงอิง  (เกียรติ

บัตร/วุฒิบัตร)
หมำยเหตุ

33
นำยอำณัติ   ค ำมณี เข้ำร่วมกำรอบรม โครงกำร 1 โรงเรียน 1

 โรงพัก
โรงเรียนบึงกำฬ 26-ก.ค.-62 เกียรติบัตร

เข้ำร่วมอบรมและรับมอบนวัตกรรม 

โครงกำร KKU SMART KEARNING

ณ KICE ขอนแก่น 5-6 -พ.ย.- 61 ภำพถ่ำย

เข้ำร่วมอบรมนิทรรศกำรและเวที
ศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ หอประชุมโรงเรียนบัว
หลวงวิทยำ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์

6 – 8 -ธ.ค.-61 ภำพถ่ำย

เข้ำรับกำรอบรมเร่ือง Smart 
Classroom Research: วิจัยอย่ำงไรใน
ช้ันเรียนแบบสมำร์ท

ณ KICE ขอนแก่น

4-ก.พ.-62 เกียรติบัตร

ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดสอบ

ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรกรรมกำรคุมสอบ

ออนไลน์ จำกสถำบันทดสอบ

ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ

16-ก.ย.-62 เกียรติบัตร

35 นำยคมกริช   พรมสุวรรณ์ กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนค่ำยบกหวำนวิท 24-26 -ก.ค- 62 เกียรติบัตร* ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการครูทุกคนในโรงเรียน (บำงคนอำจอบรมหลำยหลักสูตรให้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง)

โรงเรียน บุง่คลา้นคร สงักัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง

34 นำยศรชัย  

บัญชรีายชื่อ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2562
เอกสารหมายเลข 1



(นายเดชา  แสงจนัทร์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุง่คลา้นคร


