
 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวมาซีเตาะ  แวหามะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนิชาภัทร  ค าทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอ้อยทิพย์  ชูโชติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุพร  ศรีชา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนันทิยา  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางโสพิศ  สืบวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกัญณภัทร  ทองอ่อน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๘๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุปริญญา  สังเกต ุ
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริพร  รัตนพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางขนิษฐา  สุขทิพย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจันทร์จิรา  เจ้ยเปี้ยว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเอริสา  ชูบุรี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพัชรพร  ทองค า 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุนิตย์  ชื่นเจริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวาสนา  ประทุมชาติภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๕๙๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเยาวเรศ  หมัดโส๊ะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวณีย์  เหล็มขุน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพนิดา  หัดประสม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวันดี  จุลนันโท 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสัมภาศ  เจริญคง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวีระพงศ์  วิไลรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางฝารีด้า  มะยีหมูด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสาวบน  เด็นหมัด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพิกุล  แก้วค า 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมณฑา  เอมเอก 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๐๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวทิพย์วัลย์  ดือเร๊ะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางบุญสุข  พลอยวิเลิศ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวรดร  สังข์คง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนวลมณี  ไตรภูมิ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประสาน  กิติโกฬะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปิยาภรย์  ศรีจ าเริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชยุตพงศ์  สมจริง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายยาหรีน  ฮัจชา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรพีพรรณ  แพทย์พงษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางญดา  ลีลาเกียรติไพบูลย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๑๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวิไล  สิตะพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเพ็ญภิลักษณ์  รักษนาเวศ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุนีย์  กิตติรัตนสมบัติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชญาภา  สังข์ทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายฐิติวัฒน์  โสภาริพันธุ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรุ้งศิร  ไพโรจน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางโชติมา  แก้วอินทร์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพรรณราย  คงเมือง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายไพบูลย์  เม่งช่วย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๒๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสมยศ  สิทธิ ์
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางธัญลักษณ์  คูนิอาจ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายจรัส  ปิ่นทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเมธี  บุญปลอด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกชพรรณ  คงถาวร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกนกวรรณ  วัฒนธีรางกูร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารยา  อนันตพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววรรณิดา  พูลเพ็ชนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเรวดี  นิลวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริกุล  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๓๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจุฑา  ธีรัชกุล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมานา  รักบุร ี
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจินดา  จันทร์น้อย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนาตยา  เตมะสิริ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายค ารน  ทิพพลชัย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางมณฑิชา  จงหวัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางยุพา  เทพกร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพนิตานันท์  ยศไพโรจน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๔๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจ ารอง  จันทร์ด า 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางบุญเรือน  ปุรินทราภิบาล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปรียา  อภัยรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุกัญญา  จันผลช่วง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรวิวรรณ  เมืองสุวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางณัฐยา  โชคพระสมบัติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริกุล  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจ าลอง  ทองทรัพย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิมิลัน  ยะหัตตะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวรรณา  พูนแก้ว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๕๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายธนัญเชิญ  เหมะรักษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอรุณสิทธ์ิ  แซ่ลิ่ม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางราณี  ประสิทธากรณ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุพจน์  หนูนุ่น 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสมศักด์ิ  คงสกุล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเวนิสสา  คงกอบสม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนภสร  เสาวคนธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุนันท์  นวลประดิษฐ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวชุติมา  ศิริวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกฤติยาณี  ทะสะระ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๖๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอาภา  บุญปถัมภ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพัชรี  สวัสดิรักษา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอัจฉรา  ตันติประภาส 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอภิญญา  เนตรล าภู 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุชาติ  สุขะพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางฒามรา  พรหมหอม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชัญญานุช  จันทวดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกาญจนา  ด าเกล้ียง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๗๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิศรีน  วงศ์สวัสด์ิ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจ าเนียร  กาญจนอารี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิชล  สิงคมาศ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศุภวิชญ์  แก้วไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกชกร  สุวลักษณ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนภดล  ภูริมงคล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนิกร  มหันต์กิจ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางบุณยนุช  สิทธิโชค 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายส าเร็จ  สระขาว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประพจน์  จู่เซ่งเจริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๘๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวบงกชรวี  รัตนวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวลัยภรณ์  สุวรรณสะอาด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชิษณุช  ชาตะพล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจริยา  จิตตภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารีย์  รัตนมุณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอรนุช  บัวรักษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรุ่งฤดี  ผ้ึงภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิดา  จินตนปัญญา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายธวัชชัย  ศรีไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๖๙๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประเสริฐ  แย้มวงค์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายทรงกลด  หุ้นเห้ียง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวธัญญชล  บุญเวช 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรัญญา  เพ็งจันทร์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกรพรรณ  ศรีสวัสดิ ์
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชลินาถ  อาษาช านาญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสิริพงศ์  ด้วงศรีทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวชิระ  สุวรรณวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางณภัทร  เมืองไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๐๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวไมตรี  สุดเรือง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจรรยา  ชูเมฆ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมาลี  บุญพรานชู 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวงศ์กต  สังข์เสน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววารุณี  ขุนเจริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเยาวพรรณ  ชูช่วย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวาสนา  พิเคราะห์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายณรงค์  บัวเพชร์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๑๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประไพ  อินถิติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมิตานันท์  ฉิมพลีปักษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอาบีบ๊ะ  ดาหมาด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพัชราภรณ์  ยาบา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริพร  ปทะวานิช 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกุศล  นุ้ยผุด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวณัฏฐณิชา  หลวงพูล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุรางคนา  มาลาวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางละเอียด  อินทวังโส 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๒๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรุจนาภรณ์  เพิงรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววิไลพร  อธิตัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเกศกนก  คุ้มภัย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางแก้วตา  ทองบุญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวัฒนา  ผลดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจินตนา  สุวรรณสิงห์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกิติพงษ์  ยอดบุญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชะอ้อน  แก้วหมุน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๓๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวณภัทร  จะระแอ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวิภาดา  หมัดอะดัม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายบุญเชิด  สว่างเพชร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวรัทยา  สุวัฒนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอรสา  อุเหยะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศรีริพร  ธรรมรกัษ ์
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางไวยุด๊ะ  เหตุเหล๊าะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิภา  จินตานนท์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิตยา  ธรรมฉัตรภาณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประคุณ  แสนสุด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๔๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอทิตยา  ศรีวิรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเพลินตา  พินิจสุวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุภาพ  ยุรพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปราณี  ด าสองสี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนิพัท  ขันไชย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจริยา  ย่ีสุ่นแก้ว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกมล  ทองประหวั่น 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสง่ียม  บุบผะโก 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประดิษฐ์  แก้วงาม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจันทร์เพ็ญ  เหมือนยอด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๕๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปราณี  พีระประสมพงศ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพิชามญชุ์  ช่วยหนู 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวิลาสินี  ศรีทองสุข 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางแววสุดา  หนูอุไร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอภิชาดา  บุญด า 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางลฎาภา  ธรรมโชโต 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกนกนัจทร์  พรายแพร้ว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวมาลินี  กาญจนวงษ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวชนัญญา  สติกรกุล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวภัทรวดี  สุวรรณหอม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๖๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางทัศนีย์  ชูแว่น 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจินตนา  ทองไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรุจิกร  ชาวนา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุกฤษฏ์ชัย  นวลพลับ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสมจิต  ทองหยัด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประไพ  สุวรรณชนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริพร  ทองขาว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุกฤษฏ์  ธานีรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริพร  พานชวบุษป์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๗๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวณีย์  แก้วพิบูลย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววิไลพร  อธิตัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรุจนาภรณ์  เพิงรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวยุภาพรรณ  แหล่หู 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวณีย์  แก้วพิบูลย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชิษณุช  ชาตะพล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายส าเร็จ  สระขาว 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปราณี  ทองรมย์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเยาวเรศ  หมัดโส๊ะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๘๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอัจฉรา  ตันติประภาส 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุนิตย์  ชื่นเจริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพัชรีย์  เหลือนุ่นขาบ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนันทิยา  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางโสพิศ  สืบวงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนิกร  แสงช่วง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเรวดี  นิลวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริกุล  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวณีย์  เหล็มขุน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวธัญญชล  บุญเวช 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๗๙๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายทรงกลด  หุ้นเห้ียง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายธวัชชัย  ศรีไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิดา  จิตนปัญญา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอุษณีย์  สัตยนนท์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประไพ  อินถิติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวไมตรี  สุดเรือง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายณรงค์  บัวเพชร์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริกัญญา  จันทรโชติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวศรีสมร  พันธุรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๐๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริมนต์  ประดับ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวชนินาถ  คงเกลี้ยง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุนันท์  นวลประดิษฐ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเฉลิมพล  นิลพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวราพงศ์  ทองช ู
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางบุญเรือน  ปุรินทราภิบาล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางมณฑิชา  จงหวัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายค ารน  ทิพพลชัย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๑๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกชพรรณ  คงถาวร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสถิตย์  สมมาตร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสิติอะหยาด  หมีดเส็น 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายบุญสนิท  ย่ิงกุญมงคล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุจิตรา  ศรีเมือง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปิยาภรณ์  สว่างเพชร 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประไพ  สุวรรณชนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสมจิต  ทองหยัด 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวภัทรวดี  สุวรรณหอม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางทัศนีย์  ชูแว่น 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๒๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุกฤษฏ์  ธานีรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางยุพดี  ภักดีวานิช 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุกานดา  ชูลีวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางลฏาภา  ธรรมโชโต 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเยาวเรศ  หมัดโส๊ะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเสาวณีย์  เหล็มขุน 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนวลมณี  ไตรภูมิ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๓๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปิยาภรย์  ศรีจ าเริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชยุตพงศ์  สมจริง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวิไล  สิตะพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพรรณราย  คงเมือง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารยา  อนันตพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววรรณิดา  พูลเพ็ชนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริกุล  ภักดี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิมิลัน  ยะหัตตะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอรุณสิทธ์ิ  แซ่ลิ่ม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิศรีน  วงศ์สวัสด์ิ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๔๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศุภวิชญ์  แก้วไทย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรัญญา  เพ็งจันทร์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชลินาถ  อาษาช านาญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสิริพงศ์  ด้วงศรีทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววิไลพร  อธิตัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเกศกนก  คุ้มภัย 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกิติพงษ์  ยอดบุญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุกฤษฏ์  ธานีรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววิไลพร  อธิตัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเฉลิมพล  นิลพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๕๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวราพงศ์  ทองช ู
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางมณฑิชา  จงหวัง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจินตนา  ศุภศรี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางประไพ  สุวรรณชนะ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนงค์รัตน์  กัญจนกาญจน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนวลมณี  ไตรภูมิ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปิยาภรย์  ศรีจ าเริญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวิไล  สิตะพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารยา  อนันตพันธ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๖๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอรุณสิทธ์ิ  แซ่ลิ่ม 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชลินาถ  อาษาช านาญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสิริพงศ์  ด้วงศรีทอง 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกิติพงษ์  ยอดบุญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุกฤษฏ์  ธานีรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเฉลิมพล  นิลพงศ์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวราพงศ์  ทองช ู
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๖ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนิตยา  สุวรรณมณี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๗ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางมยุรี  ยอดบุญ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๘ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชมพูนุช  อุทัยรัตน์ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๗๙ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอมรรัตน์  เจริญมาก 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๐ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวัชรี  จันทชาติ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๑ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางแก้วมี  ชีวชัชวาล 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๒ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจีรนัย  สุขมี 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๓ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวทิฏฐา  สุวรรณกิจ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๔ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนุกูล  ทองรักษา 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๕ 



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประยูร  ศรีวรรณ 
 

 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจ าป ี2562”  
 

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา

 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๘๘๖ 


