
 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายบารเมษฐ์ พรรณขาม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวยุพดี บุณฑริกมาศ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกานติมา ศรีทิพย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสันทัด นิลรอด 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายประวิทย์ ไทยพุทรา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๕๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพิชญา จริยบุณสุข 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกันนิกา อนุช 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวิชา อุ่นวรรณธรรม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรษิกา น้ าใจดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางส าเริง พิมพ์พันธุ์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสมพร พาสนาวุฒิโชติ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชวิศ ศรีนวล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางปราณี ทองสิมา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๖๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาสนา บ ารุงทรัพย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาสนา กาฬภักด ี

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวยุพา พุทธเจริญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวประภารัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวชูจิต อางนานนท์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายไพฑูรย์ วิเวก 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายธณวรรษ อรชร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายบัณฑิต องค์อภิชาติ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาศนา สกุลนิติโรจน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุทิน อาจคงหาญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๗๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายหัสนัย สมชาติ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจรีพร วังคีรี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ครูฉวีวัลลภ์ ระวีย์วรากร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ครูเกษรินทร์ ปานจันทร์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวันชัย ศรีวิพัฒน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

เจษฎา เรืองวิเศษ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุรเดช อนันตสวัสด์ิ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุรพัชร อยู่คง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสาลินี ไตลังคะ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๘๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอนุชา รัศมี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวยุวดี พุทสอน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุกัญญา มารอด 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุวิทย์ จ านงค์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสิริพร พัวเจริญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุวัฒนา นาคน้อย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเจษฎา ไพศาลธรรม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนายจักรวาล เข็มเงิน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชนะ ยอดปรางค์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๐๙๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุภาพร แหลมแแก้ว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริพร เถาว์โท 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางทวีพร พานสร้อย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ าสดใส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเอก จันทราภิรมย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกอง มีแรง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ประเมิน ธนัคฆเศรณี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายจ าเนียร หงษ์ค ามี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๐๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเพลินตา น้ าใจดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายจาตุรงค์ เจริญน 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  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวรพล ณรงค์แสง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายคฑาวุธ ล้ีกิจเจริญพล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายเสมอ เวชกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชวลิตร ไชยลา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุดา วรรณศรี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพสิษฐ์ตา สมบูรณ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกมล สามงามน้อย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวฉวีวรรณ เอ่ียมพญา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๑๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกัญญา วรอาจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสามารถ อรัญนารถ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพิชญา กล้าหาญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางยุพดี สุดแดง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเรณู ล้ าเลิศ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางชุติมา เจียมใจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุปรียา จินดาวงษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางธนัทอร ศิววิบูลย์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพเยาว์ บุญช่วย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๒๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศว์าน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุชาติ ประเสริฐสุข 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอธิภัทร นาคคูบัว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุธีรา สุกใส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายก าพล เลาหวัฒนภิญโญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายถาวร เอียงอุบล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายบุญเลิศ ทองหาร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปภาอร โชติวรรณชูสกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๓๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธ์ิ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายนิธิวิทย์ แก้วสมบูรณ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวพิมพ์ใจ อุยยาหาญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศุภชัย วัฒนาสุข 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวศลิตา เกิดผล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุนันทา เพ็งมี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๔๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกมลลักษณ์ เซ่ียงฉิน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสราวุธ แช่มช้อย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายกมล บุญณรงค์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวปรีชญา แย้มน่ิมนวล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวรพจน์ สิงห์แก้ว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวิเชียร กิมพิทักษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกันทิมา อินทรบุตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางนที คงประพันธ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๕๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวีระศักดิ์ ส านักวังชัย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวอรุณี เร้าอรุณ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกาญจน์ 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  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางวชิรา กุดแถลง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายทนงค์ รักษาศิริ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวฉัตรสุดา พิมพา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวีรเกียรติ ศรีอนันต์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายอนุชา อ าพนพรรณ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวิศวะ ภุมมา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๖๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสุพรชัย เง่ียมจื๊อเกร็ด 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางเยาวลักษณ์ เสียงเจริญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวิรัตน์ สงกา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายจักรพงศ์ พินิจการ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางกมลทิพย์ ดาผิวดี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางจงกล ศุภวิทยามงคล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวสุรัลณ์วดี ธรรมวิริยะกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายชัยวัฒน์ โมกขศักด์ิ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๗๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศรายุธ สุวรรณศรี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายวรรณธนะ ปัดชา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวชลธิชา วัฒนาการ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุรางค์ วัยนิพิฐพงษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรัตนา หิรัญโรจน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสมคิด รอดผล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ว่าท่ีร้อยตรี สถาพร ตั้งธนะวัฒน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาสนา วงษ์สวรรค์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๘๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาสนา บุญเสวก 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวขวัญหทัย พิกุลทอง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววาสนา ทองดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุรีย์พร จึงสง่าสม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๑๙๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อ.พลวัฒน์ ด ารงกิจภากร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายสมโภช เหล่าเหมมณี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายโชคชัย ดวงแก้ว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ผศ.อินทิรา นุชเขียว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

ผศ.วิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อาจารย์เจริญศักดิ์ ชูวงษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อาจารย์วิโชติ พงษ์ศิริ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อาจารย์สุพัตรา ฝ่ายขันธ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อาจารย์มลิวัลย์ กาญจนชาตรี 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๐๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางศิริวรรณ บรรจง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

อ.สมถวิล รัตโนภาส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกฤษณา ธิพงษ์สันต์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวศรีสุวรรณ วิวิธเทศ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวศิรินทร พิพัฒน์ฐิติกร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกฤษณา ธิพงษ์สันต์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรุจิรัตน์ พรหมรักษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมาลี รวมธรรม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายพงศ์ชาติ อ่ิมนุกูลกิจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายศิวาพัชร ทองราช 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๑๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกรุณา เล้ียงอ านวย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางรัชนี มีเผ่าพงษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวประเทือง ชัยณรา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววันทกานต์ พรศรีทอง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางพรจิตต์ ทองดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๔  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอัญชลี สุขมณีพันธ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๕  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๖  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาววิภารัตน์ ปุสดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๗  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางอารี ฉันท์วงศ์ชนะ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๘  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมาลี ดวงจินดา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๒๙  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นายมานะ ทองกะไล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๓๐  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๓๑  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวรักชนก คูห์เทวารัณ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๓๒  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกรรณิการ์ วังมูล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๓๓  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

มอบเกยีรติบัตรนี้เพ่ือแสดงวา่ 

 

นางสาวกัลปนา อินปันใจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 

ประจ าปี 2562  

 

ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี                  

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชพีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 ถึง  วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 

(นางวัฒนาพร ระงับทกุข์) 

 รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ปฏบิัติหน้าทีใ่นต าแหน่ง 

เลขาธกิารคุรุสภา 

 

เลขที่  Ethics๒๕๖๒๐๒๓๔  


