หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารระดับ Beginner (A1)
โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูประถมศึกษา
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เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์
จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูประถมศึกษา
Developing English Communication Skills of Beginner Level (A1) Via SimulatedBased Learning Online for the Elementary Level Teachers.
2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางภักดิ์วิภา สมเพ็ง
2. นายมานพ ฉิมมา
3. นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน
4. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
4.2.1 เป็นครูผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษ หรือครูที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอน หรือ
ครูที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ตรวจสอบการใช้สิทธิ์คูปอง)
4.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ผ่านการอบรมหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์มาแล้ว
4.2.3 สามารถศึกษารายละเอียด ทาความเข้าใจหลักสูตรจากคู่มือได้ด้วยตนเอง
4.2.4 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของ
อุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐานได้ที่ (www.velawoodsenglish.com/help)
5. คาสาคัญ
การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริง ออนไลน์ ประถมศึกษา
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6. หลักการและที่มาของหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนว
ทางการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้
โดยเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) และใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR) จึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทาง
ภาษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ไว้อย่างน้อยที่ระดับ A1
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นโครงการที่จะทาให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนา
ตนเอง นาความรู้ไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ถูกพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดสื่อและนวัตกรรมมากมาย สาหรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็น
การลดข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ การเดินทาง และงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั จากการ
สารวจ ความสนใจและต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของครูสายการสอนในสังกัด สพฐ.
จานวน 458 ท่าน ของบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2560
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ นั้นพบว่า ส่วนมากมีความสนใจที่จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.8 ประเภทหลักสูตรที่สนใจมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน คิดเป็น
ร้อยละ 43.9 วัตถุประสงค์ของการเลือกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนมากก็เพื่อเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ระดับของหลักสูตรที่สนใจจะเลือกอบรมมากที่สุดเป็น
ระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.6 ระยะเวลาของ
หลักสูตรที่เหมาะสม 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมา 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ช่วง
วันที่สามารถเข้าเรียนส่วนมากเป็นวันเสาร์คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาเป็นวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อย
ละ 62.3 และช่วงเวลาที่สะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ เวลา 18.00 -21.00 น.
คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 21.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.6
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บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้าน
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น
การนาเอาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์มาตรฐานระดับโลกภายใต้ชื่อ Velawoods English จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเหมาะสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทดลอง และ
ทดสอบแล้วว่าใช้งานง่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ผู้เข้าอบรม
สามารถที่จะฝึก และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีการวิเคราะห์คาพูดอัจฉริยะ
(Carnegie Speech) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อย่างไม่จากัด
และแบบทดสอบในแต่ละหลักสูตรถูกออกแบบพัฒนาโดยฝ่ายวัด และประเมินผลความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทางทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
ของครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับ Beginner (A1)
7.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน คือ
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ และคาศัพท์
7.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเนื้อหา
ปัญหาในการสอน และเทคนิควิธีการสอน
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการเรียนรู้ของครู
8.1 ผู้เข้าอบรมสอบผ่านจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) อย่างน้อยใน
ระดับเหรียญเงิน (Silver Certificate)
8.2 ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
8.3 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
8.4 ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
เกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จ
รายการประเมิน

8.1 ด้านความรู้ (K)

8.2 ด้านทักษะ (S)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอบผ่านจบหลักสูตร
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดี

เกณฑ์การผ่าน

เครื่องมือที่ใช้
วิธีการ
ในการ
การประเมิน
ประเมิน

ร้อยละ 60

การทดสอบ
ณ ศูนย์สอบ

แบบทดสอบ
ออนไลน์

แต่ละทักษะมี
เกณฑ์การพัฒนา
เฉลี่ยร้อยละ 60

รายงานผล
ทักษะการ
พัฒนาจาก
ระบบ LMS

ระบบบริหาร
จัดการเรียน
การสอน
(LMS)

เป็นบุคคลแห่งการ
ระบบบริหาร
เรียนและฝึก
เรียนรู้พัฒนาตนเอง
รายงาน
จัดการเรียน
ทักษะผ่านระบบ
8.3 ด้านความเป็นครู (A)
อย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้า การสอน
ออนไลน์ครบทุก
มีความรับผิดชอบ
ทางการเรียน
(LMS)
บทเรียน
มีระเบียบวินัย
แบบประเมิน
เข้าร่วมเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
การสังเกต
8.4 การเข้าร่วม PLC
การสังเกต
ชุมชนวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พฤติกรรม
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9. กรอบความคิดของหลักสูตร
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนว
ใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในสภาวะที่
ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่ต่ามาก กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดให้
ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล
การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร (CLT) รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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10. สาระการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูประถมศึกษา ภายใต้ชื่อ Velawoods
English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ในระดับพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ และสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) มีความลุ่มลึกเชิงเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสาร ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผ่านการทดลองและ
ทดสอบแล้วว่าใช้งานง่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรูร้ ูปแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนผ่านสถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันกับตัวละครในเมือง Velawoods ซึ่งเป็นเมืองที่จาลองขึ้นมา
สื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนีเ้ น้นการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคลครอบคลุมทักษะทั้ง 4
ด้าน คือ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน เสริมด้วยไวยากรณ์ และคาศัพท์ ผูเ้ ข้าอบรมจะได้
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงด้วยการพูดโต้ตอบกับตัวละคร
ผ่านระบบวิเคราะห์คาพูดอัจฉริยะ (Carnegie Speech) จากมหาวิทยาลัยลัยคาร์เนกีเมลลอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทักษะการฟัง และการพูดได้อย่างไม่จากัด
เสมือนมีครูเจ้าของภาษาอยู่เคียงข้างกับตัวผู้เรียนตลอดเวลา
หลักสูตรระดับเริ่มต้น Beginner Course (A1)
- มีบทเรียนที่สมบูรณ์แบบและน่าสนใจมากถึง 39 บทเรียน
- เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงแบบ 3 มิติ
- มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติแบบโต้ตอบมากกว่า 100 กิจกรรม
- ฝึกทักษะการพูดได้อย่างไม่จากัดผ่านระบบการวิเคราะห์คาพูด
- ระยะเวลาในการเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตรมากกว่า 80 ชั่วโมง
- ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้มากกว่า 165 จุดประสงค์
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Beginner Course (A1) - Learning Objective
ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
1
Hello

2
Shopping in town

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Meet Mark and go to your
apartment
Topic 2 Meet the Taylor and open the
cupcake box
Topic 3 Exchange your numbers with Bob
Topic 4 Show Bob your shopping list
Topic 1 Buy the items on your shopping
list
Topic 2 Give Omar your details
Topic 3 Help the tourist

3
Topic 1 Arrange new objects in the
Talk about people
apartment
and things
Topic 2 Reply to Bob’s invitation
Topic 3 Look at Amy’s family photos

4
Where are you
from?

Topic 1 Play the Velawoods Quiz Show
Topic 2 Meet the guests
Topic 3 Find out Chen and Lily’s
nationalities
Topic 4 Talk to Lily

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถฟังและเรียนรู้วิธีการพบปะผู้คนใน
ภาษาอังกฤษได้
- เข้าใจการใช้ I, my, you, your ฉัน ของฉัน คุณ
ของคุณ
- สามารถใช้ตัวเลข 0-12 ได้
- สามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้
- เรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษได้
- สามารถสะกดชื่อตนเองได้
- บอกคาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในบ้านได้
- เข้าใจการใช้คาที่เติม s และไม่ได้เติม s เช่น
table – tables, chair – chairs
- เรียนรู้วลีที่ใช้ในการสนทนา เช่น
goodbye, bye, see you (ลาก่อน, แล้วเจอกัน)
- สามารถเรียนรู้คาที่ใช้กับผู้คน เช่น man, woman,
boy, girl, baby
- สามารถเรียนรู้คาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทีอ่ ยู่ใน
บ้านได้
- เข้าใจการใช้คาที่เติม es และ ies เช่น
watch – watches, baby – babies
- สามารถเข้าใจเมื่อใช้คาเช่น man – men,
woman – women and person – people
- การใช้คานาหน้านาม a และ an
- ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย พบปะ ผู้คน
- สามารถที่จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้คนด้วย
ภาษาอังกฤษได้
- ฟังและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเทศต่างๆ ได้
- เข้าใจการใช้ I’m และ I am
- เข้าใจการใช้ he, his, she, her
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
5
International Day

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Reply to Pedro’s email
Topic 2 Meet Pedro’s friend Lisa
Topic 3 Find out where Omar and Nelly
are from
Topic 4 Meet and talk to Carol and
Karen
Topic 5 Play the Velawoods Quiz Show
6
Topic 1 Go to Lisa’s for pizza
Photo of my
Topic 2 Ask questions about Lisa’s
friends
friends
Topic 3 Talk about your friends Hakan
and Adele
Topic 4 Talk about Lisa’s friends and
family
Topic 5 Meet Lorenzo
7
Topic 1 Pay for the pizzas
Conversation with Topic 2 Talk about Lisa’s cat
friends
Topic 3 Talk about family photos
Topic 4 Talk to Bob about his car

8
At the gym

Topic 1 Reply to Lisa’s email
Topic 2 Talk to Bob and meet Lisa at
the gym
Topic 3 Listen to a conversation at the
gym
Topic 4 Fill in a form at the gym

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับผู้คนเป็นภาษาอังกฤษได้
- เข้าใจการใช้ 'm, 're และ 's
- ฟังและสามารถพูดคุยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับสัญชาติ
และประเทศได้
- สามารถอ่านอีเมลและตอบกลับอีเมลได้
- ฝึกการพบผู้คน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
- เข้าใจการใช้ 'm not, aren't และ isn't ได้
- สามารถฟังและพูดคุยเกี่ยวกับการงานอาชีพ
- สามารถพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้วลีที่ ในการสนทนาได้
- สามารถฟังและใช้ประโยคคาถามได้
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติและประเทศ
ต่างๆ ได้
- สามารถตอบคาถามสั้นๆ ได้
- สามารถใช้ตัวเลข 13-100 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
เงินได้
- สามารถการออกเสียง –teen และ –ty
ตัวเลขดังนี้ เช่น 13 - 30, 14 -40, 15 -50 ... ได้
- สามารถใช้คาที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวได้ เช่น
mum, dad, car, house, cat
- ฟังและสามารถถามคาถามด้วย
'How old …?' ได้
- ฝึกใช้วลีเพื่อการสนทนา
- สามารถอ่านและตอบกลับอีเมลได้
- สามารถฟังและเรียนรู้วิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
เองได้ เช่น your name, address, email
- ฝึกใช้วลีเพื่อประโยชน์ในการสนทนา
- อ่านและสามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองใน
แบบฟอร์มได้
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
9
I love Paris

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Read comments on Velawoods
friends
Topic 2 Comments on Velawoods friends
Topic 3 Look at Hakan’s photos
Topic 4 Read a message from Hakan and
reply
Topic 5 Welcome a friend

10
Jeff's Diner

Topic 1 Talk to Nelly
Topic 2 Go to Jeff’s Dinner
Topic 3 Read the lunch menu
Topic 4 Talk to Nadine
Topic 5 Order food
11
Topic 1 Pay the bill
At the Mini Market Topic 2 Talk about Suzie’s family
Topic 3 Talk about what Hakan and
Adele like to eat
Topic 4 Buy food for a party
12
At the barbecue

Topic 1 Look at Adele’s family pictures
Topic 2 Go to the barbecue
Topic 3 Talk about Amy’s family
Topic 4 Talk to Sue

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆ ได้ เช่น เก่า แก่
ใหม่ ใหญ่ เล็ก (old, new, big, and small)
- สามารถอธิบายเรื่องราวของคน สิ่งต่างๆ และ
สถานที่ ได้ เช่น I like the street cafés. They’re
cheap and nice.
- สามารถใช้ are/aren’t, you
are/aren’t, we are/aren’t ได้
- สามารถใช้ Are they … ?, Yes, they are. /
No, they aren’t. ได้
- อ่านอีเมลได้
- สามารถถามเรื่องราคาเท่าไรได้ เช่น
How much...? £, €, $
- รูค้ าศัพท์ทเี่ กี่ยวกับอาหารและ เครื่องดื่ม เช่น
hamburger, chips, and coffee
- สามารถสั่งอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหารได้
- รู้คาศัพท์ทเี่ กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้มากขึ้น
- สามารถใช้ คา love และ like (ชอบ) eat, drink
- การใช้ a lot of (จานวนมาก)
- รูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัว
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบกินและไม่ชอบ
กิน อะไรที่ชอบดื่มและไม่ชอบ
- ได้รู้คาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มขึ้น
- สามารถฟังคนอืน่ พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวของ
พวกเขาได้
- สามารถตั้งคาถามและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
ได้
- ใช้ I, we, they, my, our, their ได้
- สามารถใช้ 's (การแสดงความเป็นเจ้าของ) เช่น
Adele’s sister ได้
- สามารถใช้ and และ but ได้
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
13
Ten facts about
you

14
Free time

15
What time is the
film?

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Listen to facts about Bob on
the radio
Topic 2 Listen to facts about Lisa and
Lorenzo
Topic 3 Talk about your life

Topic 1 Talk about your free time
activities
Topic 2 Read an interview in a
magazine
Topics 3 Ask Paul and Karen about their
free time activities
Topic 1 Find out film times
Topic 2 Play the games
Topic 3 Talk about film times

16
Topic 1 Help Amy with prices
How much these? Topic 2 Help Amy in her shop
Topic 3 Meet you friends at the cinema

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูก้ ารใช้วลี ด้วย like, have, live, work และ
study เช่น You like Chinese food.
- สามารถใช้ (ชอบ) I / you / we / they like, I /
you / we / they don’t like (ไม่ชอบ) ได้
- อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของบุคคลได้
- สามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตของคุณ
เช่น I work in an office.
- รู้คาศัพท์สาหรับกิจกรรมยามว่าง เช่น play tennis,
eat out
- สามารถอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ผคู้ นชอบและ
ไม่ชอบ การใช้ชีวิตและเวลาว่าง
- สามารถใช้ คาถาม Do you …?, ได้ Yes, I do,
No, I don’t.
- รู้วันต่างๆ ของสัปดาห์ เช่น Monday, Tuesday
- สามารถถามเรื่องเวลา และบอกเวลาได้ เช่น
What time is it?
- สามารถใช้คาสาหรับเวลาได้ เช่น minute,
hour และ year
- สามารถใช้คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ เช่น tissues, batteries, newspaper
- ใช้ this, that, these, those ในประโยคคาถามได้
- สามารถฟังประโยคคาถามของคนที่มาซื้อของในร้าน
เช่น How much is this map?
- สามารถใช้ประโยคคาถามเพื่อซื้อของในร้านค้า
เช่น Do you have any chocolate?
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
17
My day

18
Nadine is busy

19
Dinner at Jeff’s
Diner

20
Is your friend
always tired?

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Read about Fred’s day
Topic 2 Talk to Lily and Chen about
Fred’s day
Topic 3 Talk to Lily and Chen about
Nelly’s day

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาที่ใช้ในกิจวัตรประจาวันได้ เช่น
start work, have lunch …, morning, afternoon …
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันกับ
ผู้อื่นได้
- สามารถอ่าน และฟังเข้าใจเมื่อคนพูดถึงกิจวัตร
ประจาวันของพวกเขา
- สามารถถามประโยคเวลาพูดถึงบุรุษที่ 3 ได้ เช่น
he she starts work, he watches TV,
she doesn’t work …
- สามารถใช้คาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น tired, early
Topic 1 Watch Nadine on TV
- สามารถใช้ on, in, at ได้ เช่น On Thursday,
Topic 2 Talk to Matt about Nadine’s life
In the morning, At the weekend
Topic 3 Talk to Lily and Chen about
- สามารถใช้ เวลาพูดถึงผู้อื่นเช่น Does he/she …?
Matt’s life
When does he/she …?
- สามารถถามคาถามเกี่ยวกับชีวิตการทางานของผู้คน
สิ่งที่ชอบทาเวลามีเวลาว่าง
Topic 1 Read the menu
- สามารถใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้
Topic 2 Listen to Nadine and Tim ordering - สามารถพูดประโยคที่ใช้ในร้านอาหารได้ เช่น
their food
Are you ready to order? Would you like a
Topic 3 Order your food
dessert?
- สามารถสั่งอาหารในร้านอาหารได้
Topic 1 Read about Omar’s life
- สามารถใช้คาเหล่านี้ได้ every, never, sometimes,
Topic 2 Do a quiz with Nadine
usually, always… (ทุกๆ, ไม่เคย, บางครั้ง, มักจะ,
Topic 3 Help Nadine
เสมอๆ..)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับไลฟสไตล์ เช่น บอกว่าคุณทา
อะไร บ่อยแค่ไหน lifestyle, saying how often
you do things
- รู้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เพิ่มขึ้น เช่น busy,
late, together

12

ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
21
My town

22
Are there any
shops?

23
Favourite things

24
A holiday to your
favourite place

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Watch the quiz show
Topic 2 Talk about Rome
Topic 3 Read about Sydney
Topic 4 Talk about Sydney

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ หรือเมืองต่างๆ
(airport, train station, river)
- สามารถใช้ some, a lot of, there is/there are
ได้
- อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเมืองได้
Topic 1 Write an email to Carla
- สามารถพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกิด หรือเมือง
Topic 2 Talk to Carla and Antonio
ที่เกิดได้ เช่น There's a bank and a cash point
Topic 3 Ask Bob about his city
in Velawoods.
- สามารถถามถึงสถานที่ที่ต้องการรู้ จากผู้คนแถวนั้น
เช่น Is there a park?
- สามารถรู้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในเมือง เช่น
market, bus stop, post office
- สามารถใช้ there is/are, there isn’t/aren’t,
Is there … ?
Topic 1 Look at Carla and Antonio’s
- รู้คาศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า เช่น shirt, jumper, jacket
clothes
- รู้คาศัพท์เรื่องสี เช่น blue, green, brown
Topic 2 Go to Lily’s clothes shop
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าได้ เช่น
Topic 3 Ask Lisa about her favourite things What do you usually wear? (อะไรที่คุณมักจะสวม
ใส่?)
- สามารถอ่านเกี่ยวกับสถานที่โปรดได้ เช่น shops และ
restaurants
- สามารถถามคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่โปรดปราน เช่น
What's your favourite food? (อาหารอะไรทีค่ ุณ
ชอบทานที่สุด)
Topic 1 Talk about what you have in
- สามารถรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่อยูใ่ นกระเป๋าของคุณ
your bag
เช่น wallet, keys และ passport
Topic 2 Ask for information about Paris
- สามารถใช้ข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อหาข้อมูล
Topic 3 Ask for information about
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจะไปเยือน
New York

13

ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
25
Topic 1 Read posters on a noticeboard
I Love visiting new Topic 2 Listen to Carol and Karen
places
talking about the posters
Topic 3 Listen to Carol and Karen
talking about things they like
Topic 4 Tell Carol and Karen about the
things you like

26
Topic 1 Read the Velawoods map
Where’s Oakwood Topic 2 Listen to Carol giving Andy
Road?
directions
Topic 3 Give Andy directions to the bank
27
Topic 1 Talk about the food you like
What can you do? Topic 2 Talk about holiday
Topic 3 Talk about things you can and
can’t do
Topic 4 Listen to Carol talking about
her grand parents

28
Topic 1 Talk to Carol about the internet
Book your holiday Topic 2 Tell Omar about how you use
online
the internet
Topic 3 Do a questionnaire

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบทา และไม่ชอบทา
เช่น dancing, flying, watching sport
- รูก้ ารเติม -ing เวลาพูดคุยถึงสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ
เช่น I like visiting new places. We don’t like
shopping for clothes
- สามารถฟังผูค้ นพูดถึงสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบได้
- สามารถใช้คาพูดถึง สิ่งที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน
ได้ เช่น different similar, the same, both,
together
- สามารถใช้ me, you, him, her, it, us และ them ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหรือผู้อื่นชอบและ
ไม่ชอบได้
- สามารถใช้คาและวลีบอกสถานที่ได้ เช่น ใกล้, ถัดไป
ตรงข้าม, ทางด้านขวา / ซ้าย เช่น near, next to,
opposite, on the right/left
- สามารถถามทางและบอกทิศทางได้
- สามารถบอกสถานที่ต่างๆ ได้
- สามารถรู้คาที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทาได้และ
ไม่สามารถทาได้ เช่น swim, drive, ski, play the
piano
- ฟังและสามารถพูดถึงสิ่งที่พวกเขาทาได้และไม่
สามารถทาได้
- สามารถใช้ can และ can’t ได้ เช่น
I can swim, he can’t drive, Can you cook?
Yes, I can. / No, I can’t.
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คน
สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบได้
- รู้คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่ง ที่คุณทาในอินเทอร์เน็ตได้ เช่น
read blogs, download Apps, book holidays
- ฟังคนพูดถึงอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่ผู้คนออนไลน์
- สามารถถาม และตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตได้
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
29
Topic 1 Reply to an invitation
It was an amazing Topic 2 Talk to Pedro about a concert
concert
Topic 3 Listen to Paul and Pedro talking
about a football match
Topic 4 Tell Pedro, Lisa and Paul about
your holiday
Topic 5 Listen to Paul and Pedro talking
about New Year’s Eve
30
Topic 1 Listen to Nelly talking about
Lisa’s birthday
Lucy’s party
Topic 2 Talk about birthdays
Topic 3 Make suggestions for Lisa’s
birthday

31
Amazing festivals
around the world

Topic 1 Read an article about festivals
arounds the world
Topic 2 Listen to Carol and Paul talking
about festivals
Topic 3 Talk to Paul talking about
festivals
Topic 4 Get a present for Lisa

32
It was a simple
wedding

Topic 1 Give Fred and Sue their
wedding present
Topic 2 Listen to Fred talk about their
wedding
Topic 3 Talk to other people at the
party about weddings

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาศัพท์เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ได้ เช่น empty,
full, short, long (ว่างเปล่า, เต็ม,สั้น,ยาว)
- สามารถใช้ was, were, wasn't, weren't ได้
- อ่านเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าสนใจได้
- เข้าใจเวลาฟังคนพูดถึงประสบการณ์ที่นา่ สนใจในอดีตได้
เช่น It was a fantastic party.
- สามารถพูดคุย เล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจในอดีตได้
เช่น The food was amazing.
- รู้การใช้เดือนและวันที่ เช่น 15th December
- รู้การใช้ first, second, third, fourth (อันดับแรก,
สอง, สาม, สี่)
- ฟังผู้อื่นพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมา เช่น My best birthday
party was when I was 16.
- สามารถให้คาแนะนาการจัดงานเลี้ยงวันเกิดได้ เช่น
Why don’t we go out for dinner?
- อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ
- รู้จักการใช้ จานวนที่มากขึ้น เช่น hundred,
thousand และ million
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับงานเทศกาลที่พวกเขา
ชอบได้ เช่น The music is great and there are
famous bands.
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศของ
คุณได้ เช่น We usually eat nice food.
- การใช้วลีเกี่ยวกับเวลา เช่น last, every, yesterday
- สามารถพูดคุยถึงเรื่องราวในปี ค.ศ.1968 ได้
- รูค้ าที่เกี่ยวกับงานแต่งงาน เช่น bride, groom และ
wedding dress (เจ้าสาว, เจ้าบ่าว, ชุดแต่งงาน)
- สามารถใช้ (อดึตกาล) Was it… ?, Yes, it was,
No, it wasn’t ได้
- สามารถามและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในงาน
แต่งงานและงานปาร์ตี้ได้ เช่น Where was your
wedding?
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
33
Topic 1 Listen to a travel story on the
Let’s go by tuk-tuk!
radio
Topic 2 Read a travel story
Topic 3 Talk to Lisa, Karen and Lorenzo
about amazing journeys

34
Topic 1 Go to the International Evening
Where did you go Topic 2 Read about Karen and Carol’s
on holiday?
holiday
Topic 3 Listen to Karen and Carol
talking about their holiday
Topic 4 Ask Pedro about his last holiday

35
Topic 1 Read the train station website
Do you want to go Topic 2 Meet Lisa, Lorenzo and Pedro
to London?
Topic 3 Buy train tickets to London
Topic 4 Talk about your weekend with
Jeff and Suzie

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูจ้ ักคาที่เกี่ยวกับการขนส่ง การเดินทาง เช่น
motorbike, taxi และ plane (มอเตอร์ไซด์, แท็กซี่
เครื่องบิน)
- อ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางที่น่าตื่นตา
ตื่นใจ ได้อย่างเข้าใจ
- สามารถใช้ (อดีตกาล) ได้ helped, started, arrived,
liked in the past
- สามารถใช้ (อดีตกาล) ได้ had, wrote, got, met
in the past ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น
He went around the world by bike. (เขาไป
มาแล้วทั่วโลกด้วยจักรยาน)
- สามารถใช้วลีสาหรับการพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดได้
rent a car, take photos (เช่ารถขับ, ถ่ายภาพ)
- สามารถอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุดได้เข้าใจ
เช่น We went sightseeing by boat. (เราไป
ท่องเที่ยวชมวิวทางเรือ)
- สามารถใช้ did, didn’t เช่น She didn’t stay,
Did you like the hotel? Yes, we did,
No, we didn’t …
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อน
เช่น Where did you go on holiday? (คุณได้ไป
เที่ยวที่ใหนมาบ้างวันหยุด)
- รูค้ าศัพท์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยรถไฟ
เช่น customer, single, return
- สามารถถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟและ
ซื้อตั๋วได้
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ของคุณได้ เช่น We went to the cinema.
- สามารถฟังคนพูดถึงสุดสัปดาห์สุดท้ายของพวกเขา
ได้ เช่น We went shopping. (พวกเราไปช้อปปิ้ง
มาล่ะ)
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
36
The Big Quiz

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Ask Paul about his weekend
Topic 2 Watch The Big Quiz
Topic 3 Ask Bob and Suzie your quiz
questions

37
Welcome to your
future!

Topic 1 Read the posters
Topic 2 Listen to people talking about
future plans
Topic 3 Talk about future plans

38
Topic 1 Talk about activities
She’s going to Paris Topic 2 Plan a surprise party for Karen
Topic 3 Tell Omar about the party
Topic 4 Meet Lisa and Lorenzo at Jeff’s
Dinner

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- ทาแบบทดสอบได้ เช่น What is an armadillo?
- สามารถเข้าใจเมื่อฟังคนพูดตอบ คาถาม
เช่น I think they were in London.
- สามารถตั้งคาคาถามได้ เช่น what, who, how
many
- สามารถตั้งคาถาม (Quiz)แล้วให้ผู้อื่นตอบ เช่น
Who was Charlie Chaplin? (ชาลี แชปปลินคือ
ใคร)
- สามารถใช้วลีบอกเวลาในอนาคต เช่น tonight,
next year, in 2025
- ใช้วลีสาหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตได้ เช่น do a course, get engaged, move
house (เรียน, หมัน้ , ย้ายบ้าน)
- ฟังและพูดคุยเกี่ยวกับแผนการชีวิตในอนาคต เช่น
You're going to leave University soon.
(คุณกาลังจะออกจากมหาวิทยาลัยเร็วๆ นี้)
- ใช้ going to และ not going to ได้ คือ จะทาและ
จะไม่ทา เป็นการตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้า
แล้วว่าจะทาในอนาคต
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตได้ เช่น
We're going to do an English exam next
Thursday. (เรากาลังจะมีการสอบภาษาอังกฤษใน
วันพฤหัสหน้า)
- ใช้วลีสาหรับกิจกรรม สันทนาการ
- สามารถถามเกี่ยวกับแผนการในอนาคตที่กาลังจะ
เกิดขึ้น ด้วยคาถามและคาตอบสั้นๆ
- สามารถฟังการสนทนาเกี่ยวกับแผนการในอนาคต
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับแผนการ
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
39
Good luck!

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Buy things for a party
Topic 2 Write a card for Karen
Topic 3 Have a party!

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถกล่าวคาแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
เมื่อมีการจากลา ได้ เช่น Good luck, See you in …,
Have a good...
- สามารถฟังการสนทนาแบบยาวๆ ได้
- สามารถจับกลุ่มการสนทนากัน รวมทั้งกล่าวอาลา
เมื่อมีการจากลา

รายการสื่อประกอบบทเรียนผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรระดับ Beginner Course (A1)
เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถูกออกแบบมาเป็น
พิเศษสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกม และการ
สร้างภาพยนตร์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลและสถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะครบทุกด้านทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูด การ
เขียน คาศัพท์ และไวยากรณ์ ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือแอพพลิเคชั่นสาหรับใช้งานในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งรองรับทุกระบบปฏิบัติการ
Windows, Mac, Android, iOS โดยโปรแกรมมีชื่อว่า “Velawoods English”
รูปแบบของสื่อ
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ Velawoods English ระดับ Beginner Course (A1)
ประกอบด้วยบทเรียนหลัก 39 บทเรียน แบ่งออกเป็นบทเรียนย่อย ๆ รวมทั้งหมด 140 หัวข้อ มี
รูปแบบของสื่อเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ
ออกแบบเป็นสถานการณ์จาลองเสมือนจริง 3 มิติ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายระบบคลาวด์
(Cloud Server) ซึ่งทุกครั้งจะเริ่มเรียนผู้เรียนจะต้องทาการดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลมาไว้
ที่เครื่องก่อน ทาให้สามารถเรียนได้ทั้งแบบออน์ไลน์และออฟไลน์ (ยกเว้นกรณีการฝึกทักษะการ
พูดที่ต้องมีการวิเคราะห์คาพูดผ่านระบบออนไลน์ แต่ผู้เรียนก็สามารถเลือกวิเคราะห์คาพูดเสียง
ตัวเองเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับจากเจ้าของภาษาได้)
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รายการสื่อประกอบบทเรียนออนไลน์
ชื่อบทเรียน
1
Hello

หัวข้อ
1 Meet Mark and go to your apartment
2 Meet the Taylor and open the
cupcake box
3 Exchange your numbers with Bob
4 Show Bob your shopping list

2
1 Buy the items on your shopping list
Shopping in town 2 Give Omar your details
3 Help the tourist

3
1 Arrange new objects in the apartment
Talk about
2 Reply to Bob’s invitation
people and things 3 Look at Amy’s family photos

4
Where are you
from?

1 Play the Velawoods Quiz Show
2 Meet the guests
3 Find out Chen and Lily’s nationalities
4 Talk to Lily

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
5
1 Reply to Pedro’s email
International Day 2 Meet Pedro’s friend Lisa
3 Find out where Omar and Nelly are
from
4 Meet and talk to Carol and Karen
5 Play the Velawoods Quiz Show
6
1 Go to Lisa’s for pizza
Photo of my
2 Ask questions about Lisa’s friends
friends
3 Talk about your friends Hakan and
Adele
4 Talk about Lisa’s friends and family
5 Meet Lorenzo
7
1 Pay for the pizzas
Conversation with 2 Talk about Lisa’s cat
friends
3 Talk about family photos
4 Talk to Bob about his car

8
At the gym

1 Reply to Lisa’s email
2 Talk to Bob and meet Lisa at the gym
3 Listen to a conversation at the gym
4 Fill in a form at the gym

สือ่ ประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
9
I love Paris

10
Jeff's Diner

11
At the Mini
Market

12
At the barbecue

หัวข้อ
1 Read comments on Velawoods
friends
2 Comments on Velawoods friends
3 Look at Hakan’s photos
4 Read a message from Hakan and
reply
5 Welcome a friend
1 Talk to Nelly
2 Go to Jeff’s Dinner
3 Read the lunch menu
4 Talk to Nadine
5 Order food
1 Pay the bill
2 Talk about Suzie’s family
3 Talk about what Hakan and Adele
like to eat
4 Buy food for a party
1 Look at Adele’s family pictures
2 Go to the barbecue
3 Talk about Amy’s family
4 Talk to Sue

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
13
Ten facts about
you

14
Free time

หัวข้อ
1 Listen to facts about Bob on the radio
2 Listen to facts about Lisa and Lorenzo
3 Talk about your life

1 Talk about your free time activities
2 Read an interview in a magazine
3 Ask Paul and Karen about their free
time activities

15
1 Find out film times
What time is the 2 Play the games
film?
3 Talk about film times

16
1 Help Amy with prices
How much these? 2 Help Amy in her shop
3 Meet you friends at the cinema

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
17
My day

หัวข้อ
1 Read about Fred’s day
2 Talk to Lily and Chen about Fred’s
day
3 Talk to Lily and Chen about Nelly’s
day

18
Nadine is busy

1 Watch Nadine on TV
2 Talk to Matt about Nadine’s life
3 Talk to Lily and Chen about Matt’s
life

19
Dinner at Jeff’s
Diner

1 Read the menu
2 Listen to Nadine and Tim ordering
their food
3 Order your food

20
Is your friend
always tired?

1 Read about Omar’s life
2 Do a quiz with Nadine
3 Help Nadine

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
21
My town

22
Are there any
shops?

23
Favourite things

หัวข้อ
1 Watch the quiz show
2 Talk about Rome
3 Read about Sydney
4 Talk about Sydney

1 Write an email to Carla
2 Talk to Carla and Antonio
3 Ask Bob about his city

1 Look at Carla and Antonio’s clothes
2 Go to Lily’s clothes shop
3 Ask Lisa about her favourite things

24
1 Talk about what you have in your bag
A holiday to your 2 Ask for information about Paris
favourite place 3 Ask for information about New York

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
25
1 Read posters on a noticeboard
I Love visiting new 2 Listen to Carol and Karen talking
places
about the posters
3 Listen to Carol and Karen talking
about things they like
4 Tell Carol and Karen about the things
you like
26
1 Read the Velawoods map
Where’s
2 Listen to Carol giving Andy directions
Oakwood Road? 3 Give Andy directions to the bank

27
1 Talk about the food you like
What can you do? 2 Talk about holiday
3 Talk about things you can and can’t
do
4 Listen to Carol talking about her
grand parents
28
1 Talk to Carol about the internet
Book your holiday 2 Tell Omar about how you use the
online
internet
3 Do a questionnaire

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
29
1 Reply to an invitation
It was an amazing 2 Talk to Pedro about a concert
concert
3 Listen to Paul and Pedro talking
about a football match
4 Tell Pedro, Lisa and Paul about your
holiday
5 Listen to Paul and Pedro talking
about New Year’s Eve
30
1 Listen to Nelly talking about Lucy’s
Lisa’s birthday
party
2 Talk about birthdays
3 Make suggestions for Lisa’s birthday

31
1 Read an article about festivals
Amazing festivals arounds the world
around the world 2 Listen to Carol and Paul talking about
festivals
3 Talk to Paul talking about festivals
4 Get a present for Lisa
32
1 Give Fred and Sue their wedding
It was a simple
present
wedding
2 Listen to Fred talk about their
wedding
3 Talk to other people at the party
about weddings

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
33
Let’s go by tuktuk!

หัวข้อ
1 Listen to a travel story on the radio
2 Read a travel story
3 Talk to Lisa, Karen and Lorenzo about
amazing journeys

34
1 Go to the International Evening
Where did you go 2 Read about Karen and Carol’s holiday
on holiday?
3 Listen to Karen and Carol talking
about their holiday
4 Ask Pedro about his last holiday
35
Do you want to
go to London?

36
The Big Quiz

1 Read the train station website
2 Meet Lisa, Lorenzo and Pedro
3 Buy train tickets to London
4 Talk about your weekend with Jeff
and Suzie
1 Ask Paul about his weekend
2 Watch The Big Quiz
3 Ask Bob and Suzie your quiz
questions

สื่อประกอบบทเรียน
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
37
1 Read the posters
Welcome to your 2 Listen to people talking about future
future!
plans
3 Talk about future plans

38
She’s going to
Paris

39
Good luck!

สื่อประกอบบทเรียน

1 Talk about activities
2 Plan a surprise party for Karen
3 Tell Omar about the party
4 Meet Lisa and Lorenzo at Jeff’s
Dinner
1 Buy things for a party
2 Write a card for Karen
3 Have a party!

วิธีการอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือน
จริงผ่านระบบออนไลน์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เนื่องจากบทเรียนถูกแบบโดย
ใช้กลยุทธ์ของเกม ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องเรียนไปทีละบทเรียนปลดล็อคกุญแจเพื่อให้เรียนบทเรียน
ถัดไปได้จนครบทุกบทเรียนจึงมีสิทธิ์เข้าสอบจบหลักสูตร กิจกรรมในการเรียนผู้เข้าอบรมจะได้รับการ
ฝึกทักษะครบทุกด้าน ผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริง ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเรื่องเวลาการ
เรียนและฝึกทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการเรียนและเข้าฝึกทักษะทั้งสิ้น
3 เดือน และจะต้องสอบจบหลักสูตรด้วยตนเอง ณ ศูนย์สอบที่ทางหลักสูตรกาหนด การเข้าสู่ระบบ
หลักสูตรออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้
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1. เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ (Log in)
ผู้เข้าอบรมจะต้องทาการติดตั้ง Application ของหลักสูตรลงบนอุปกรณ์ที่เลือกใช้เรียน
เช่นคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้เรียบร้อยตามคาแนะนาในคู่มือ

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าระบบได้โดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากทางหลักสูตร
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2. เข้าสู่บทเรียน
หน้ารายการหลักของหลักสูตร ผู้อบรมจะต้องเลือกบทเรียนตามลาดับ และเรียนให้ผ่าน
เพื่อปลดล็อคบทเรียนต่อไป
เลือกบทเรียนที่ 1

เมื่อเข้าสู่บทเรียน คลิกเลือก Topic 1 Meet Mark and go to your
apartment หลักสูตรจะแสดงรายการภารกิจการเรียนรู้ในบทเรียน

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
บทเรียน Topic 1 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับการกล่าว
ทักทายและการแนะนาตัว โปรแกรมจะแสดงชื่อบทเรียน หัวข้อบทเรียนปัจจุบัน และกิจกรรมใน
บทเรียน โดยมีรายละเอียดสัญรูปต่าง ๆ ดังภาพ

ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านสถานการณ์จาลอง ตาม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในบทเรียนมากยิ่งขึน้ และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับตัวละคร
Topic 1 Meet Mark and go to your apartment เป็นการแนะนาตนเองแบบพื้นฐาน
โดยบทเรียนจะแนะนาตนเองผ่านตัวละครแบบ 3 มิติให้เห็นบริบทของการสนทนา ผู้เข้าอบรมจะ
ได้ฝึกทักษะการฟังสาเนียงจากเจ้าของภาษา ซึ่งสามารถฝึกฟังซ้า ๆ ได้
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หลังจากได้ดูตัวอย่างการสนทนาแล้ว จะมีเกมฝึกทักษะปรากฏขึ้นมา เพื่อทบทวนบท
สนทนาที่ผู้เรียนได้เรียนไปตอนข้างต้น

ไฮไลท์สาคัญของหลักสูตรนี้ คือ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการสนทนากับตัวละครในบทเรียน
เสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งในบทเรียน
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ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์จากการมีครูเสมือนจริงซึ่งเปรียบเสมือน
การมีครูสอนภาษาของตัวเองที่คอยให้คาแนะนาที่เน้นและอธิบายกฎเกณฑ์ที่สาคัญของภาษาใน
แต่ละบทเรียน

3. ผลของกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ผลการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทบทวนซ้าเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ถึงขั้นสูงสุด คือ สัญลักษณ์สี
เขียวมีดาว ความหมายดังภาพสัญลักษณ์

3.2 พัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะ
ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะสามารถดูพัฒนาการความก้าวหน้าทักษะด้านต่างๆ ได้แก่
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง พูด คาศัพท์ และไวยากรณ์
แสดงผลความก้าวหน้าของทักษะด้านต่างๆ ดังสัญลักษณ์

33

11. กระบวนการพัฒนา ตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูประถมศึกษา เป็นหลักสูตรที่หลอม
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical
Content Knowledge :TPCK) ได้อย่างลงตัว หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods English
ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยชื่อดังใน
ประเทศอังกฤษซึ่งได้ผ่านการทดลองและทดสอบตามหลักการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
การประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR) พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกม
และการสร้างภาพยนตร์ การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ที่
แปลกใหม่และท้าทาย
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจาวันผ่านตัวละครในเมือง Velawoods ซึ่งเป็นเมืองที่จาลองขึ้นในประเทศอังกฤษ จะ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมร่วมของผู้เรียนในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับตัวละคร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่าง
ไม่จากัด โดยมีระบบการวิเคราะห์เสียงคาพูดที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง นอกจากนี้
ยังมีครูเสมือนจริงที่คอยชี้แนะอธิบายกฎเกณฑ์ที่สาคัญของภาษาในแต่ละบทเรียน การเข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้จะทาให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้ความสามารถทางทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
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แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนา
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11.1 ตารางการจัดกิจกรรม
ระยะเวลา

ระยะก่อนอบรม

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

วิทยากรหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / สาระการพัฒนา
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และความพร้อมของอุปกรณ์
สาหรับเข้าอบรม
Placement Test (Online)-ก่อนการพัฒนา
เริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
เดือนที่ 1 Part 1 : 12 Lessons + Progress Test 1
เดือนที่ 2 Part 2 : 12 Lessons + Progress Test 2
เดือนที่ 3 Part 3 : 15 Lessons
** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเรื่องการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติทักษะ
ได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด
*** จานวนชั่วโมงการเรียนขึน้ อยูก่ ับความสามารถแต่ละบุคคล
การทดสอบ Course Test เพื่อจบหลักสูตร
ณ ศูนย์สอบตามที่ทางหลักสูตรกาหนด
กิจกรรมติดตามหรือทางานร่วมกับครู
Placement Test (Online)-หลังการพัฒนา
ติดตามผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์)
ผู้เข้าอบรมประเมินความพึงพอใจ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลการฝึกอบรมต่อสถาบันคุรุพัฒนา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะทีมวิทยากร
ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของสถาบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
ให้คาปรึกษาแนะนาจน
จบหลักสูตร
คณะกรรมการ
ผู้ควบคุมการสอบ

วิทยากร /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

11.2 แผนการจัดกิจกรรม
ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน
ระยะ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนการ
ผู้เข้าอบรม
อบรม

กิจกรรมการพัฒนา
- ผู้เข้าอบรมกรอกใบสมัครเข้า
ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์
- ผู้เข้าอบรมทดลองเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบ

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- ใบสมัครออนไลน์
- ดาวน์โหลด / ติดตั้ง
App เข้าสู่ระบบและ
ทดลองเรียนรู้ด้วย
อุปกรณ์ที่จะใช้เรียน
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ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

ความพร้อมอุปกรณ์ของตนเองที่
จะใช้ในการฝึกอบรม
- สอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (ก่อนการ
พัฒนา)
- ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนรู้และฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
เดือนที่ 1
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 1-12
และสอบ Progress Test 1
เดือนที่ 2
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 13-24
คณะทีม
และสอบ Progress Test 2
วิทยากร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 1
เดือนที่ 3
ที่มีคุณสมบัติ
เพื่อการสื่อสารระดับ
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 25-39
ตามข้อกาหนด
Beginner (A1)
และทบทวน เรียนรู้ ฝึกทักษะซ้า ของสถาบันคุรุ
(39 บทเรียน)
ความเตรียมสอบจบหลักสูตร
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
*** ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้า
เรียนรู้/ฝึกทักษะทีละบทเรียน
จนจบหลักสูตร ตามที่ทาง
หลักสูตรได้กาหนดไว้
*** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน
เรื่องเวลาการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติ
ทักษะได้ด้วยตนเอง ภายใต้
กรอบเวลาที่กาหนด
*** จานวนชั่วโมงการเรียน
ขึ้นอยูก่ ับความสามารถแต่ละ
บุคคล

สื่อ/เครื่องมือ

Placement Test
(Online)
แอปพลิเคชั่น
Velawoods English
อุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ต
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
Social Media
Line / Facebook

Part 1

Part 2

Part 3
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ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน

ระยะที่ 2

การสอบ
Course Test
เพื่อจบหลักสูตร

ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

- ผู้เข้าอบรมจะต้องจองสถานที่
วันเวลา และกลุ่มที่จะสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ สาหรับสถานที่
ระบบการจองสอบจบ
วัน เวลา ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรออนไลน์
ทราบอีกครั้ง
หลักสูตร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าสอบด้วย /คณะกรรมการ
มือถือ หรือ แท็บเล็ต
ตนเอง ณ ศูนย์สอบ
ผู้คุมควบการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
- การทดสอบ เมื่อสอบเสร็จจะ
สอบ
ทราบผลสอบทันที ในกรณีสอบ
ไม่ผ่าน ทางหลักสูตรเปิดโอกาส
ให้สอบซ่อมอีกครั้ง
- สอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (หลังการ
พัฒนา)
สรุปและประเมินผลการอบรม
- แจ้งผลการอบรมให้กับผู้เข้า
Placement Test
อบรมทราบ
ผู้รับผิดชอบ
(Online)
- จัดส่งใบประกาศนียบัตร ใบ
หลักสูตร
ใบประกาศนียบัตร
รายงานเวลาการเข้าร่วมอบรม
ใบรายงานผลการอบรม
ผ่านทางออนไลน์
- ผู้เข้าอบรมประเมินความพึง
พอใจ
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม
ต่อสถาบันคุรุพัฒนา
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12. กิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครู
ทางหลักสูตรได้จัดสรรแบ่งทีมคณะวิทยากรเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้
เข้าอบรมเป็นระยะ ๆ โดยจัดสัดส่วนการติดตาม ดูแล ผู้เข้าอบรมตามข้อกาหนดของสถาบัน
คุรุพัฒนาคือ 1 : 30 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เตรียมช่องทางการสื่อสารให้กับทางวิทยากรและ
ผู้เข้าอบรมได้สื่อสารถึงกันเพื่อให้คาแนะนา

คาปรึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

รายละเอียดกิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครูมีดังนี้

ระยะเวลา

เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
เดือนที่ 4

ประเด็นการติดตาม

รูปแบบ/กิจกรรมการ
ติดตาม

ผู้เกี่ยวข้องในการ

ตัวชี้วัด

ให้ข้อมูลการ

ความสาเร็จใน

ติดตามครู

การติดตาม

ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 1 บทเรียนที่ 1 - 12
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 2 บทเรียนที่ 13- 24
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 3 บทเรียนที่ 25- 39
ผลการทดสอบ

วิทยากรจะติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุน

สื่อสารกับผู้เข้าอบรม

ระบบ (Admin)

ร้อยละ 80

ผ่านช่องทาง Social

ของหลักสูตร

สามารถติดตามผู้

media เช่น Line

จะทารายงานแจ้ง

เข้าอบรมได้

Facebook เป็นต้น

ให้วิทยากรทราบ

Course Test

การบูรณาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดกิจกรรม
ประกวดแผนการจัด
พัฒนาผู้เรียนเน้นการ
เดือนที่ 5
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม

ร้อยละ 30 ผู้เข้า
ผู้เข้าอบรม

อบรมร่วม
กิจกรรม
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14. กาหนดจานวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อกลุ่ม
14.1 จานวนผู้เข้าร่วมอบรมต่อกลุ่ม
จานวนกลุ่มละไม่เกิน 150 คน
14.2 จานวนกลุม่ ที่รองรับได้
จานวนไม่เกิน 100 กลุ่ม
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยทางบริษัทฯ
มีบุคลากรรองรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
15. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร
15.1 แบบประเมินโครงการ
ผลผลิต (Output)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ผลกระทบ (Impact)
ผูเ้ ข้าอบรมสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นที่สอนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ระดับ Beginner (A1)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ด้านความรู้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ระดับ Beginner (A1)
2. ด้านทักษะ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3. ด้านความเป็นครู ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีวินัยและการรักษาวินัย
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
5. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
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15.2 แบบประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์ ผ่านและไม่ผ่าน (เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60)
โดยพิจารณาจากตารางกิจกรรมดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลการอบรมของหลักสูตร (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

ลาดับที่

1

2

3

4

รายการการประเมิน

เกณฑ์การ
พิจารณา

ไม่ผ่าน
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
Beginner (A1) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระดับ Silver
ผ่านระบบออนไลน์ ( ด้านความรู้ (K) )
ผ่านระดับ Gold
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
1-2 ทักษะ
สื่อสารอยู่ในระดับดี
(ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
3-4 ทักษะ
ไวยกรณ์ และคาศัพท์)
5-6 ทักษะ
(ด้านทักษะ (S) )
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(เข้าเรียนและฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์)
(ด้านความเป็นครู (A) )

การเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
(PLC Online)

ไม่เข้าเรียนเลย
เรียนไม่ครบทุก
บทเรียน
เรียนครบทุก
บทเรียน

สอดคล้อง
ระดับ น้าหนัก
กับ
คะแนน ร้อยละ วัตถุประสงค์
หลักสูตร
0
25
30

30

ข้อที่ 1

30

ข้อที่ 2

20

ข้อที่ 3

20

ข้อที่ 4

10
20
30
0
10
20

ไม่เข้าร่วมเรียน

0

เข้าร่วม

10

เข้าร่วมและ
แลกเปลี่ยนฯ

20

*** เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60
หมายเหตุ
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน แต่ละรายการ อยู่ในตารางหน้า 4
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16. การนาเสนอหลักสูตรแบบออนไลน์
16.1 ความพร้อมของระบบการให้บริการ
Velawoods English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความพร้อมด้าน
ระบบต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการกับผู้เข้าอบรมเป็นจานวนมาก ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพเชิงระบบของ Velawoods English
ระบบการให้บริการถูกพัฒนาขึ้นโดย Velawoods Learning Ltd. จากประเทศอังกฤษ
เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ Velawoods English โดยภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ คือ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL แอพพลิเคชั่น (App) สื่อการเรียนรู้
เป็นสื่อแบบ Interactive 3 มิติเสมือนจริงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ Unity Engine ซึ่งเป็นเอนจิ้น
สาหรับการสร้างเกม และติดต่อสื่อสารกับ Server ผ่าน node.js
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ระบบที่รองรับการใช้งาน
Velawoods English เป็นแอพพลิเคชั่น (App) ที่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์พกพา
(Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android

รูปแบบการใช้งาน
ก่อนการเรียนในแต่ละบทเรียน ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download บทเรียนมาไว้ที่
อุปกรณ์ของตนเองก่อน การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของผู้เรียนกับ Server โปรแกรมจะ
รับ-ส่งข้อมูลเฉพาะในส่วนของผลการเรียน และผลของการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จะถูก
บันทึกไปเก็บไว้ที่ Server เท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนที่ไหน เวลาใด ข้อมูลการเรียนก็จะ
Update อยู่ตลอดเวลา
สิทธิ์ของผู้อบรม
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องทาการดาวน์โหลดบทเรียน (Content) มาเก็บไว้ที่อุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในการเรียนก่อนทุกครั้ง ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์

ดังนั้นกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตติดขัดหรือมีปัญหาบางช่วงนั้น ผู้เข้าอบรมก็ยัง

สามารถฝึกทักษะต่าง ๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้หลังจากอบรมเสร็จสิ้นหรือจบหลักสูตรแล้ว ผู้
เข้าอบรมยังสามารถฝึกทักษะต่อไปได้ หรือนาไปต่อยอดขยายผลสู่นักเรียน ซึ่งมีสิทธิ์ใช้ได้ถึง 1
ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

61

16.2 ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Velawoods Learning Ltd.
ออกแบบเฉพาะเจาะจงมาเป็นพิเศษสาหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระบบออนไลน์
ของ Velawoods English เป็นเครื่องมือที่คอยอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอนหรือ
ผู้บริหารกลุ่มผู้เรียน โดยจะทางานผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆ และมีขน้ั ตอน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยแบ่งลักษณะการทางานดังนี้
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1. ระบบการลงทะเบียนของผู้เรียน (Registration)
ก่อนเข้าสู่ระบบการรู้ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมจะต้องสร้างบัญชีผู้เรียนผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของหลักสูตรที่ www.velawoodsenglish.com/user-login/
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2. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มผู้เรียน (Class/Group Management)
ระบบสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนตามความต้องการของครูผู้สอน หรือผู้ดูแลระบบ ในการ
จัดกลุ่มผู้เรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ได้

3. ระบบบริหารหลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน (Courses / Contents)
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Velawoods English ถูกพัฒนามาโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว ระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ เนื้อหาบทเรียนมี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นก่อนการเรียนในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะต้อง Download เนื้อหาจาก
Cloud Server มาเก็บไว้ที่อปุ กรณ์ที่จะเรียน หรือฝึกทักษะก่อน

64

4. ระบบการติดตามและรายงานผล (Tracking & Report)
ระบบติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน จะทาให้ผู้เรียนทราบถึงจานวน
บทเรียนที่ต้องเรียนในแต่ละหลักสูตร และช่วงเวลาที่สาคัญต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมสาหรับการทดสอบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในแต่
ละทักษะที่เรียนผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทักษะทั้ง 6 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์และคาศัพท์)
รูปแบบการรายงานผล
สาหรับผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมสามารถดูความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านหน้าจอหลักของหลักสูตร
ออนไลน์ได้ตลอดเวลาว่า ปัจจุบันเรียนมาถึงบทเรียนที่เท่าไร และทักษะทั้ง 6 ด้านมีความก้าวหน้า
เป็นอย่างไร
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สาหรับครูผู้สอนหรือผู้บริหารหลักสูตร
ครูผู้สอนหรือผู้บริหารหลักสูตรสามารถติดตามดูความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ทั้งแบบ
รายบุคคล และรายกลุ่ม
รายงานรายบุคคล

รายงานแบบกลุ่ม

*** สามารถ Export เป็นไฟล์ CSV เพื่อจัดทาเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป ***
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5. ระบบการสอบ (Test)
เมือ่ ผู้เข้าอบรมเรียนครบทุกบทเรียน ระบบยังไม่อนุญาตให้เข้าสอบ Course Test ได้
ผู้เข้าอบรมจะต้องทาการจองวัน เวลา สถานที่สอบตามที่ทางหลักสูตรกาหนดขึน้ ผ่านระบบออนไลน์
การสอบผู้เข้าอบรมจะต้องสอบด้วยตนเองโดยการแสดงเอกสารทางราชการที่ระบุตัวตน
ระบบการจอง วัน เวลา สถานที่สอบ
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เรียนครบ 39 บทเรียนถึงจะมีสิทธิ์สอบ Course Test และจะต้องจองเวลาสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน
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6. ระบบออกใบรับรอง (Certificate)
เมื่อผู้เข้าอบรมสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทราบผลทันที ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน ถ้าหาก
ผ่านจะมีข้อความแสดงความยินดี แต่หากไม่ผ่านก็สามารถติดต่อขอสอบซ่อมได้ทันที และถ้าหากยัง
สอบไม่ผ่านอีก ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าดาเนินการสอบเอง 300 บาทต่อครั้ง

ระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) ให้ทันทีเมื่อสอบผ่าน ผู้เข้าอบรมสามารถ Save หรือ
Print ได้ด้วยตนเอง
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ทางหลักสูตรจะจัดส่งใบรายงานผลการอบรมให้กับผู้เข้าอบรมทางอีเมล์

ตัวอย่างใบรายงานผลการอบรม
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17. ข้อมูลเพิ่มเติม
17.1 หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
- ชื่อหน่วยพัฒนาครู : บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด
- ประเภทหน่วย : นิติบุคคล
- รหัสหน่วย : 0105537102608
17.2 ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายภัทรภณ อายุวัฒน์ โทร. 086-987-4453 อีเมล pattarapol9@gmail.com
นางสาวณัฐรดา สุรนิตย์ โทร. 080-215-4652 อีเมล tam2516@hotmail.com
1.7.3 สถานที่และช่องทางการติดต่อ
- บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด
เลขที่ 164 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-972-5794, 080-215-4652
- ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.training-center.in.th
- ผ่านทางไลน์ Line: @Training-Center
17.4 การสารองที่นั่ง
ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถสารองที่นั่งหรือจองการเข้าร่วมอบรมเพื่อทาการจัด
กลุ่มการอบรมได้ทางเว็บไซต์ หรือ สแกน QR Code

17.5 ช่องทางการชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถชาระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย
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17.6 เกี่ยวกับหลักสูตร Velawoods English
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ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไม่จากัด โดยมีระบบ
การวิเคราะห์เสียงคาพูด ที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง

กิจกรรมการฝึกพูดผ่านระบบวิเคราะห์เสียง
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77

78
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Velawoods English เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถ ดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัตกิ าร
Windows และ Mac แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
อุปกรณ์พกพก (Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android
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17.7 ผลงานการจัดฝึกอบรม (ปี 2560)

81
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17.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และวิทยากร

89

17.9 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม (บางส่วน)
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17.10 ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มตี ่อหลักสูตรหลังเรียนจบ
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่เรียนจบหลักสูตรไปแล้ว โดยใช้แบบสอบ
ออนไลน์มีผู้ตอบกลับมาจานวนทั้งหมด 291 คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods มีส่วนช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ
หรือไม่? (Did the Velawoods English course improve your English?)
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3. หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods ทาให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการพูด
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่? (Did the Velawoods English course give you more
confidence to speak English?)

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods ช่วยให้คุณสามารถใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษได้
หรือไม่? (Did the Velawoods English course help you with your English
vocabulary?)

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods ช่วยให้คุณสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ได้หรือไม่? (Did the Velawoods English course help you with your English
Grammar?)
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6. การเรียนภาษาอังกฤษกับ Velawoods English ง่ายหรือไม่? (Was learning
English with Velawoods English easy?)

7. คุณชอบเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Velawoods หรือไม่? (Did you like being part of
the Velawoods story?)

8. คุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับ Velawoods English ต่อหรือไม่? (Would you
like to continue learning English with Velawoods English?)
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9. คุณอยากจะแนะนาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับ Velawoods ให้เพื่อนหรือไม่?
(Would you recommend Velawoods English course to a friend?)

10. คุณอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของ Velawoods
บ้างไหม? (Finally, is there anything else you would like to tell us about
your experience using Velawoods English?)
- เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เรียนสนุก ได้ฝึกทักษะการพูดดีมาก ทาให้เกิดความมั่นใจใน
การพูดมากขึ้นน่าเรียนมาก ชอบมาก ๆ ค่ะ
- สะดวกที่เรียนออนไลน์ ได้ทบทวน ได้ฝึกพูด เสมือนจริง เหมาะสาหรับผู้มีเวลาว่าง
เป็น
ช่วง ๆ ฝึกพูดยังไม่โอเค สรุปดีมากค่ะ
- สนุก ไม่ซีเรียส ไม่น่าเบื่อ ทบทวนได้ตลอด และสามารถเรียนได้ทุกเวลาที่ต้องการ
- เป็นหลักสูตรที่ดีได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก ได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครับ
- อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้อีกเพราะได้พัฒนาทุกทักษะจริง ๆ ดีมาก ๆ ค่ะ
- เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกมาก ไม่น่าเบื่อ เสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งใน
บทเรียนด้วยค่ะ
- Thanks for creating and developing this useful application. It is
special for the beginners and ones who would like to practice
English speaking skills in terms of specific words and common
conversations used in daily life. I enjoy using this application a lot
and I apply using this app with my students. They enjoy this English
talks too. : ))
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- เป็นการเรียนที่ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ ก็ต้องดี
พอสมควร ทาให้การเรียนไม่สะดวก ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย และขาดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนต่อในบทเรียนต่อ ๆ ไป
- Velawoods English can make good attitude for learning and improve
English skill for the learner. And It make he know that English is not
difficult to study.
- อยากให้มีจัดอบรมระดับ A2 เร็วๆ ค่ะ
- Learning English Velawoods course is wonderful. It’s so nice and also
easy to practice listening, speaking, reading and writing skills for Thai
teachers to improve English at home. I passed the Velawoods A1
course and now I'm going to study Velawoods A2 course, it’s too
more difficult than the first course but I will try to do best.
- เรียนแล้วสนุก ได้ความรู้และใช้เหมือนประสบการณ์จริง
- It's a very good course.
- ขอบคุณในบทเรียนได้ชว่ ยให้มีการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารให้ดีและง่ายต่อการเรียนรู้
- Thank you for good lessons to improve my English skills.
- สามารถนาไปใช้ในการสื่อสาร และนาไปใช้สอนนักเรียนได้
- Velawoods English เหมาะสาหรับนักเรียนระดับประถมมากและฉันจะนาไป
สอนนักเรียนของฉันอย่างแน่นอน
- ฯลฯ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอั ส B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
สั มชั ญ

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

99/406 หมูบ
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
่ า้ นเศรษฐสิริ
วงแหวน-รามอินทรา ถ.กาญจนา
ภิเษก เขตคั นนายาว กทม
10230

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-4831133

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sureepongp@hotmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1Hl0isw_UAztcQh ศึกษา
tQj_6ePfv-9wvu8CKV

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ รองศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1lJZavRnzhoWP6 ประเทศ
4yppA647BXPPmY9WLE
C

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 5101400148235
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

6

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษธุ รกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

สิงหาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยอั สสั มชั ญ

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

รองหั วหน้าสาขาวิชาภาษาอั งกฤษ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ธุ รกิจและผูอ
ประเทศ
้ าํ นวยการศูนยว์ จิ ั ย
และบริ การวิชาการ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Master of Arts in TESL

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Doctor of Philosophy in
TEFL

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การอบรมครู ภาษาอั งกฤษโดยใช้
หนึ่ ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
CLT

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

M.A. in TESL

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

Ph.D in TEFL

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

Teaching English as a
Second Language

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

Teaching English as a
Foreign Language

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ การอบรมครู ภาษาอั งกฤษเรื่ อง
สอง
การเรี ยนการสอนภาษาแนวใหม่
ของเครื อขา่ ยการอุดมศึกษา
เอกชนทั ่วกรุ งเทพ

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University of Central
Missouri

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University of Exeter

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2541

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

USA

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

UK

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Graduate Diploma in
TESL

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

St. Thomas Aquinas
Research Award

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

University of Central
Missouri

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยอั สสั มชั ญ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2540

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
USA
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

St. Hilaire Distinction in
Writing Award

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยอั สสั มชั ญ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

222/12 หมู ่ 3 ถนน เลี่ยงเมือง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
พิษณุ โลก ตาํ บล หั วรอ อาํ เภอ
เมือง จั งหวั ด พิษณุ โลก 65000

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-9901135

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

krisana.spu@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1gEkC7Wb7BafjQ ศึกษา
58dh8E-yLX-FHMLjO3h

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1iiem83thbMRJ9- ประเทศ
N8mt-aQJRuf9oofXtk

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3659900067541
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

28

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2506

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2529

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์ สาขาภาษา
อั งกฤษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร
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กฤษณา สิกขมาน

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 15:52:52

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Doctor of Philosophy

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรเรื่ อง “The
หนึ่ ง
Vietnamese  Etymological
Dictionary  and  New
Language  Families”

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

M.B.A(Entrepreneurship)

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

Ph.D.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การประกอบการ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

Educational
Administration

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นคณะทาํ งานจั ดทาํ เครื่ องมือวั ด
สอง
และประเมินความรู้ ดา้ นภาษา
อั งกฤษสาํ หรั บครู ตามคาํ สั ง่
สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลั ยบูรพา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University of  The
Philippines

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2534

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นอาจารยส์ อนภาษาอั งกฤษ
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

Philippines

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 26
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Master of Art

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

M.A.

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

Teaching English

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

Southwestern University

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2531

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

Philippines

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 3 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
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สุกินา อาแล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 3:06:45

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลา ต.สะ
เตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

5/15 ถ.เทศบาล 5 ต.สะเตง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

099-4079872

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sknrl1@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1I77YgBK_OTy8I ศึกษา
PLNxfpH0gOnFTw9w2Ho

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1uhBAQi8Nuw5p ประเทศ
GxstdMWsmXmyO_Wqrb
Sd

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต (ศึกษาศาสตร์ B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
)

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3919900090191
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

7

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2503

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2526

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์ ระดั บ 8

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

สุกินา อาแล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 3:06:45

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

DOCTOR OF
PHILOSOPHY

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นอาจารยน
์ ิ เทศกิจกรรมการ
หนึ่ ง
เรี ยนการสอน เทคนิ ควิธีสอน
ภาษาอั งกฤษแกน
่ ศ.สาขาวิชาเอก
ภาษาอั งกฤษ ครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

-

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

TESL

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยน
สอง
เรี ยนรู้ ในการพั ฒนาทั กษะการพูด
(Public Speaking Activity)
กั บSultan Ismail Petra
International College,
Malaysia

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

NATIONAL UNIVERSITY
OF MALAYSIA
(UNIVERSITI
KEBANGSAAN
MALAYSIA)

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2532

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูด
้ าํ เนิ นงานและเป็ นวิทยากร
สาม
โครงการพั ฒนานศ.วิชาชีพครู
กิจกรรม “English for Higher
Academic
Communication”

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

MALAYSIA

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรกิจกรรมเตรี ยมความ
สี่
พร้อมทางวิชาการ แก่
นศ.หลั กสูตรครุ ศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาภาอั งกฤษ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมครู โรงเรี ยน
ห้า
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กิจกรรม “Basic English for
Communication”

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

สุกินา อาแล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 3:06:45
B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

สุกินา อาแล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 3:06:45
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ปรัชญา บินหมัดหนี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 19:28:58

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยฟาฏอนี

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยฟาฏอนี 145/8 ม
.3 ต.เขาตูม อ. ยะรั ง จ. ปัตตานี
94160

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

086 – 2956926

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

benseventy@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1yTLeE8mhQsxoI ศึกษา
zLQ5nZfD2mhd57u2mpm

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1mDdQehj_oFWk ประเทศ
fcbDb_2UZ_qiTgIn_yUz

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3900100316782
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2513

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

รองผูอ
้ านวยการฝ่ายวิชาการและ
ประกั นคุณภาพ สถาบั นภาษา
นานาชาติ มหาวิทยาลั ยฟาฏอนี
และอาจารยป
์ ระจาสาขาภาษา
อั งกฤษ คณะศิลปศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยฟาฏอ
นี

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Doctor of Philosophy

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร “โครงการพั ฒนาครู ผู้
หนึ่ ง
สอนไมต
่ รงวุฒ/ิ วิชาเอก ในเขต
พั ฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต)้ จั ดโดย
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ณ
โรงแรมหาดแกว้ รี สอร์ท
จ.สงขลา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

Ph.D.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
Teaching English as the
Second Language (TESL) ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร “โครงการพั ฒนาทั กษะ
สอง
การใชภ
้ าษาเพื่อการสื่อสาร” จั ด
โดยวิทยาลั ยชุมชน จ. ปัตตานี

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University Pendidikan
Sultan Idris

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2560

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร“โครงการอบรมครู ผูส
้ อน
สาม
ภาษาอั งกฤษ: การบูรณาการ
อิสลามและวิถีชุมชนในการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษ”
(ELT Training Program:
Islamic Integration and
Localization in English
Learning Activities) ณ
องคก
์ ารบริ หารสว่ นจั งหวั ดยะลา

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประเทศมาเลเซีย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ หั วหน้าโครงการและวิทยากร “
สี่
โครงการอบรมภาษาเพื่ออาเซียน”
( English Preparatory
Course for ASEAN
Community ) จั ดโดย สถาบั น
ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลั ย
ฟาฏอนี ณ สถาบั นภาษา
นานาชาติ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี
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B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร“โครงการอบรมครู ผูส
้ อน
ห้า
ภาษาอั งกฤษ” (English
Teacher Training
Program) ณ สาํ นั กงานบริ หาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการ
ศึกษาที่ 12 จ.ยะลา

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

International Visitor
Leadership Program
(IVLP) : Teaching English
as the Second Language

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Workshop on Language
Teaching and Learning

C05-11: ชื่อรางวั ล

นั กวิจัยดีเดน
่ ดา้ น Impact
factor สูงสุดประจาํ ปี 2559

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Bureau Of Educational
and Cultural Affairs, US
Department of State

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

University pendidikan
Sultan Idris

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยฟาฏอนี

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
Malaysia
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

The 43rd Annual
Convention and Exhibit

International Conference
on Language and
Language Teaching
(LLTC)
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C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Teacher Of English to
Speakers of other
Languages (TESOL)

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
Prince of Songkhla
University, In co-operation
with National Writers
Association – Malaysia
(PENA)

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
Denver, Colorado, USA
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The Post- RELC Seminar
2013 Assessment in
Language Education:
Innovations, Issues and
Insights.

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Language Institute,
Chulalongkorn University

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจบั ณฑิต

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

393/6 หมู ่ 9 ต.นครสวรรคต
์ ก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

บธ.บ.

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

087-905-6633

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาการจั ดการ

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

jrw402@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นการโรงแรมและการทอ่ ง
เที่ยวแหง่ ประเทศไทย (สรท.)

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1TJW-XPZ54A-tv ศึกษา
5L1bPibOzoQIAB3A-lM

2560

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1I0jF_lPQ2KFD0t ประเทศ
H0ggJsDk7m0rl3uPYV

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 6001 00252 663
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กรกฎาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูลสงคราม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2514

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารย ์ / หั วหน้า ศูนยใ์ ห้คาํ
B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ปรึ กษา แนะแนวการศึกษาเชิงรุ ก ประเทศ
และบริ การวิชาการ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ โครงการเสริ มสร้างทั กษะการ
หนึ่ ง
จั ดการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชภ
้ าษาอั งกฤษเป็ นสื่อ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

บริ หารธุ รกิจมหาบั ณฑิต สาขาการ B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
บริ หารทั ่วไป

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการการจั ดการเรี ยนการสอน C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
เป็ นภาษาอั งกฤษเพื่อรองรั บการ หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
เขา้ สูป
อบรม
่ ระชาคมอาเซียน

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนแกน
่ นครวิทยาลั ย สพม
25

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

260 หมู ่ 9 บา้ นขามเปี้ ย ตาํ บล
บา้ นแฮด อาํ เภอ บา้ นแฮด
จั งหวั ด ขอนแกน
่ 40110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

818783908

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Krumoo101@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1zc5n_j1TkeMrE9 ศึกษา
lcsyqor0dtr-8CCioc

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1_5PmnewGbYS ประเทศ
2wejlLyHxD3E-kpcYLi-0

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3450200521374
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

29

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

สิงหาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยคณาสวั สดิ์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2508

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2530

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต (ศศ.ม.)

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ครู ผูส
้ อนรายวิชาภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง
ระดั บมั ธยมศึกษาตอนตน
้ -ปลาย

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 27
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาภาษาอั งกฤษ คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาการบริ หารและพั ฒนาการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมภาษาอั งกฤษ (
สอง
สาํ หรั บครู และนกเรี ยน

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่ ศิลป
ศาสตรบั ณฑิต

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 22
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2556

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการนําหลั กสูตร
สาม
แกนกลางอาเซียน (ASEAN
Curriculum Sourcebook) สู ่
้ ยน
ชั นเรี

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 8
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการโตส
้ าระวาที
สี่
ภาษาอั งกฤษ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมผูต
้ ั ดสินกิจกรรมโต้
สาระวาทีภาษาอั งกฤษ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กพั ฒนานวั ตกรรม สาํ นั กงาน C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
้ ้น
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื
ฐาน

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

ภาควิชาภาษาตะวั นตก คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขต ปัตตานี

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

คณะมนุ ษยศาสตร์และ
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลา
นคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

181 ถนน เจริ ญประดิษฐ์
ตาํ บล รู สะมิแล อาํ เภอ เมือง
จั งหวั ด ปัตตานี รหั สไปรษณี ย ์
94000
้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

099-4365335

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

yusuljOsephpsu@hotmail. B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
com

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1buPWEIUefWmr ศึกษา
o3k5ecLQt39hav8i21LL

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1dOSzypmLteYX ประเทศ
9YBPfNxlrTpPDyLVVEoY

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3800101748377
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ภาษาอั งกฤษ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

6

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ศศ.บ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรี ธรรมราช

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2525

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารยภ
์ าษาอั งกฤษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
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ยุโสบ บุญสุข

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/14/2017 17:08:24

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Doctor of Philosophy

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ Developing English
หนึ่ ง
Teaching and Learning
Materials thru Active
Teaching and Learning
Activities

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

Ph.D.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ เพื่อการสื่อสารเชิง
ธุ รกิจและอุตสาหกรรม

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

Applied Linguistics:
English Language
Teaching

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ Empowering English
สอง
Communicative Language
Teaching thru Active
Learning Approaches

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

Southampton University

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2552

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ Empowering English
สาม
Communicative Language
Teaching thru Active
Learning Approaches

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

อั งกฤษ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ Teachers to ASEAN
สี่
Project

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ยุโสบ บุญสุข

บั นทึกขอ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
Empowering English
Communicative Language หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
Teaching thru Active
Learning Approaches

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teachers to ASEAN
Project

2559

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล
Implementing Best
Practices and Learning
Across Culture, East-West
Center,

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Honolulu, Hawaii, the
United State of America

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Prince of Songkla
University, Pattani
Campus

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2549

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

Spelling Bee Competition
Committee, April 19, 2017

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
Thailand, Malaysia, and
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ Singapore

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล
Japanese Cultural
Exchange Program, 2003,
Tokyo, Chiba, Yamanashi,
and Saitama, Japan
International Service
Team Member,
2002-2003

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

World Scout Jamboree

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

), Prince of Songkla
University, Pattani
Campus

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2546

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

FIUSO Academic Day
2017, April 26, 2017

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Prince of Songkla
University, Pattani
Campus

Developing English
Teaching and Learning
Materials thru Active
Teaching and Learning
Activities, November

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

Empowering English
Language Learners for
International
Communication Project
(TOEIC)

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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English Speech Contest
2017, March 1, 2017
(Blind Audition)
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C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Empowering English
Listening and Speaking
Skills thru Active Teaching
Activities

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลหนองคาย
อาํ เภอเมือง จั งหวั ดหนองคาย

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

299/27 หมูท
่ ่ี 10 ตาํ บลหาดคาํ
อาํ เภอเมืองหนองคาย จั งหวั ด
หนองคาย 43000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

088-5710688

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

maowcassanov@hotmail.
com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=149n3-zq22RfY3 ศึกษา
witnogHjNSLHIkObLQI

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1JNMVMtTJc13q ประเทศ
BrhEv2MzCrHEAkfviCcg

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3430900445077
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

18

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กุมภาพั นธ์

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์ในการสอนนั กเรี ยน
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

จิตวิทยาการแนะแนว

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยบูรพา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 3:33:45

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนกิจกรรมแขง่ ขั น
Spelling Bee ลาํ ดั บที่ ๓
ระดั บประเทศ ในงานศิลป
หั ตถกรรมนั กเรี ยน

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนกิจกรรม Muti Skill
้
กษาปี ที่ 4-6
ระดั บชั นประถมศึ
ชนะเลิศลาํ ดั บที่ ๑ ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนกิจกรรม Muti Skill
้
กษาปี ที่ 1-3
ระดั บชั นประถมศึ
ชนะเลิศลาํ ดั บที่ ๑ ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
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ดรุ ณี ชูประยูร
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 16:58:42
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยเกริ ก

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

42/72 ซอย นิ มิตใหม่ 40 แขวง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
สามวาตะวั นออก เขตคลองสามวา
กรุ งเทพ 10510

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-1082365

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

choo_darunee@yahoo.co B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
m

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1RdoAm96BtC7S ศึกษา
P68sNf5yubctMCwZ7sKK

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1dJcOa_nz-2bJq3 ประเทศ
JhosWLIg1TXSsbmJv9

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

หลั กสูตรการศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 1010 00583 841
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2504

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2525

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูอ
้ าํ นวยการสถาบั นภาษา

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ประวั ติวท
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยน
์ ิ เทศการสอนครู ชาวตา่ ง
หนึ่ ง
ประเทศ ในโครงการจั ดหาครู ชาว
ตา่ งประเทศ สอนภาษาอั งกฤษให้
กั บโรงเรี ยนในสั งกั ด
อบจ.นนทบุรี โดยคณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาศาสตร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

อุดมศึกษา

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรบรรยายพิเศษหลั กสูตร
สอง
วิชาภาษาอั งกฤษศูนยก์ ารศึกษา
ตอ่ เนื่ องแหง่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหิดล

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2529

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรบรรยายพิเศษหลั กสูตร
สาม
วิชาภาษาอั งกฤษ ณ สาํ นั กงาน
นิ รภั ยทหารอากาศ

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ ทยากรบรรยายพิเศษหลั กสูตรวิชา
สี่
ภาษาอั งกฤษสาํ หรั บขา้ ราชการ
ศาลยุติธรรม ณ สถาบั นพั ฒนา
ขา้ ราชการศาลยุติธรรม สาํ นั กงาน
ศาลยุติธรรม

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรบรรยายโครงการพั ฒนา
ห้า
ครู รูปแบบครบวงจร หลั กสูตรการ
พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสารดว้ ยตนเองผา่ นเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 2 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรภาษาอั งกฤษ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ภาควิชาภาษาอั งกฤษและภาษา
ตา่ งประเทศ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเกริ ก

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรเพื่อพั ฒนาศั กยภาพดา้ น C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ภาษาอั งกฤษ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ เพื่อการ
C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
สื่อสารทางธุ รกิจคณะศิลปศาสตร์ จั ด
มหาวิทยาลั ยเกริ ก

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการ The 3rd Study
Visit to the United
Kingdom (UK) for Senior
Staff from Thai and
Southeast Asian
Universities in “Quality
Assurance and Recent
Trends in Higher

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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Education
Reformsin the UK”
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

SEAMEO RIHED and
InTrek

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหราชอาณาจั กร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

โรงเรี ยนหนองบั วพิทยาคาร

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

273/1 หมู ่ 10 ถนน อุดร-เลย
อาํ เภอเมือง จั งหวั ดหนองบั วลาํ ภู
39000

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

aoysupr@yahoo.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1NDrHZSwXGoF ศึกษา
Qv-Ofsfn-rekbkR_Laq8o

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1EsAQxeYDz5VV ประเทศ
rpT1oCAAZcEmoTcuIoqw

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3419900550936
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

11

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ครุ ศาสตรบั ณฑิต เอกภาษา
อั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู อุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2505

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2527

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วท
ิ ยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประเทศไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนหนองบั วพิทยาคาร สา
นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 19

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์มหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ โครงการครู ผูส
้ อน กิจกรรม
หนึ่ ง
พั ฒนาภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ผูส
้ อนประจา ผูส
้ อนพิเศษ
และวิทยากรการฝึ กอบรมดา้ น
ความรู้ ทั กษะและเจตคติในการ
จั ดการศึกษาของวิทยาลั ยชุมชน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศม

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ศิลปะศาสตร์มหาบั ณฑิต วิชาเอก B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
TESOL (Teaching English
to speaker of other
languages)

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรให้การอบรมครู
สอง
หลั กสูตรพั ฒนาผูน
้ ํานั กเรี ยน
อาเซียน

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรให้ความรู้ วัฒนธรรม
สาม
ไทยในโครงการ Thai/NZ
Language and Cultural
Exchange

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประเทศไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรให้ความรู้ และพั ฒนา
สี่
ภาษาอั งกฤษให้หน่วยงานจั งหวั ด
หนองบั วลาํ ภู โดยการดาํ เนิ นงาน
ของวิทยาลั ยชุมชนหนองบั วลาํ ภู

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรการพั ฒนาทั กษะภาษา
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ผา่ นเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
อบรม

Skills Development
Workshop for English
Debate Trainers

C05-11: ชื่อรางวั ล

Jiangsu-Southeast Asia
High School Networking
Programme, Jiangsu
Province, PR China.

C05-41: ชื่อรางวั ล

ทุนการศึกษาทางดา้ นการสอน
ภาษาอั งกฤษ Teaching
Methodology

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนครพนม

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission,
Ministry of Education
Thailand

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Southeast Asian Minister
of Education (SEAMEO)

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Bell Language School, UK

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2015

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-21: ชื่อรางวั ล

โครงการแลกเปลี่ยนดา้ นวิชาการ C05-51: ชื่อรางวั ล
ภาษาและวั ฒนธรรม ระหวา่ ง
สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐานและ
ศึกษาขั นพื
International for Education
Service (IES)

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศอั งกฤษ ( Cambridge
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ University, UK)

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
Thailand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Center Project (RTC)

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
“Yes, we can! Modern
Communicative Language เจา้ ของรางวั ล
Teaching& Achievement
of CEFR Objective”

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

English Language
Institute, OBEC Thailand

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

The American Alumni
Language Center

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2014

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
British council, UK
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Online English Language
Teaching based on
Common European

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
Thailand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

เยาวชนไทยเขา้ ร่วมโครงการ
The Ship for Southeast
Asian Youth
Programme1988

The Office of Basic
Education Commission
(OBEC)

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Japan

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2531

C05-31: ชื่อรางวั ล

ทุนอุดหนุ นการวิจัย ประเภท
บั ณฑิตศึกษา

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการวิจัย
แหง่ ชาติ

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 11:56:53
Framework of Reference
for Language (CEFR)
using British English
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission,
Ministry of Education
Thailand

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
The United Kingdom
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ (Cambridge University,
UK)
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โรงเรี ยนอนุ บาลคาตากลา้ สา
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
นั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

saraphol.pree@gmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎสกลนคร

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1KmJ0gjqYFXAv4 ศึกษา
UKjd7KqK_tEvej4ArM-

2541

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=12CJR4TVz39C4 ประเทศ
z3b1n8uF816P9Ap6sb43

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 4709 00195 94 1
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

บธ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

10

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การจั ดการทั ่วไป

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2511

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วท
ิ ยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

บา้ นเลขที่ 38 หมูท
่ ่ี 5 บา้ นคา
ตากลา้ อ. คาตากลา้ จ. สกลนคร
47250

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081 1175099

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

ศึกษาสกลนคร เขต 3

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ผูป
้ ระสานงานศูนยพ
์ ั ฒนาการ
หนึ่ ง
เรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึกษา (PEER Center)
อ. คาตากลา้ จ. สกลนคร สพป.
สกลนคร เขต 3

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรของสพป. สกลนคร
สอง
เขต 3 อบรมครู ในหั วขอ
้
Teachers’ Kit Training
Workshop

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรของสพป. สกลนคร
สาม
เขต 3 อบรมนั กเรี ยนในหั วขอ
้
English Summer Camp
2013 for secondary school
students

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรให้ความรู้ และพั ฒนา
สี่
ภาษาอั งกฤษให้หน่วยงานจั งหวั ด
หนองบั วลาํ ภู โดยการดาํ เนิ นงาน
ของวิทยาลั ยชุมชนหนองบั วลาํ ภู

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องตน
้
การสร้างงาน Presentation
และการสร้างแผนผั งความคิด
Mind mapping

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Region English Training
Center Project (RTC)

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูค
้ วบคุมนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เกียรติบัตรระดั บเหรี ยญเงิน
กิจกรรม Spelling Bee ระดั บ
ชั น้ ป. 4-6 ระดั บภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ

C05-41: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บคั ดเลือกเป็ นครู ดีในดวงใจ
เนื่ องในวั นครู ประจาปี 2558

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสกลนคร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council and Office
of the Basic Education
Commission

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญเงิน กิจกรรมเกม
สร้างสรรคจ์ ากคอมพิวเตอร์

C05-51: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บคั ดเลือกเป็ นแมด
่ ีเดน
่
ประจาํ ปี 2559

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Training workshop for
CEFR : Introduction and
Application to Language
Teaching in Thailand

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Learning Management
Workshop of the
Alternative Instructional
Media Application and
Technology (eng24)

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

โรงเรี ยนมั ธยมวานรนิ วาส อ.
วานรนิ วาส จ. สกลนคร

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ลหนึ่ งแสนครู ดี

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
Thailand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching Pronunciation

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Distance Learning
Foundation and United
States of America

----------------------------------------- Page 3 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นางปรี ยา สารผล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 12:44:23
Embassy
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

155 หมู ่ 5 ตาบลนาแต้ อาเภอคา B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
ตากลา้ จั งหวั ดสกลนคร 47250

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

09-5323-8946

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

somsaard2520@gmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1bb20usmBVYk3 ศึกษา
BzhLz4qyfWvax7gCxSMQ

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1pQbdlrJFUb_kdq ประเทศ
dFK-UF6-iYbStwwBDp

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3-4709-00192-06-3
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

คบ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

30

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏสกลนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
พิเศษ ( คศ.3)

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

โรงเรี ยนบา้ นหนองแสงดงอีบา่ ง
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ครู แกนนาวิชาภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง
(Master Teacher) ระดั บเขต
พื้นที่การศึกษา สพป.สน.3

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมเรื่ อง ”Teaching
สอง
Listening and Speaking
for Young Learners” ระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมเรื่ อง
สาม
“Enhancing and
Developing Teaching
Skills for Primary School
Teachers” ระดั บเขตพื้นที่การ
ศึกษา

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรม “The Training
สี่
Workshop 2012 on
Phonics and Classroom
Language” ระดั บเขตพื้นที่การ
ศึกษา

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรม “Organizing an
ห้า
Effective English Camp for
Primary School Teachers”
ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรม Boot Camp Cohort
11

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรครู วชิ าภาษาอั งกฤษ
ระดั บมั ธยมศึกษาตอนตน
้

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง กิจกรรม
ประกวดโครงงานอาชีพ ระดั บชั น้
ม.1 – ม.3

C05-41: ชื่อรางวั ล

รางวั ลหนึ่ งแสนครู ดี

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยอ์ บรมครู ภาษาอั งกฤษระดั บ
ภูมิภาค

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย ร่วมกั บสาํ นั กงาน
้ ้น
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื
ฐานและ มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2553

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ. 2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2555

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง กิจกรรมแขง่ ขั น
ขั บร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
ระดั บชั น้ ม.1 – ม.3

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรม “การพั ฒนาทั กษะภาษา
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ผา่ นเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
อบรม
Velawoods English”

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยก์ ารศึกษามหาวิทยาลั ย
นครพนม ณ กรุ งเทพมหานคร

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษาอั งกฤษ (English
Language Institute)

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ.2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2551

เขา้ ร่วม The 1st ELI, OBEC C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
Regional Conference
2008 เรื่ อง ”ELT in Thailand
: Insights and Ideas for
English Improvement”

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ. 2558

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2551

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง กิจกรรมแขง่ ขั น
ขั บร้องเพลงสากล หญิง ระดั บชั น้
ป.1 – ป.6

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Developing English Skills
Based on the International
Capability Framework

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ครู ดีเดน
่ สาระการเรี ยนรู้
่ กลุม
้ ่2
ภาษาตา่ งประเทศ ชว่ งชั นที

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2558
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C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ.2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนเบญจมราชูทศ
ิ จั งหวั ด
ปัตตานี

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนเบญจมราชูทศ
ิ เลขที่ 2
ถนน สะบารั ง อาํ เภอเมือง
จั งหวั ดปัตตานี 94000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-5989552

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

jsatisabda@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1UaYn5nq7oOMa ศึกษา
nnucF3zF-ZvWqIIde8cJ

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1x7fkE5cuwYpXB ประเทศ
7qjTcrkam6oc8u_CLAI

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3700100598771
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

4

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2502

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2524

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Master of Education

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ Project manager and
หนึ่ ง
resource person,
“Workshop on Innovative
English Teaching Skills
and Application”
Supported by
US.Embassy (For Pondok
school teachers)

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

M.Ed.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

Reading Education

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ Research paper
สอง
presenter, “ Using
Websites to Practice
Critical thinking and
Communicative Writing
Skills”, hosted by OBEC.

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University of Missouri

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2541

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ Resource person,
สาม
“Creating A
 ctivities
through Learning
Indicators” hosted by Mcs
Publisher.

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

สหรั ฐอเมริ กา

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ Resource person, “Daily
สี่
Fluency Program for
English Teaching.”
supported by OBEC.

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Intensive English Course

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
University of Otago
Language Centre Dunedin จั ด
New Zealand

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
New Zealand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู สอนดี สาขา ภาษาอั งกฤษ

C05-41: ชื่อรางวั ล

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 15

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

โรงเรี ยนเบญจมราชูทศ
ิ จั งหวั ด
ปัตตานี

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ครู วชิ าภาษาอั งกฤษระดั บ
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
มั ธยมศึกษาตอนปลาย (Master หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
Teacher)
โครงการยกระดั บคุณภาพครู และ
้
ผูบ
ตามแผนปฏิบัติ
้ รื หารทั งระบบ
การไทยเขม
้ แข็ง 2555

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย ร่วมกั บ สาํ นั กงาน
้ ้น
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื
ฐาน และ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Certificate in Secondary
English language teaching
(Proficient Level) with
Distinction

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council Thailand

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนดาํ รงราษฎร์สงเคราะห์
สพม. 36

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

75 หมู ่ 18 ต.เวียงชั ย อ.เวียงชั ย
จ.เชียงราย 57210

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

084-0462751

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

wongplugsa_t@hotmail.co B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
m

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1zUWLYAdqWrh ศึกษา
mLn5blrrU5NwpbLXDFhvr

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1EZkqPsgnvKC_o ประเทศ
dEurO2NelQanWsc_BnS

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

คุรุศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3570200256726
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

16

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเชียงราย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยาฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การสอนภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงราย

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Advanced Specialist
Certificate in Teaching
Reading and Writing

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching Grammar
Communicatively

C05-11: ชื่อรางวั ล

รางวั ลหนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

SEAMEO : RELC
SINGAPORE

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

U.S Embassy

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

กาํ ลั งเรี ยน

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

เกียรติบัตรเหรี ยญทอง รางวั ล
OBEC AWARDS ดา้ น
วิชาการ กลุม
่ สาระภาษาตา่ ง
้ ธยมศึกษา
ประเทศ ระดั บชั นมั
ตอนตน
้

C05-51: ชื่อรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
สิงคโปร์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Educator Seminar
Program

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
Exchange
Teacher………(Education เจา้ ของรางวั ล
al Advantage)

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Fulbright Thailand – US
Embassy

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

AFS

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ คุรุสภาประจาํ ปี
2560

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Thailand – Wisconsin
International Sunrise
Program

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

OBEC – EDUCATIONAL
DEPARTMENT
WISCONSIN

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
นิ วซีแลนด์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะหจ์ ิตตอ์ ารี B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
จั งหวั ดลาํ ปาง สาํ นั กบริ หาร
งานการศึกษาพิเศษ สพฐ.

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

254 หมู ่ 7 ต.พิชัย อ.เมือง
ลาํ ปาง 52000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

084 1724243

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Narumon_3@yahoo.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1mgf7xx_Bd-tG3 ศึกษา
GnhSVz66NZesS8dh-0d

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1yFbCKGj8M3Qb ประเทศ
SmucjnZV2fxfkMjS6_6z

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3730600388016
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ. บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2504

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2526

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ ม

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การศึกษาผูใ้ หญแ่ ละการศึกษาตอ่ B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
เนื่ อง

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ 2011 short-term Program
สอง
for Foreign Teachers of
the Japanese Language
(Spring Course) by The
Japan Foundation
Japanese-Language
Institute, Urawa, Japan

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2531

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ Welwearts Asia Pacific
สาม
Partner Conference of the
Federal Ministry for
Economic Cooperation
and Development, Manila,
Philippines

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ Welwearts Asia Pacific
สี่
Partner Conference of the
Federal Ministry for
Economic Cooperation
and Development, Phnom
Penh, Cambodia

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ 2011 short-term Program
ห้า
for Foreign Teachers of
the Japanese Language
(Spring Course) by The
Japan Foundation
Japanese-Language
Institute, Kansai Osaka,
Japan

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า
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B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Advanced Teacher
Training Course ,
Cambridge ESOL in
association with Bell
International College

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งครู แสนดี

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Cambridge and sponsored C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
by the Ministry of
Education, Thailand

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ปฏิบัติการสอนดีเดน
่ ระดั บ
เหรี ยญทอง

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาํ ปางเขต 1

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2551

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

เกียรติบัตรป่านเขา้ รอบสุดทา้ ย
โครงการประกวดผลงานการสร้าง
สื่อการเรี ยนกรสอนดว้ ย ICT
ประจาํ ปี ２５５４ โรงเรี ยน
ในโครงการกรุ งไทยสานฝัน
โรงเรี ยนดี ใกลบ
้ า้ น ของธนาคาร
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กรุ งไทย
C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ธนาคารกรุ งไทย

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 4 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ภักดิว์ ภ
ิ า สมเพ็ง

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 15:50:08
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

บา้ นเลขที่ 1003 หมู ่ 2 ตาํ บลลุม
พุก อาํ เภอคาํ เขื่อนแกว้ จั งหวั ด
ยโสธร 35110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

084-955-4819

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

pakwipa_krupak@hotmail. B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
com

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุบลราชธานี

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1GMjka-JGUiAQE ศึกษา
UdrRQhVcpsanELlitZ1

2558

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1HZPj-gdsI8xtkFxl ประเทศ
4F_gZPRUQiJFgtx1

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3-4507-00577-85-9
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

30

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎมหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2517

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนคาํ เขื่อนแกว้ สาํ นั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมภาษาอั งกฤษ และ
หนึ่ ง
คา่ ยฤดูร้อนภาษาอั งกฤษ สาํ หรั บ
ครู ประถม สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมคา่ ยฤดูร้อนสาํ หรั บุ
สอง
คลากรทางการศึกษาและเจา้
หน้าที่ในสาํ นั กงานเขตการศึกษา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการสง่ เสริ มภาษา
สาม
อั งกฤษสูอ่ าเซียน สาํ หรั บบุคลากร
และนั กเรี ยนศูนยก์ ารศึกษานอก
โรงเรี ยนและตามอั ธยาศั ยอาํ เภอ
คาํ เขื่อนแกว้

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประถมศึกษายโสธร เขต 1
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

TKT Module  1 Language
and background to
language  learning and
teaching

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษาอั งกฤษ C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
และสาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา จั ด
ตามหลั กสูตรของมหาวิทยาลั ยเคม
บริ ดจป
์ ระเทศอั งกฤษ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

UTQ-44105 ภาษาอั งกฤษ
ระดั บประถมศึกษา

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทองชนะเลิศ
กิจกรรมการแขง่ ขั นขั บร้องเพลง
สากลหญิง ระดั บชั น้ ป.1 – ป.6

สพฐ.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

เครื อขา่ ยคุณภาพการศึกษาลุมพุก

2558

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ล ครู ผูฝ
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ ึ กสอนนั กเรี ยน
รางวั ลเกียรติบัตรระดั บเหรี ยญ
ทองกิจกรรมการแขง่ ขั นเลา่ นิ ทาน
้
(Story Tilling) ระดั บชั นป.4
–
ป.6

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

TKT Module  2  Lesson
planning and use of
resources for language
teaching

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการฝึ กอบรมครู สอนภาษา
อั งกฤษในโครงการวิจัยและ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษา
้
อั งกฤษทั งระบบ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ยโสธร เขต 1

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

เครื อขา่ ยคุณภาพการศึกษาลุมพุก

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษาอั งกฤษและ
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
หลั กสูตรของมหาวิทยาลั ยเคม
บริ ดจป
์ ระเทศอั งกฤษ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2551

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทองกิจกรรม
การแขง่ ขั นเลา่ นิ ทาน(Story
้
Tilling) ระดั บชั นป.4
– ป.6
ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

TKT Module  3 Managing
the teaching and learning
process

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่

สถาบั นภาษาอั งกฤษและ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ครู ผูฝ
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ภักดิว์ ภ
ิ า สมเพ็ง
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 15:50:08
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
หลั กสูตรของมหาวิทยาลั ยเคม
บริ ดจป
์ ระเทศอั งกฤษ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นดงแสนสุข…
สพป.อด.3

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

337 บา้ นดงแสนสุข หมูท
่ ่ี 3
ตาํ บลดงเย็น อาํ เภอบา้ นดุง
จั งหวั ดอุดรธานี 41190

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-7540621

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การทอ่ งเที่ยว

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

w.phanchanokkul@gmail.
com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1G6LAOcIpSkH4I ศึกษา
_Mw60-mjdo_SyhshcMa

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=11aA8URTbryXiw ประเทศ
9LuZhflM6btPd59NDi2

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 5400100012270
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

21

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ CEFR: Introduction and
หนึ่ ง
Application to Language
Teaching in Thailand and
CLT: Communicative
Language Teaching

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมครู ผูส
้ อนภาษา
สอง
อั งกฤษเพื่ออาชีพ 10 อาชีพ
้ ธยมศึกษา (โรงเรี ยน
ระดั บชั นมั
ขยายโอกาส)

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ
สาม
พั ฒนาครู แกนนําการใชห
้ ลั กสูตร
พั ฒนาผูน
้ ํานั กเรี ยนอาเซียน
 (ASEAN Youth Leader
-AYL)

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ Trainer in the
สี่
Development of English
Teaching for the Teachers
to Classroom
……(Boot Camp
2017)……

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Communicative English
Language Teaching

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
English Language
จั ด
Academy The University
of Auckland  New Zealand

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
นิ วซีแลนด์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษากอ
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู
ตั งให
เชี่ยวชาญ

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลระดั บเหรี ยญ
ทอง การแขง่ ขั นเลา่ นิ ทาน
(Story Telling) ระดั บชั น้
มั ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-41: ชื่อรางวั ล

รางวั ลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
Awards) ระดั บเหรี ยญทอง ชนะ
เลิศ ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยง
เหนื อ สาขา ครู ผูส
้ อนยอดเยี่ยม
้ ธยมศึกษาตอนตน
ระดั บชั นมั
้ กลุม
่
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
ดา้ นนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรี ยนการสอน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุรินทร์

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลระดั บเหรี ยญ
ทอง การแขง่ ขั นเลา่ นิ ทาน
(Story Telling) ระดั บชั น้
มั ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ระดั บ
สาํ นั กงานศึกษาธิการภาค 10

C05-51: ชื่อรางวั ล

รางวั ลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
Awards) ระดั บเหรี ยญเงิน
ระดั บชาติ สาขา ครู ผูส
้ อนยอด
้ ธยมศึกษาตอน
เยี่ยม ระดั บชั นมั
ตน
้ กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาตา่ ง
ประเทศ ดา้ นนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรี ยนการ
สอน

การเสริ มสร้างสมรรถนะครู เพื่อ
การจั ดการเรี ยนรู้ ดา้ นการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษระดั บประถมศึกษา

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรรายวิชาเลือกทั ่วไป
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
UTQ-218 สาระการเรี ยนรู้ ภาษา หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ตา่ งประเทศ: การนําหลั กสูตร
อบรม
้ ้ นฐาน
แกนกลางการศึกษาขั นพื
พุทธศั กราช2551 กลุม
่ สาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (อั งกฤษ
)สูก่ ารปฏิบัติ

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ

2555

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ชนะเลิศการประกวดครู สอนดี
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ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Boot Camp  90- Hour
Course Regoinal English
Training Centre Project
(RTC)

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission
and British Council

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

มีนวั ตกรรม นําเทคโนโลยี ระดั บ
มั ธยมศึกษาตอนตน
้ กลุม
่ สาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.อด 3

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอุดรพั ฒนาการ อาํ เภอ
เมืองอุดรธานี จั งหวั ดอุดรธานี
สพม.20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

177 ม. 2 อุดรพั ฒนาการ ต.
บา้ นจั ่น อ.เมือง จ. อุดรธานี
41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

0883393914 /
0867166266

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

blueorchid_th@hotmail.co B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
m

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1LmuFX8uTjHmT ศึกษา
RNpIIkGxR5O6Z9UFJ6Y
N

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1JNyGdlf2NcwDE ประเทศ
sjlgH0FdlgwhnWf9jv-

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3420900473411
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

5

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การสอนภาษาอั งกฤษระดั บ
หนึ่ ง
มั ธยมศึกษา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2551

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Thai Master Trainer

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
้ ้นฐาน ร่วมกั บ British จั ด
ศึกษาขั นพิ
Council

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล
Professional Learning
Community (PLC) Course
C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

อบจ. บา้ นจั ่น จั งหวั ดอุดรธานี

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Master Teacher 150-hour
Teacher Development
Course

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
้ ้ นฐาน ร่วมกั บ British จั ด
ศึกษาขั นพื
Council

สพม.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

From Core Curriculum to
School Curriculum:
Designing Engaging
English Lessons

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ENGage to Learn

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-41: ชื่อรางวั ล

ERIC Stri Rachinuthit
School ร่วมกั บ สพม. 20

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ครู สอนดีและลดความเหลื่อมลาํ ้
ทางการศึกษา ประจาํ ปี 2554

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
Materials Preparation
เจา้ ของรางวั ล
based on The Common
European Framework of
Reference for Languages
การจั ดทาํ หลั กสูตรเพื่อใชอ
้ บรมครู
ตาํ มกรอบ CEFR และเป็ นวิทยา
กรอบร

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C05-51: ชื่อรางวั ล
C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ญาดาสินี สมอดี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 16:59:44
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ภคณภัทร เจริ ญสุข

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 18:02:05

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอุดรพั ฒนาการ อาํ เภอ
เมืองอุดรธานี จั งหวั ดอุดรธานี
สพม.20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

เลขที่ 94 หมูท
่ ่ี 14 ต.แมล่ าว
อ.เชียงคาํ จ.พะเยา 56110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

093-2507494

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

pakanapat@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1qw9vfIZM0QUIA ศึกษา
o34VqOonpURWaFmRet
h

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1rZ7DSSYP06TJ ประเทศ
98FawLNoFfY1Qi8Fkhby

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 5603 00934 60 2
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

27

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเชียงราย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2524

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ภคณภัทร เจริ ญสุข

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 18:02:05

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการจั ดการเรี ยนรู้
หนึ่ ง
แบบคา่ ยภาษาอั งกฤษ
“Intensive Academic
English camp”

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ English Teacher Training
สอง
for ASEAN Integration in
English for
Communication

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเวสเทิร์น

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2557

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ การเตรี ยมความพร้อมสู ่ O-net
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 7
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณปภัช พลฤทธิ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 17:39:20
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสงวนหญิง สพม.9

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

244/113 หมู ่ 4 ต.รั ว้ ใหญ่ อ.
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 หรื อ
โรงเรี ยนสงวนหญิง ต.ทา่ พี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

0957821688 /
0649794328

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nuna230@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1RTlNi6AxQ_p_3 ศึกษา
XlYfz2HmzAsvaq5hoiE

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1rQ6R_RA5x5t96t ประเทศ
qpWSuMkor_kTxBNB6p

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3720600205680
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

11

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏนครปฐม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2519

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณปภัช พลฤทธิ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 17:39:20

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากร นําเสนอผลงาน
หนึ่ ง
Best Practice การจั ดการเรี ยน
การสอนภาษาอั งกฤษดว้ ยละคร
ในงานประชุมทางวิชาการ “The
2nd OBEC Regional
Conference 2009” วั นที่
13th -14th June 2009 ณ
โรงเรี ยนระยองวิทยาคม จั งหวั ด
ระยอง จั ดโดย สาํ นั กงานการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาตา่ งประเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากร ในกาํ รอบรมการ
สอง
พั ฒนาภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาํ หรั บผูบ
้ ริ หารสถาน
ศึกษา วั นที่ 21st -23rd
August 2014 ณ ศูนย ์ ERIC
โรงเรี ยนกรรณสูต จ.สุพรรณบุรี
จั ดโดย สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามั ธยมศึกษาเขต 9

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากร ในกาํ รอบรมภาษา
สาม
อั งกฤษพื้นฐานสาํ หรั บบุคคล
ทั ่วไป จาํ นวน 30 ชั ่วโมง เดือน
เมษายน 2558 จั ดโดย ศูนย ์
พั ฒนาฝี มือแรงงาน จั งหวั ด
อา่ งทอง

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณปภัช พลฤทธิ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 17:39:20
B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Advanced-skill English
:Writing and Presentation
for Professionals ( 12
hours) September
23rd-24th ,2017

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Online English Language
Teacher Training based
on Common European
Framework of Reference
for Language (CEFR)
using British English

C05-11: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “
หนึ่ งแสนครู ดี”

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ENCONCEPT และ
EXCHANGE English.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ร่วมกั บ
สถาบั นภาษา กระทรวง
ศึกษาธิการ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2550

C05-21: ชื่อรางวั ล

ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ C05-51: ชื่อรางวั ล
ศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานดีเดน
่

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Centre Project (Boot
Camp) 90 hours

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
้ ้ นฐาน ร่วมกั บ British จั ด
ศึกษาขั นพื
Council Thailand

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

สั มมนาเชิงปฏิบัติการการพั ฒนา C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
คุณภาพการศึกษาดว้ ยเทคโนโลยี เจา้ ของรางวั ล
การศึกษาทางไกลผา่ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( DLIT)

ครู ท่ีปรึ กษาดีเดน
่ ในการดูแลเยี่ยม
บา้ นนั กเรี ยน

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาเขต 9

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาเขต 9 ร่วมกั บ
โรงเรี ยนบรรหารแจม
่ ใสวิทยา 1

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาเขต 9

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ดีในดวงใจ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณปภัช พลฤทธิ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 17:39:20
C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The Language and
Culture Enrichment
Programme

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศิลปากร จั งหวั ด
นครปฐม

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2551

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ธนัตถก
์ านต์ ศรี เฉลียว

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 18:47:37
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นนาหลวง 1
สพป.มุกดาหาร

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหนองบง ตาํ บล
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
หนองเอี่ยน อาํ เภอคาํ ชะอี จั งหวั ด

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพครู

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ปวค.

มุกดาหาร 49110
้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

0898436862, 0995461754 B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

debbienanglar@gmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1IC__E0p6Mk8IG ศึกษา
khVd9TFTlczyxefIY7i

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ozAFRPFCf_-iy ประเทศ
wkkowXRr_di9QAewDIY

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3490500336378
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

17

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎสกลนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2515

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูอ
้ าํ นวยการสถานศึกษา

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ธนัตถก
์ านต์ ศรี เฉลียว

บั นทึกขอ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การนําปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอ
่
หนึ่ ง
เพียงและแนวคิด การเพิม
ผลผลิต สูส่ ถานศึกษา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิจัยหลั กสูตรและการสอน

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ การจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้น ผู้
สอง
เรี ยนเป็ นสาํ คั ญและการวิจัยในชั น้
เรี ยน

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ คา่ ยพั ฒนาครู ภาษาอั งกฤษมือ
สาม
อาชีพแบบ Active Learning

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
สี่
Active Learning

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการพั ฒนาคุณภาพการ
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ศึกษา:ปรั บการเรี ยนเปลี่ยนการ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
สอน การจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
อบรม
ภาษาอั งกฤษตามเกณฑม
์ าตรฐาน
วิชาชีพครู ภาษาตา่ งประเทศ

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.มุกดาหาร ร่วมกั บ บ.อั กษร
เจริ ญทั ศน์

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-11: ชื่อรางวั ล

บุคลากรตน
้ แบบการปฏิรูป
กระบวนการเรี ยนรู้

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2546

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ C05-51: ชื่อรางวั ล
ศึกษาดีเดน
่ ขา้ ราชการครู
่ กลุม
ชว่ งชั น้ ที่ 4 กลุม
่ สาระฯ ภาษาตา่ ง
ประเทศ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.มุกดาหาร

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching Knowledge Test C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
Training Course Module 2 หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
(TKT)

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.มุกดาหาร ร่วมกั บ ERIC
จั งหวั ดมุกดาหาร

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2552

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2551

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การประชุมปฏิบัติการ สร้างครู
นั กเรี ยนแหง่ คุณภาพตามแนวทา
งการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 เพื่อยกระดั บ

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

82/1 หมู ่ 3 ตาํ บลแมด
่ ง อาํ เภอ
แวง้ จั งหวั ดนราธิวาส 96160

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

086-2926726

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

adnan43_1@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1mWDh9vwtqxjbg ศึกษา
sozCywIHSY_ZCT7_4xV

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1_Du3Zkl5yV0Yg ประเทศ
XBXSXbVHG6v7myp2UJ
4

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3960800112446
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

28

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรการพั ฒนาครู ผูส
้ อน
หนึ่ ง
ภาษาอั งกฤษ ระดั บประถมศึกษา
เพื่อกา้ วสูป
่ ระชาคมอาเซียน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

จิตวิทยาการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรโครงการประชุมเชิง
สอง
ปฏิบัติการนําเสนอผลงานแนว
ปฏิบัติดีเดน
่ (Best Practice)
ในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ
อาํ เภอสุคริ ิ น จั งหวั ดนราธิวาส

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นคณะทาํ งานการประชุมเชิง
สาม
ปฏิบัติการภาษาอั งกฤษเพื่อการอา
ชีพสาหรั บครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ
โรงเรี ยนขยายโอกาส ประจาํ ปี
การศึกษา 2558

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Passed the British Council C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
teacher training course :
อบรม
English for Teaching 1

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission
and British Council
Thailand

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ไดผ
้ า่ นการอบรมโครงการคูปอง
พั ฒนาครู ประจาปี งบประมาณ
2559 กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษา
อั งกฤษ

C05-11: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บคั ดเลือกให้เป็ น ครู ผูน
้ าดา้ น C05-41: ชื่อรางวั ล
นวั ตกรรมดา้ นการเรี ยนการสอน
ระดั บภูมิภาค

ไดร้ ั บคั ดเลือกเป็ น “ครู สอนดี”
พุทธศั กราช 2554 จั งหวั ด
นราธิวาส

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
สงขลานคริ นทร์

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

บริ ษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
) จาํ กั ด
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานสง่ เสริ มสั งคมแหง่ การ
เรี ยนรู้ และคุณภาพเยาวชน

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-21: ชื่อรางวั ล

เป็ นครู ผูป
้ ฏิบัติงานดี ปี 57

C05-51: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บการยกยอ่ งเชิดชูเกียรติ “ครู
ดีในดวงใจ” งานวั นครู ประจาปี
2550 อาํ เภอแวง้ จั งหวั ด
นราธิวาส

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2550

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has attended 35th TESOL C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
International Conference หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
“English Language
Education in Asia:
Reflection and Directions”

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Thailand Tesol

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

The U.S. Department of
State

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

เป็ นครู ผูส
้ อนดีเดน
่ ระดั บเขต
พื้นที่การศึกษา / หน่วยงานตน
้

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has participated in
English Teacher Training
on Professional

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
For participating in the
เจา้ ของรางวั ล
Teaching American
English Online pilot
program, a program of the
U.S. Department of State,
administered by FHI 360
and delivered by Voxy,
Inc.

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

สั งกั ด ประจาํ ปี 2557 กลุม
่ สาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศดีเดน
่
(ภาษาอั งกฤษ)
C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557
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Development : Essential
Skills for ELT Teachers
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Thailand TESOL and the
RELO Bangkok

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

9 หมู ่ 3 ตาํ บลบา้ นแพง อาํ เภอ
บา้ นแพง จั งหวั ดนครพนม
48140

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-5711569

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

phennaphaza555@gmail.
com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1e5JoRYPFouWi ศึกษา
Nv9ku2wKrovQpNdJ6kui

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Q4ZkvEAssvFwJ ประเทศ
p6JFq_2ygu2Bi7GvPbw

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3480400084407
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

21

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพครู

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎสกลนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมมาธิราช

A12: เกิด พ.ศ.

2515

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนบา้ นแพงพิทยาคม
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 22

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร อบรมครู แกนนําการใช้
หนึ่ ง
หลั กสูตรผูน
้ ํานั กเรี ยนอาเซียน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนําอบรมครู ตาม
สอง
โครงการพั ฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรี ยน
ในสั งกั ดสาํ นั กงานคณะกรรมการ
้ ้ นฐาน
การศึกษาขั นพื

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมครู ศลิ ปะกั บการ
สาม
พั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ Active
Learning

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมสั มนาเชิงปฏิบัติ
สี่
การพั ฒนาศั กยภาพครู ศลิ ปะ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

เพ็ญนภา บาํ รุ งสุข

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 19:51:37

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการพั ฒนาอาสาสมั ครเอเอฟ C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
เอส ดา้ นการสอนภาษาอั งกฤษ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ณ ประเทศนิ วซีแลนด์
อบรม

โครงการพั ฒนาคุณภาพครู และ
C05-11: ชื่อรางวั ล
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรี ยน
ในสั งกั ดสาํ นั กงานคณะกรรมการ
้ ้ นฐาน
การศึกษาขั นพื

รางวั ล OBEC Awards ระดั บ C05-41: ชื่อรางวั ล
เหรี ยญเงิน ครู ผูส
้ อนยอดเยี่ยม
ระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย กลุม
่
สาระภาษาตา่ งประเทศ ดา้ น
วิชาการ ประจาํ ปี การศึกษา 2559

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มูลนิ ธิการศึกษาและ
วั ฒนธรรมสั มพั นธไ์ ทย –
นานาชาติ (เอเอฟเอส
ประเทศไทย)

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. ร่วมกั บมหาวิทยาลั ย
ขอนแกน
่

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-21: ชื่อรางวั ล

โลป
่ ระกาศเกียรติคุณ “ครู ดีไมม
่ ี
อบายมุข”

C05-51: ชื่อรางวั ล

ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนระดั บเหรี ยญ
ทองแดง การแขง่ ขั นการพูดภาษา
อั งกฤษ (Impromptu
Speech) ระดั บ ม.๔ – ๖ งาน
ศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยนครั ง้ ที่ ๖๔
ปี การศึกษา ๒๕๕๗

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศนิ วซีแลนด์ และ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ ประเทศไทย

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Boot Camp

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการสั มมนาและแลกเปลี่ยนผู้ C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
บริ หารและหั วหน้ากลุม
เจา้ ของรางวั ล
่ สาระ
ณ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ประจาํ ปี
การศึกษา 2555 (Educational
Seminars Program 2012)

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. ร่วมกั บ British Council

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มูลนิ ธิการศึกษาไทย- อเมริ กัน (
ฟุลไบรท)์

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ล“คุรุสดุดี”

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กอ
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู
ตั งให
เชี่ยวชาญ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

สพฐ. ร่วมกั บ สาํ นั กงานเครื อขา่ ย C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
องคก
เจา้ ของรางวั ล
์ รงงดเหลา้ (สคล.) สาํ นั ก
งงานกองทุนสร้างเสริ มสุขภาพ (
สสส.) มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลั ย สาํ นั กงาน
เลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครื อ
ขา่ ย
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ สาระการเรี ยน
่ กลุม
รู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอั งกฤษ
)

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

2557

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

เพ็ญนภา บาํ รุ งสุข

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 19:51:37
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสุรินทร์

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ภีรภูมิ จินดา

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 19:57:42

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม สพม.36 B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

126 หมู ่ 10 ตาํ บลป่าซาง อาํ เภอ B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
ดอกคาใต้ จั งหวั ดพะเยา 56120

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-2880999

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

bherabhumi@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1P8ieKClDWzq9 ศึกษา
M-weToCSTzMiN7MNvDs
o

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=14JWOinWi60Mgr ประเทศ
RWHSg-pD_2Ny3rlUK37

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3560500068542
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏเชียงราย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรภาษาอั งกฤษแกค
่ รู และผู้
หนึ่ ง
บริ หารสถานศึกษา สพท. พะเยา
เขต 2

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรภาษาอั งกฤษแกค
้ อน
่ รู ผูส
สอง
ภาษาอั งกฤษระดั บประถมศึกษา
สั งกั ด สพท. พะเยา เขต2

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการวิจัยเพื่อพั ฒนา
สาม
นวั ตกรรมทางการศึกษาแกค
่ รู
สั งกั ด สพม 36

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมหลั กสูตรครู วชิ าภาษา
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ Master Teacher ตาม หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
โครงการยกระดั บคุณภาพครู และ อบรม
้
ผูบ
้ ริ หารทั งระบบ

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู เกียรติยศ กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ C05-41: ชื่อรางวั ล
ภาษาตา่ งประเทศ

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย ร่วมกั บ สพฐ. และ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลั ย
นเรศวร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สกสค. พะเยา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม. 36

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

OBEC AWARDS ชนะเลิศ
ประเภทครู ผูส
้ อนยอดเยี่ยมระดั บ
ม.ปลาย ดา้ นนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
ยอดเยี่ยม (ภาษาตา่ งประเทศ)

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Centre Project (Boot
Camp)

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม. 36

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

109 หมู ่ 4 ต.หนองยอง
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

091-0643024

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

kroopumpuy@hotmail.co.t B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
h

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1emfWZN4oaAAE ศึกษา
0xN7pWKWijE3G8wC2Vb
r

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=16DjGTPjZajLVUf ประเทศ
WANn9EAoU3wS0Kdn8R

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3430501397397
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

14

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2522

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนสุทธสิริโสภา สาํ นั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยภาษาอั งกฤษสาํ หรั บ
หนึ่ ง
ครู

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยภาษาอั งกฤษสาํ หรั บ
สอง
ผูบ
้ ริ หาร

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนํา โครงการพั ฒนา
สาม
คุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา
โดยใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรี ยนในสั งกั ด สพฐ.

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการใชภ
้ าษาอั งกฤษ
สี่
เพื่อการสื่อสาร

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการพั ฒนาครู ดา้ นการจั ดการ C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
เรี ยนการสอนภาษาองั กฤษ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
(BOOT CAMP)

เสริ มสร้างสมรรถนะดา้ นการเรี ยน C05-11: ชื่อรางวั ล
การสอนภาษาอั งกฤษ เพื่อยก
ระดั บ มาตรฐานการศึกษาระดั บ
้
กษา
ชั นประถมศึ

ชนะเลิศเหรี ยญทอง ครู ผูส
C05-41: ชื่อรางวั ล
้ อน
ยอดเยี่ยมระดั บประถมศึกษา กลุม
่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

สาระการเรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
ดา้ นบริ หารจั ดการ

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ลรอง
ชนะเลิศ การแขง่ ขั นการพูด
สุนทรพจน์ ภาษาอั งกฤษระดั บ
ชาติ

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ลครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนดีเดน
่
ดา้ นการพูดภาษาอั งกฤษ

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญเงิน กิจกรรมการ
แขง่ ขั นหุน
่ ยนตอ์ ั ตโนมั ติระดั บชั น้
ม.1 – ม. 3 ระดั บชาติ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Online English Language
Teacher Training based
on Common European
Framework of Reference
for Language (CEFR)
using British English

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการจั ดการ
เรี ยนรู้ เพื่อพั ฒนาความสามารถ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.หนองคาย เขต 2

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission
Chiang Mai Universiy

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ลครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนระดั บ
ยอดเยี่ยมในการแขง่ ขั นการพูด
ภาษาอั งกฤษ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.หนองคาย เขต 2

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Online Professional
Development Course
Teaching Primary
Learners
Communicatively

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Cambridge University

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

ทางการคิดวิชาภาษาอั งกฤษ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลขอนแกน
่ สั งกั ด
สพป.ขอนแกน
่ เขต 1

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

60/499 หมู ่ 26 ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแกน
่ 40000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

061-9399550

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nptrk_k@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1YG5JpdJenSod4 ศึกษา
Z_7RLfgyjPcSaJeW6iH

2549

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=18iTPmYJQ1tbPn ประเทศ
rAckQZrwN4KjVdGcmHl

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3430200560914
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาประถมศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2508

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมครู ผูส
้ อนภาษา
หนึ่ ง
อั งกฤษระดั บประถม ในสั งกั ด
สพป.ขอนแกน
่ เขต 1 Trainer
in English Seminar for
Primary Teachers

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรแกนนําของเขตพื้นที่
สอง
การศึกษาอบรมครู ผูส
้ อนภาษา
อั งกฤษ Training Workshop
in Enhancing and
Developing Teaching
Skills for Prathom 1-3
School Teachers of
Teacher]s Kit Project เพื่อ
นํามาขยายผลให้แกค
้ อน
่ รู ผูส
ภาษาอั งกฤษ ในสั งกั ด
สพป.ขอนแกน
่ เขต 1

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นทีมงานวิทยากรอบรมครู
สาม
ภาษาอั งกฤษ CEFR Training
Workshop for English
Teachers

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรแกนนําของเขตพื้นที่
สี่
การศึกษาอบรมครู ผูส
้ อนภาษา
อั งกฤษ เพื่อนํามาขยายผลแกค
่ รู

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ในสั งกั ด สพป.ขกง1 Boot
Camp “The 10 Cohort
English Training”
B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ

----------------------------------------- Page 2 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 13:23:56
ศึกษา

ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

คา่ ยภาษาอั งกฤษ “The OBEC
Student English Camp"

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ
Boot Camp “The 10
Cohort English Training”

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ ระดั บเขตพื้นที่การ C05-41: ชื่อรางวั ล
ศึกษา

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ขอนแกน
่ เขต 1

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-21: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

เป็ นกรรการตั ดสินกิจกรรมการ
พูดภาษาอั งกฤษ Story telling
ระดั บชั น้ ม. 1-3

คุรุสภา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ขอนแกน
่ เขต 1

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมพั ฒนาครู หลั กสูตร
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
พั ฒนาภาษาอั งกฤษแบบตั วตอ่ ตั ว หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ดว้ ยระบบออนไลน์ 3 เดือน
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Education Frist (EF)

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทองชนะเลิศ Multi
Skills ระดั บชั น้ ป. 4-6

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป. ขอนแกน
่ เขต 1

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก

หลั กสูตรการพั ฒนาทั กษะภาษา
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง

การอบรมปฏิบัติการพั ฒนา
C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
คุณภาพการศึกษาดว้ ยเทคโนโลยี เจา้ ของรางวั ล
ทางไกล ผา่ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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เป็ นกรรการตั ดสินกิจกรรมการ
พูดภาษาอั งกฤษ Impromptu
Speech ระดั บชั น้ ป. 4-6

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 13:23:56
อบรม

ผา่ นเทคโนโลยีเสมือนจริ ง

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยก์ ารศึกษามหาวิทยาลั ย
นครพนม ณ กรุ งเทพมหานคร

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ประสิทธิ์ ไชยกาล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 13:55:42

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม อาํ เภอ B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
สมเด็จ จั งหวั ดกาฬสินธุ ์ สพม.
24

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

219 หมู ่ 4 โรงเรี ยนสมเด็จ
พิทยาคม อาํ เภอสมเด็จ จั งหวั ด
กาฬสินธุ ์ 46150

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-5758992

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

prasit.spk@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1N7Wql_n1-fauTi ศึกษา
sh8m-23wdyaqpQ2Lqz

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1KcHp__S25uTS ประเทศ
eF7lQyX1w1qIXjRACYon

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3461300498820
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

14

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยคณาสวั สดิ์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2504

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2526

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ประสิทธิ์ ไชยกาล

บั นทึกขอ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 33
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ ผูจ้ ั ดการศูนยพ
์ ั ฒนาการเรี ยนการ
สอง
สอนภาษาอั งกฤษ (ERIC)
กาฬสินธุ ์

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ ภาษาอั งกฤษ วิทยากรจั ดคา่ ย
สาม
ภาษาอั งกฤษสาํ หรั บครู นั กเรี ยน

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The 1st Kalasin ASEAN
Youth Camp : KayC “On
Youth Leaders for Future
ASEAN Community”

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching Activities at
Secondary Level Banteay
Srie High School,
Cambodia

C05-11: ชื่อรางวั ล

ทุน AFS Cultural Learning
and Living Program in
THE REPUBLIC OF
HUNGARY

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

EIS Association Thailand

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

EIS Somdetpittayakom
School

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

AFS Thailand

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

้
ครู แสนดีมีความตั งใจปฏิ
บัติงาน
และเป็ นแบบอยา่ งที่ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

90-Hour Course Regional
English Training Center
Project (RTC) –Boot
Camp

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มูลนิ ธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
เขมร (Cambodia )
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Communicative Language C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Teaching
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council และ สพฐ.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council และ สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Professional Development
in ELT

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council และ สพฐ.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 3 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นัสซือเราะ แวดือเระ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 14:27:38

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสตรี ยะลา สาํ นั กงานเขต B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต
15

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

้ ง
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั นสู

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

83/18 ถนนจะปะกียาอุทศ
ิ
อาํ เภอเมือง จั งหวั ดยะลา
95000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ปกศ.สูง

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-6595921

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาไทย

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

natsueroh@sy.ac.th

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู ยะลา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=10pbC9agChewC ศึกษา
nIu_OVGsrbmpvEDCNFO
q

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2521

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1pQwWXwiCHo3 ประเทศ
Y-OAFr6_mO84_8o0Wu6
eH

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3959900415465
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

6

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู ยะลา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2502

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2523

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู
การพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

วิทยฐานะชาํ นาญ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ อบรมครู ภาษาอั งกฤษ สั งกั ด
หนึ่ ง
สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน จั งหวั ดยะลา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ อบรมครู ภาษาอั งกฤษ สั งกั ด
สอง
สพม. ยะลา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2533

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ อบรมครู ภาษาอั งกฤษ อาํ เภอ
สาม
บั นนั งสตา จั งหวั ดยะลา

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ อบรมครู ภาษาอั งกฤษ สั งกั ด
สี่
สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน จั งหวั ดปัตตานี

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ครู ดีเดน
่ รางวั ลพระราชทาน

C05-41: ชื่อรางวั ล

ชนะเลิศการประกวดสื่อ/
นวั ตกรรมการเรี ยนการสอนภาษา
ตา่ งประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กลุม
่ เครื อขา่ ยสง่ เสริ ม
ประสิทธิภาพการจั ดการ
มั ธยมศึกษา

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2538

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2552

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The LIOJ 21st Annual
Summer Workshop

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการแลกเปลี่ยนดา้ นการ
ศึกษาและวั ฒนธรรม
Thailand-Australian
Partnering  Project 2014

C05-11: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษา ประเทศญี่ป่ ุน
สมาคมครู ภาษาอั งกฤษแหง่
ประเทศไทย

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ และ กระทรวงศึกษาธิการรั ฐ C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
ออสเตรเลียใต้
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2533

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ญี่ป่ ุน
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ออสเตรเลีย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูม
้ ีผลการการปฏิบัติอันเป็ น
เลิศ (Best Practices) ภาคใต้
ระดั บประเทศ

C05-51: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ศึกษา ดูงาน โครงการ
International Visitors
Leadership Program:
Teaching English as a
Second Language,  A
Multi-Regional Project

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการแลกเปลี่ยนดา้ นการ
ศึกษาและวั ฒนธรรม
Thailand-Wisconsin
Sunrise   Project 2015

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถานทูตสหรั ฐอเมริ กา

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ และ กระทรวงศึกษาธิการรั ฐ C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
วิสคอนซิน

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Advanced Teacher
Training Course,
Cambridge  ESOL,
University of Cambridge,

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ ร่วมกั บ มหาวิทยาลั ย
Cambridge

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร

อั งกฤษ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ลครู ดี ศรี สพม

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม.15

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

----------------------------------------- Page 3 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นัสซือเราะ แวดือเระ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 14:27:38
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 4 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อลงกรณ์ สีลาพันธ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 14:17:48

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนกาฬสินธุ พ
์ ิทยาสรรพ์
สพม. 24 จ.กาฬสินธุ ์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โครงการ IMS (International
Math-Science) รร.กาฬสินธุ ์
พิทยาสรรพ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

085-0076723

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

seelapun@yahoo.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1rctKchNXVZ1Kj8 ศึกษา
J2AFg7dBnre6Exw-bf

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1A5qvlRWlW33R ประเทศ
XT7otTVkZ0qV884qwVRe

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3440800379919
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

17

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2507

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2529

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

ภาษาอั งกฤษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรศูนยแ์ อริ ค โรงเรี ยน
หนึ่ ง
กาฬสินธุ พ
์ ิทยาสรรพ์ สพม. 24
จ.กาฬสินธุ ์

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
  Teaching English as a
Foreign Language (TEFL)

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูป
้ ระสานงานโครงการ
สอง
โรงเรี ยนสมาชิก UNESCO
ASPnet

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 6
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เขา้ ร่วมโครงการ Training the
สาม
Teacher เพื่อเป็ นผูป
้ ระสาน
โครงการแลกเปลี่ยนครู นั กเรี ยน
ณ Auckland Language
Centre ประเทศนิ ว ซีแลนด์

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 17
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teacher Course

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

OBEC AWARDS ชนะเลิศ
ระดั บประเทศ

C05-41: ชื่อรางวั ล

รางวั ลเหรี ยญเงินการออกแบบ
นวั ตกรรม ASEAN

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Auckland Language
Centre, New Zealand

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กนวั ตกรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2543

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

OBEC AWARDS ชนะเลิศ
ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-51: ชื่อรางวั ล

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
นิ วซีแลนด์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการพั ฒนาผูป
้ ระกอบวิชาชีพ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ทางการศึกษา
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

OBEC AWARDS รางวั ล
เหรี ยญเงินระดั บประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Inter FOLK

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

องคก
์ รความร่วมมือดา้ น
วั ฒนธรรมระหวา่ งประเทศ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
โปรตุเกส
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการ สพม.35
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
โรงเรี ยนสว่ นบุญโญปถั มภ์ ลาํ พูน

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

114 หมู ่ 1 ต.ทุง่ ตอ
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
้ ม
อ.สั นป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

088-2614722

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

krunong.nai@hotmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1IqUuek85z4Vwx ศึกษา
_gvffZIR9T6o3yLPX0o

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1BPB5iGJPtmNT ประเทศ
3UAyNlTVZS5t7MJoGOH
m

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3501200699394
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

10

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการ

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรในดา้ นการผลิตสื่อ
หนึ่ ง
การสอนภาษาอั งกฤษ และการนํา
เสนองานโดยโปรแกรมมั ลติมีเดีย
ตา่ งๆ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ื และการสื่อสาร
เทคโนโลยีส่อ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรดา้ นการถา่ ยภาพ
สอง
เบื้องตน
้ เพื่องานประชาสั มพั นธ์
การใชก
้ ลอ
้ งSLDR ระดั บจั งหวั ด
และบุคคลทั ่วไป

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเชียงใหม่

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรดา้ นการเขา้ คา่ ยการ
สาม
สอนภาษาอั งกฤษให้แกค
่ รู ใน
กลุม
่ อาํ เภอปง จั งหวั ดพะเยา

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรคา่ ยนั กเรี ยนแลก
สี่
เปลี่ยนภาษาและวั ฒนธรรม
สาํ หรั บนั กเรี ยนที่จะเดินทางไป
ตา่ งประเทศ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การไดร้ ั บการคั ดเลือกให้เป็ นครู
แลกเปลี่ยนดา้ นภาษาและ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเดน
่ ดา้ นการสอนภาษา
อั งกฤษ

C05-41: ชื่อรางวั ล

ผา่ นการเขา้ ร่วมโครงการครู แลก
เปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา สพม. 35

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเดน
่ ดา้ นการสอนภาษา
อั งกฤษ

C05-51: ชื่อรางวั ล

ผา่ นการเขา้ ร่วมโครงการครู แลก
เปลี่ยน ณ ประเทศนิ วซีแลนด์

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

โรงเรี ยนสว่ นบุญโญปถั มภ์ ลาํ พูน C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วั ฒนธรรม ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ออสเตรเลีย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การไดร้ ั บการคั ดเลือกให้เป็ นครู
แลกเปลี่ยนดา้ นภาษาและ

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
วั ฒนธรรม ณ ประเทศนิ วซีแลนด์ อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มูลนิ ธิเอเอฟเอสแหง่ ประเทศไทย

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยน Story telling

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม.35

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
นิ วซีแลนด์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมครู กอ
่ นเลื่อนวิทยฐานะ

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

มูลนิ ธิเอเอฟเอสแหง่ ประเทศไทย

2559
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ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนแชแลพิทยานุ สรณ์
องคก
์ ารบริ หารสว่ นจั งหวั ด
อุดรธานี

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

73 หมู ่ 4 บา้ นเวียงคาํ ตาํ บล
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
เวียงคาํ อาํ เภอกุมภวาปี จั งหวั ด
อุดรธานี 41110

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

062-1409453

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sriuraiporn@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1WWIgwj9tcJoQjx ศึกษา
_d1R8GKQvMEXNZWod
S

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1L5PZnj0-bRcoS ประเทศ
mXwYWg8EROutBf7kByx

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410400570573
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

13

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การพั ฒนาการบริ หารและการ
หนึ่ ง
จั ดการเรี ยนรู้ สูส่ ั งคมยุค
Thailand 4.0

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ The English Language
สอง
Training Course

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2560

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร English Camp
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ
สี่
ที่ไมไ่ ดจ้ บสาขาภาษาอั งกฤษ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 2 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมโครงการ “Language
and Methodology” ณ
ประเทศสหราชอาณาจั กร

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ย Bell Cambridge C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาพั ฒนาการเรี ยนรู้ สูส่ ากล

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

อบจ. อุดรธานี

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู สอนดีภาษาอั งกฤษ

C05-51: ชื่อรางวั ล

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ. อุดรธานี เขต 2

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมหลั กสูตรมั คคุเทศกเ์ ฉพาะ ( C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ตา่ งประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

กรมสง่ เสริ มการปกครองสว่ นทอ
้ ง C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
่
ถิน

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2545

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

MALAY COLLAGE
INTERNATIONAL YOUTH
DEVELOPMENT SUMMIT
2010

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

MALAY COLLAGE
KUALA KANGSA,
MALAYSIA

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

อบรมเชิงปฏิบัติการการกา้ วเขา้ สู ่
ยุคอาเซียนดว้ ยความมั ่นใจใน
ประสิทธิภาพครู ภาษาอั งกฤษ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
MALAYSIA
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

โรงเรี ยนชั ยบาดาลวิทยา ต.ลา
นารายณ์ อ.ชั ยบาดาล จ.ลพบุรี
15130

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-6678795

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

kaeojai@chaiwit.ac.th

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1mTJKz7wNi_Vv ศึกษา
OEL_aVQoLJJkpwZNL8h
g

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1WLOVm9uozWZ ประเทศ
Wct2DSIYOJHnIsgYUNitf

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3100201749622
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

14

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2508

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2530

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนชั ยบาดาลวิทยา
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาเขต 5

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรขยายผล หลั งการอบรม
หนึ่ ง
Advanced Teacher
Training Course ณ
University of Cambridge
ซึ่งจั ดโดย Cambridge ESOL
ร่วมกั บ Bell International
College ประเทศ United
Kingdom

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยบูรพา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Advanced Teacher
Training Course

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Centre Project (Boot
Camp)

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผู้ สอนนั กเรี ยน ไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง การแขง่ ขั น
้
ละครสั นภาษาอั
งกฤษ (Skit) ม
.1-3

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Cambridge ESOL ร่วมกั บ
Bell International College

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council Thailand
ร่วมกั บ สพฐ.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีมีมาตรฐาน สานั กงานเขต
C05-51: ชื่อรางวั ล
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 5

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

TOEFL

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 5

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 5

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูป
้ ฏิบัติหน้าที่ดีเดน
่

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 5

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The Test Item Writing
Workshop

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นทดสอบทางการศึกษาแหง่
ชาติ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ชนะเลิศ การ
้
แขง่ ขั นละครสั นภาษาอั
งกฤษ
(Skit) ม.1-3
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลประจั กษ์ศลิ ปาคม B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
สพป.อุดรธานี เขต 2

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

207 หมู ่ 14 ต.กุมภวาปี
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-7436363

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

chada_26@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1F1bqqmB80oCbi ศึกษา
4Yr2tFWeH5pVp9711VA

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1rEKmBipRMqNT ประเทศ
H43U34Qnr8rp6H7LaeDC

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410400224811
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

19

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏนครราชสีมา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรโครงการเปิ ดโลก
หนึ่ ง
วิชาการปูพ้ ืนฐานการเรี ยนรู้ สู ่
อาเซียนประจาํ ปี งบประมาณ
2559 ณ ศูนยก์ ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย
อาํ เภอประจั กษ์ศลิ ปาคม

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 2 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ชฎาพร อภิวสุชัย

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 2:27:41

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาทั กษะการสอนภาษา
อั งกฤษสาํ หรั บครู ประถมศึกษา

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ELT Professional
Development English
Proficiency and Teaching
Methodologies

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลระดั บเหรี ยญ
เงิน การแขง่ ขั น Multi Skills
Competition

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเดน
่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป. อด.2 ร่วมกั บ Thailand
TESOL

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานศึกษาธิการภาค 10

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สมาคมครู อาํ เภอประจั กษ์ศลิ ป
าคม

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching English for
Careers for Lower
Secondary Teachers
(Extension Schools)

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป. อด.2 ร่วมกั บ
ม.ธรรมศาสตร์

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ฝึกสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บเหรี ยญ
เงินกิจกรรม Cross word ระ
้
ดั บชั นป.1-ป.6
การแขง่ ขั นศิลปะ
หั ตถกรรมนั กเรี ยน ปี การศึกษา
2557 ระดั บประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการคูปองพั ฒนาครู สาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษ

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 3 of 3 -----------------------------------------

chada_26@hotmail.com

ประวั ติวท
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

คณะมนุ ษยศาสตร์และ
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลา
นคริ นทร์

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
ตาํ บลรู สะมิแล อาํ เภอเมือง
จั งหวั ดปัตตานี รหั สไปรษณี ย ์
94000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

085-3887555

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

fatimahlaila.j@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1Kpu8sPJQHihL0 ศึกษา
_lRWq07cOnc2EgwwdCg

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1cJuv9TS0OSwK ประเทศ
sxEn6ZvIG1t6DdbQnXP-

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม
อั นดั บสอง)

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3949900056554
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารยม
์ หาวิทยาลั ย

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร The Power of
หนึ่ ง
Collaborative Learning
and its Implementation in
English Language.

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร โครงการอบรมภาษา
สอง
อั งกฤษเพื่อการสอนทั กษะการ
สื่อสารแกค
้ อนในเครื อ
่ รู ผูส
Assalam “Empowering
English Communicative
Language Teaching thru
Active Learning
Approaches”

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร Empowering
สาม
English Language
Learners through Choral
Speaking, Narathiwat,
Thailand.

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

เขา้ ร่วมการอบรม “Pedagogy
and New Teaching
Techniques” ณ Massey
University, New Zealand

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มอ.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
New Zealand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
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ประวั ติวท
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ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

จรัสศรี โคตรสมบูรณ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 19:23:23

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนประจั กษ์ศลิ ปาคาร
อ.เมือง จ.อุดรธานี สพม.20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

639/91 ม.4 ต.บา้ นเลื่อม
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

091-2166225

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Kobnaja422@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1dvMFX6s7yg7-V ศึกษา
CBxXlVya5aoAGSzm56k

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1uzk5UUfYaJQw ประเทศ
HZcbhtDnO5iaLbrvpSea

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410101656034
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

4

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2522

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 15
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาหรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Language & Methodology

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Bell Bedgebury Language C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
Centre

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

Gold Certificate ระดั บ A2
คนแรกของประเทศไทย

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ร้องเพลงสากล
หญิง ระดั บ ม.ปลาย ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Velawoods English

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ร้องเพลงสากล
หญิง ระดั บ ม.ปลาย ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง Story Telling
ม.ตน
้ ระดั บภาค ตะวั นออกเฉี ยง
เหนื อ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Communicative Language C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Teaching and CEFR
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British Council

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ร้องเพลงสากล
หญิง ระดั บ ม.ตน
้ ระดั บภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
Thailand
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรการพั ฒนาทั กษะภาษา
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยก์ ารศึกษามหาวิทยาลั ย
นครพนม ณ กรุ งเทพมหานคร

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

ผา่ นเทคโนโลยีเสมือนจริ ง

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหนองหาน (วั นครู
2502) สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
3

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

บา้ นเลขที่ 106 ซอยสมมาตร
ถนน พิทักษ์สฤษดิ์ ตาํ บล หมาก
แขง้ อาํ เภอ เมือง จั งหวั ด
อุดรธานี 41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

085-7554443

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

jubjang2005@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1H3izNbu4zIAfIsL ศึกษา
AxdRktRy18f5yifQJ

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1kHRfS5KdITJ2g ประเทศ
GDE53VXELEyOyju374Q

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3419900745109
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

16

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การประถมศึกษา (คุรุทายาท)

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

สิงหาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรียา มาตะรักษ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 19:35:52

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรบรรยายพิเศษ ปฐมนิ เทศ
หนึ่ ง
นั กศึกษาใหม่ ระดั บบั ณฑิต
วิทยาลั ย

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สอง
พั ฒนาคุณภาพครู ผูส
้ อนกลุม
่ สาระ
การเรี ยนรุ้ ภาษาตา่ งประเทศ
เพื่อขั บเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning
Community) ชุมชนทางวิชาชีพ
สูท
่ ั กษะในศตวรรษที่ 21

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาตรมหาบั ณฑิต

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น (Teaching English
to speakers of Other
Languages)

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรียา มาตะรักษ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/12/2017 19:35:52

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษากอ
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู
ตั งให
เชี่ยวชาญ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่อ C05-11: ชื่อรางวั ล
การสื่อสารดว้ ยตนเองผา่ น
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุรินทร์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยก์ ารศึกษามหาวิทยา
นครพนม ณ กรุ งเทพมหานคร

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีปูชนี ยบุคคล

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ สาระการ
่ กลุม
เรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษา
อั งกฤษ)

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานสง่ เสริ มสวั สดิการและ C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
สวั สดิภาพครู และบุคลากรทางการ เจา้ ของรางวั ล
ศึกษา (สกสค.)

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาษา
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อั งกฤษ ระดั บประถมศึกษา
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. และ สพป.ขอนแกน
่ เขต 1 C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร

Language and

English Bilingual
Education (EBE)

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

รางวั ลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC C05-41: ชื่อรางวั ล
Awards ระดั บ ชนะเลิศ เหรี ยญ
ทอง ครู ผูส
้ อนยอดเยี่ยม ระดั บ
ประถมศึกษา กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาตา่ งประเทศ ดา้ นนวั ตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการ
สอนยอดเยี่ยม ครั ง้ ที่ 6 ประจาํ ปี
2559 ระดั บชาติ

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

เหรี ยญทองชนะเลิศ ดา้ นทั กษะ
การเรี ยนรู้ และนวั ตกรรม ระดั บ
ประถมศึกษา การประกวด
นวั ตกรรมทั กษะการเรี ยนรู้ สู ่
ศตวรรษที่ 21 Learning
Innovation skill 21 Century
Awards

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

รางวั ล Bronze การประกวด
นวั ตกรรมครู ภายใตโ้ ครงการ
เตรี ยมความพร้อมสูป
่ ระชาคม
อาเซียนและทั กษะในศตวรรษที่
21 ครั ง้ ที่ 2 ระดั บประเทศ

คุรุสภา

2558

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรียา มาตะรักษ์
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หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Methdology

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Bell Cambridge, United
Kingdom, UK

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรญา เมฆกระจาย

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 22:46:22

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนตะพานหิน สพม.41

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

79/3 ถนนพร้อมใจ ตาํ บล
ตะพานหิน อาํ เภอตะพานหิน
จั งหวั ดพิจิตร 66110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

060-1594962

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

weeramay@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1T7SYZyYBsg9Sr ศึกษา
NLKlZePztCGgBX8w5PI

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ayjpQNEXIbUzPl ประเทศ
qdU6FtjyW_ueAvxbJO

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3669800015981
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

8

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏเพชรบูรณ์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรญา เมฆกระจาย

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 22:46:22

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรให้ความรู้ ภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง
แกค
่ รู ในเขตพื้นที่

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

วีรญา เมฆกระจาย

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 22:46:22

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

เทคนิ คการสอนและการจั ดการ
เรี ยนการสอนภาษา

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

“ครู สอนดีสอนเกง่ ” (ภาษา
อั งกฤษ)

C05-41: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Kaplan International
College

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สทร. สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ ึ กสอนนั กเรี ยน แขง่ ขั น
กิจกรรม Spelling Bee ระดั บ
มั ธยมศึกษาตอนตน
้ (ไดร้ ั บรางวั ล
ชมเชย ระดั บประเทศ) ในงาน
ศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม. 41

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดร้ ั บคั ดเลือกให้เขา้ ร่วมโครงการ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ครู แลกเปลี่ยนดา้ นการการศึกษา หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
และวั ฒนธรรม ของมูลนิ ธิการ
อบรม
ศึกษาและวั ฒนธรรมสั มพั นธไ์ ทยนานาชาติ (AFS) ทุน
Educator Program ณ
ประเทศนิ วซีแลนด์

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มูลนิ ธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
นิ วซีแลนด์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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“เพชรเสมาสามั ญ (ภาษาอั งกฤษ)
ครู มืออาชีพ”

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

พรนิ ดา แกว้ เกิดมี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 0:29:18
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนทั บกุงประชานุ กูล สั งกั ด
สพป.อุดรธานี เขต2

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนทั บกุงประชานุ กูล บา้ น
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
ทั บกุง หมู ่ 3 ตาํ บลทั บกุง อาํ เภอ
หนองแสง จั งหวั ดอุดรธานี
41340

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

098-1011674

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

chum57124@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1NK2PZBpjoCw- ศึกษา
KTNDZPMd6ebvFU8eTw
vE

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1S0iX7RcDhEoqi ประเทศ
Npj3jErnMC7yHm2kiNL

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3412100126092
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2517

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

พรนิ ดา แกว้ เกิดมี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 0:29:18

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยกิจกรรมเสริ มทั กษะ
หนึ่ ง
ภาษาอั งกฤษแบบเขม
้ (O-NET)
้
กษาปี
สาํ หรั บนั กเรี ยนชั นประถมศึ
้ ธยมศึกษา
ที่ 6 และนั กเรี ยนชั นมั
ปี ที่ 3 อาํ เภอหนองแสง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยภาษาอั งกฤษ อาํ เภอ
สอง
หนองแสง สพป.อด.2

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2560

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

พรนิ ดา แกว้ เกิดมี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 0:29:18

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Language and
Methodology Program

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

the Workshop of Teaching C05-11: ชื่อรางวั ล
English for Careers for
Lower Secondary
Teachers (Extension
Schools)

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Bell Cambridge, United
Kingdom

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udon Thani Primary
Educational Service Area
Office 2 / Language
Institute Thammasat
University

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.อด.2

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูค
้ วบคุมนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เกียรติบัตรระดั บเหรี ยญทอง
กิจกรรมการแขง่ ขั น Multi
Skills Competition ระดั บชั น้

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดั บชั น้ ม.1-3 งาน
มหกรรมเปิ ดโลกวิชาการสานพลั ง
สพป.อด.2

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.อด.2

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ครู ผูส
C05-41: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เกียรติบัตรระดั บเหรี ยญทอง
กิจกรรมเลา่ นิ ทาน (Story
Telling) ระดั บชั น้ ม. 1-3 งาน
ศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน ระดั บชาติ

ม. 1-3 งานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยน ระดั บภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมพั ฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและ
พื้นที่การปฏิบัติงานเป็ นฐาน
หลั กสูตร TEPE 55106 ภาษา
อั งกฤษ ระดั บมั ธยมศึกษา

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
the “Workshop on
Developing Innovations in เจา้ ของรางวั ล
Teaching English Skills”

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

The Graduate Studies
Udon Thani Rajabhat
University

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลระดั บเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมร้องเพลงสากลหญิง
ระดั บชั น้ ม.1-3 งานศิลป
หั ตถกรรมนั กเรี ยนภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง ชนะเลิศการ
แขง่ ขั น Multi Skills
Competition ระดั บชั น้ ม.1-3
งานมหกรรมเปิ ดโลกวิชาการสาน
พลั ง สพป.อด.2

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

พรนิ ดา แกว้ เกิดมี

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 0:29:18
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาทั กษะการสอนภาษา
อั งกฤษสาํ หรั บครู ระดั บประถม
ศึกษา

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อภิเดช เขียวน่าน

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 2:43:41

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอุดรพิทยานุ กูล สพม.
20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

77 ถนนศรี สุข ตาํ บลหมากแขง้
อาํ เภอเมือง จั งหวั ดอุดรธานี
41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

093-1410654

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การวั ดและประเมินผลหลั กสูตร

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

abhidej_ku@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

The University of Tsukuba

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1vR6QeePTm1ffE ศึกษา
okh0OA9vN3S3cuWGck0

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2552

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Y1FFwb9zLRF7 ประเทศ
dFxxlTdA5qyMgB-jY1VK

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ญี่ป่ ุน

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3540200127578
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน)

A10: เกิด วั นที่

12

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษ

A11: เกิด เดือน

สิงหาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎอุตรดิตถ์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ (
บางเขน)

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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Diploma

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อภิเดช เขียวน่าน

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 2:43:41

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ร่วมเป็ นวิทยากร การอบรมปฏิบัติ
หนึ่ ง
การพั ฒนาครู 5 วิชาหลั ก เพื่อยก
ระดั บคุณภาพผูเ้ รี ยน
ปี งบประมาณ 2560

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อภิเดช เขียวน่าน

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 2:43:41

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Thai Teachers of English
in the digital world

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

บุคลาการตน
้ แบบการปฏิรูปการ
เรี ยนรู้

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Panyapiwat Institute of
Management, Arj. Wanna
Pagarat Foundation,
Udonthani Vocational
College, and INTRA
Mekong Co. LTD.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหง่ ชาติ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2544

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Boot Camp

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อดุลย ์ คณานันท์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 1:39:11
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหนองหาน (
วั นครู 2502) สพป. อด. เขต 3

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหนองหาน (
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
วั นครู 2502) ตาบลหนองหาน อา
เภอหนองหาน จั งหวั ดอุดรธานี
รหั สไปรษณี ย ์ 41130

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

097-3197549

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

chum57124@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1-S3FRNADfCh0 ศึกษา
Gti-yrvMBlKry5rcjezB

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1gS6nOtcCSJarLj ประเทศ
DMOOMu5GXs_Cov2I7j

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410600669891
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู อุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2526

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2537

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ
หนึ่ ง
พั ฒนาครู แกนนําการใชห
้ ลั กสูตร
พั ฒนาผูน
้ ํานั กเรี ยนอาเซียน
(ASEAN Youth Leader AYL)

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น (Teaching English
to Speakers of Other
Languages)

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร คา่ ยวิชาการ “เปิ ดบา้ น
สอง
วั นครู คุณธรรมนําใจ” ตาม
ศาสตร์พระราชา สูก่ ารศึกษายุค
4.0 ประจาํ ปี การศึกษา 2560

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมพั ฒนาเพื่อยก
สาม
ระดั บคุณภาพผูเ้ รี ยนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ
(NT/ONET) ปี การศึกษา
2560 กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษา
ตา่ งประเทศ

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกน C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
นําพั ฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
(O-ET) วิชาภาษาอั งกฤษ
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการสาํ หรั บ
บุคลากรทางการศึกษาใน
้ งทาง
โครงการพั ฒนาการคิดขั นสู
คณิ ตศาสตร์ของนั กเรี ยนในเขต
พื้นที่ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลรองชนะเลิศ
อั นดั บ 1 ระดั บเหรี ยญทองการ
แขง่ ขั นพูดภาษาอั งกฤษ
(Impromptu Speech) ระดั บ
ชั นประถมศึกษาปี ที่ 4-6

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นวิจัยและพั ฒนาวิชาชีพครู
สาํ หรั บอาเซียนและ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิยาลั ยขอนแกน
่

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ลรองชนะเลิศ อั นดั บ 1
ระดั บชาติ รางวั ลคุณภาพฟื้ นฟู
ศีลธรรมโลก (V-Star Quality
Award) ประจาํ ปี การศึกษา
2558

C05-51: ชื่อรางวั ล

Oxford University Pressย
บั ตร หรื อผา่ นการฝึ กอบรม

การอบรมประชุมสั มมนาเชิง
ปฏิบัติการ ครู ดีของแผน
่ ดินตาม
โครงการครู ดีของแผน
่ ดิน เจริ ญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ใน
อุปถั มภส
์ มเด็จพระมหารั ชมั งคลา
จารย ์

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2559

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

ไทย

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริ มสร้าง
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
สมรรถนะดา้ นการจั ดการเรี ยน
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
การสอนภาษาอั งกฤษเพื่อยก
อบรม
ระดั บมาตรฐานการศึกษาระดั บชั น้
ประถมศึกษา

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

                  Successfully
become the Leading
School in the use of Let’s
Go for Communicative
Teaching in the “Total
Solution to English”

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Oxford  University Press

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก

A workshop on Common
European Framework of

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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อบรม

Reference for Languages
for English Language
Teachers

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สั งกั ด สาํ นั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

93/44 ถนนศรี ชมชื่น ตาํ บล
หมากแขง้ อาํ เภอเมือง จั งหวั ด
อุดรธานี 41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

087-9509394

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sutida.mild.suki@gmail.co B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
m

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1QMp3Ii7bWU88 ศึกษา
XWul1IJdCa3iFL9v7MKW

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ZQfi-3r_W526Y- ประเทศ
NxEmvHHq-MGuQxjBGF

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3419900307292
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

30

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู อุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2513

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2535

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์ในการสอน
หนึ่ ง
นั กศึกษา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 23
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

กระบวนทั ศน์การจั ดการ
อาชีวศึกษาเพื่อพั ฒนาความคิด

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
สร้างสรรคเ์ ป็ นผูป
้ ระกอบการและ อบรม
การพั ฒนาผลผลิตสูย่ ุค 4.0

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-21: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลครู ผูป
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ ฏิบัติตนเป็ น
แบบอยา่ งที่ดีดา้ นสง่ เสริ มพั ฒนาผู้

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

อบรมความร่วมมือจั ดทาํ หลั กสูตร C05-11: ชื่อรางวั ล
ฐานสมรรถนะวิทยาลั ยอาชีวศึกษา
อุดรธานี

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ไดร้ ั บรางวั ลครู ดีเดน
C05-41: ชื่อรางวั ล
่ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยา่ งดียงิ่ ระดั บสถานศึกษา

ผลงานวิจัยระดั บดี ประเภท
บรรยายในการประชุมนําเสนอผล
งานวิจัย ระดั บบั ณฑิตศึกษา

หนึ่ งแสนครู ดี

เรี ยนให้เป็ นคนดี มีวน
ิ ั ย และตรง
ตอ่ เวลา
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

“Thai Teacher of English
in the digital word”

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
“Activating your learners
English : Communicative เจา้ ของรางวั ล
ideas for the classroom
and Getting ready for AEC
: 5 idea for Engaging your
students” By Cambridge
University.

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udontani Technical
Callege.

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การปฏิรูปการเรี ยนการสอนภาษา
อั งกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ ระดั บอาชีวศึกษา
จั งหวั ดอุดรธานี

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหนองหาน (วั นครู
2502)สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
3

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

24 หมู ่ 2 ต.หนองหาน
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

087-2266010

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1uQGBmy-liRmI3 ศึกษา
ydGqtluCM87uMFkbVXn

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1fUK0VVxYz_Vy9 ประเทศ
M3Y0KXyZoD7nB1mszT-

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3419900114567
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

18

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรสอนภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร The training in the C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
development of English
Teaching for the teachers อบรม
To classroom (Boot Camp
2017)

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ฝึกสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทองการแขง่ ขั นขั บ
ร้องเพลงสากลหญิง

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริ มสร้าง
สมรรถนะดา้ นการจั ดการเรี ยน
การสอน

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นขลอด ตาํ บลพลูตา
หลวง อาํ เภอสั ตหีบ จั งหวั ด
ชลบุรี 20180

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

32/2 หมูท
่ ่ี 1 ตาํ บลพลูตาหลวง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
อาํ เภอสั ตหีบ จั งหวั ดชลบุรี
20180

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

098-1924644

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nattina710@windowslive.
com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1LxyIYI8yIYK8lQ ศึกษา
Rpe5POb4haq3RcoCWS

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=12Yo1q7g_-bRgF ประเทศ
MQSQPPKHm_y-rhb5xC
G

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3810200003337
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

7

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏสงขลา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐาะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพธนบุรี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรการพั ฒนาทั กษะภาษา
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
โดยผา่ นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนกิจกรรมแขง่ ขั น
Impromptu Speech ชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ระดั บ
เหรี ยญเงิน

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทองในการแขง่ ขั นกวีชน
้
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ชั นประถม
ศึกษาปี ที่ 4-6

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยก์ ารศึกษามหาวิทยาลั ย
นครพนม ณ กรุ งเทพมหานคร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ชลบุรี เขต 3

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ชลบุรี เขต 3

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญเงินในการแขง่ ขั นทอ่ ง
้
กษาปี ที่ 4-6
อาขยาน ชั นประถมศึ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ชลบุรี เขต 3

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญเงินในการประกวดหนั งสือ
้
กษาปี ที่ 4-6
เลม
่ เล็ก ชั นประถมศึ

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ชลบุรี เขต 3

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสตรี พัทลุง สพม.12

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนสตรี พัทลุง 250 ถนนรา B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
เมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ.
พั ทลุง 93000
19 ซอย 9 ถนนไชยบุรี
ต.คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พั ทลุง
93000

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-2987692

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

leesatri@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1JnKsBEGLHeV7 ศึกษา
2WyASifEzgnY_pOdLIb0

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1yRiDWDwtTs_O ประเทศ
7XpzyFlJOJ7FmTKeCUC
e

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม
อั นดั บ 2)

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3930500637365
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

5

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สงขลา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2505

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2528

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ปฏิบัติงานในตาํ แหน่งผูจ้ ั ดการ
้ ่
หนึ่ ง
ศูนย ์ ERIC จั งหวั ดพั ทลุง ตั งแต
ปี การศึกษา 2555- ปัจจุบัน
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวขอ
้ งกั บการ
อบรมครู ท่ีทาํ สมา่ ํ เสมอตลอดมา
คือ
1.
Professional
Development in ELT&
Professional Learning
Community
2.
CEFR  :
Introduction And
Application to Language
Teaching in Thailand
3.
Communicative Language
Teaching
4.
English
Communication Integrated
Learning English toward
ASEAN
5.
Teaching
Writing

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง (ทุนสพฐ B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
. รุ่นที่ 1)
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
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B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching Knowledge Test C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Module 1,2,3
อบรม

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. โดยสถาบั นภาษาอั งกฤษ
ร่วมกั บ University of
Cambridge ESOL
Examinations

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550 - 2552

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหราชอาณาจั กร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

 Communicative
Language Teaching

C05-11: ชื่อรางวั ล

90 –hour course “Regional C05-41: ชื่อรางวั ล
English Training Centre
Project  (Boot Camp)

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. โดยสถาบั นภาษาอั งกฤษ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ ร่วมกั บ British Council

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล C05-51: ชื่อรางวั ล
เหรี ยญทองชนะเลิศ กิจกรรม
้
ละครสั นชวนหั
ว (Skit) ระดั บชั น้

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ม.4 –ม.6 งานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยนภาคใต้ ครั ง้ ที่ 63 ปี
2556 และไดร้ ั บรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทองรอง ชนะ
เลิศอั นดั บ 2 งานศิลปหั ตถกรรม
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นั กเรี ยนระดั บประเทศ ครั ง้ ที่ 63
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
 Advanced Teacher
Training Course organized หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
by Cambridge ESOL in
association with Bell
International College,
Cambridge and sponsored
by Ministry of Education,
Thailand

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหราชอาณาจั กร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Professional Development
in ELT

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. โดยสถาบั นภาษาอั งกฤษ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
รางวั ลเกียรติบัตรระดั บเหรี ยญ
ทอง งานศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน
ระดั บภาคใต้ ครั ง้ ที่ 64

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนพระธาตุพิทยาคม สพม.
เขต 37

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

เลขที่ 2 หมู ่ 7 ต.ทา่ วั งผา
อ.ทา่ วั งผา จ.น่าน 55140

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-5606687

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

phukanthong@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1ukRs2GjGaW3-b ศึกษา
7ZmyqVToR1d04YrXQQT

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1W06cnm-vbEDf ประเทศ
w_4l1v2plK7J3sQ54Rpw

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3550600190153
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา (คุรุทายาท)
วิชาเอกดนตรี ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏกาํ แพงเพชร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูอ
้ าํ นวยการ วิทยฐานะชาํ นาญ
การพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมภาษาอั งกฤษ
หนึ่ ง
สาํ หรั บครู และผูบ
้ ริ หารสถาน
ศึกษา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 15
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมความรู้ เกี่ยวกั บการ
สอง
ดาํ เนิ นการสหกรณ์โรงเรี ยน
สาํ หรั บครู และเจา้ หน้าที่จาก
สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต
2 สพม. เขต 37 วิทยาลั ยการ
อาชีพ อบต. และเทศบาล

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ ศึกษานิ เทศก์ จั ดอบรมและ
สาม
พั ฒนาครู

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ นิ เทศครู ภาษาอั งกฤษ สพป.น่าน
สี่
เขต 2 พร้อมกั บ Peace Corps
ชาว American

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพธนบุรี

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Centre Project (Boot
Camp)

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการยกระดั บพั ฒนาครู ทัง้
C05-11: ชื่อรางวั ล
ระบบ (โดยใชก
้ ระบวนการพี่เลี้ยง

รางวั ล MOE Awards สาขา
C05-41: ชื่อรางวั ล
อนุ รักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. และ British Council

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพม. เขต 37 ร่วมกั บ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงใหม่

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

(Coaching and Mentoring)
ประจาํ ปี ๒๕๕๖

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ลครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

เทคนิ คการเรี ยนรู้ การเรี ยนการ
สอนภาษาอั งกฤษที่สอดคลอ
้ งกั บ
กรอบมาตรฐานความคิดหลั ก
CEFR สูค่ วามเป็ นสากลใน
ศตวรรษที่ 21

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ สสส.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นพั ฒนาคุณภาพวิชาการ (
พว.)

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

างวั ล MOE Awards สาขา
อนุ รักษ์มรดกไทย ประเภทสถาน
ศึกษา

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ีเน้น
การปฏิบัติ (Active Learning)
โดยใชแ
้ นวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM Education)

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกั บ มูลนิ ธิ
์ รทรั พย ์
ศั กดิพ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

นั กวิชาการ ที่ปรึ กษาและวิทยากร B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
อิสระ Resource Person

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

69/194 ม.ธนารมณ์ ถ.หทั ย
ราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาํ ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12500

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-629-9813

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Arthur-training@hotmail.c
om

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1WX6y8vtPR8sZ7 ศึกษา
6kaOHwkf3OCr1vaXbS8

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1QH2xuRvoZjHN ประเทศ
qGlfXnW8c7SxqcpW6gf5

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูท
้ รงคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษา B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น ทั ่วไปและสั งคมศาสตร์ กอง
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)
บั ญชาการ วิทยาลั ยการตาํ รวจ
สาํ นั กงานตาํ รวจแหง่ ชาติ
ผูท
ิ า้ นการวิจัยการทอ่ ง
้ รงคุณวุฒด
เที่ยวในเขตุภาคเหนื อ คณะ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร
ผูท
ิ า้ นสื่อสารองคก
้ รงคุณวุฒด
์ ร
สาํ นั กงานการประชาสั มพั นธ์ มหา
วิทยาลั นราชภั ฏบา้ นสมเด็จ
เจา้ พระยา
Visiting Professor วิทยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลั ยครู กว่ งซี
เขตปกครองตนเองกวงซี มลฑล
หนานหนิ ง สาธารณรั ฐประชาชน
จีน

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 35399000623
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

1

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2505

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2526

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ประธานองคก
์ รอิสระดา้ นพั ฒนา
องคก
์ ร A Self-Agency
ARTHUR: Arts of Human

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 1 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อรรจน์ สีหะอาํ ไพ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 11:56:27
Resources

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรม หลั กสูตร การ
่ ศั กยภาพการปฏิบัติงานและ
หนึ่ ง
เพิม
การสร้างภาพลั กษณ์องคก
์ ร ของ
สาํ นั กงานตาํ รวจแหง่ ชาติ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาศาสตร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรม หลั กสูตร การ
สอง
ประชาสั มพั นธใ์ นภาวะวิกฤติ
สาํ หรั บผูน
้ ําสถาบั นการศึกษา
ประจาํ สาํ นั กงานคณะกรรมการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหิดล

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2530

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมหลั กสูตร
สาม
Mindset

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า
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B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร Social
Development ( Better
Understanding Among
Youth )

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ศิษยเ์ กา่ ดีเดน
่ มหาวิทยาลั ย
นเรศวร

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Japan International
Cooperation Agency

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2539

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2538

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

Visiting Professor

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร Educating the
Educators

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มอบ Guangxi Normal
University, Quangxi
P.R.C.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

World Tourism
Organization

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2538

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2540

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ศิษยเ์ กา่ ดีเดน
่

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

โรงเรี ยนอุตรดิตถ์

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 3 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อรรจน์ สีหะอาํ ไพ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 11:56:27
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2552

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนวิทยานุ กูลนารี สพม.40 B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
เพชรบูรณ์

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

149 หมูท
่ ่ี 5 ตาํ บลบา้ นโคก
อาํ เภอเมืองเพชรบูรณ์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

087-2070010

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

การวั ดและประเมินผลการศึกษา

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

kruduang@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1RA7No0TzKgUx ศึกษา
0n9UkozvlXShvvz0p6z8

2551

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1A9PVvfFa7isXD ประเทศ
dAvBRs8LW0SjTUnKoqs

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 6799 00195 26 3
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

6

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2514

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู คศ.3

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรแกนนําโครงการ
หนึ่ ง
พั ฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาดา้ นวิชาการและวั ดผลการ
ศึกษา สาํ นั กงานคณะกรรมการ
้ ้ นฐานร่วมกั บ
การศึกษาขั นพื
มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติ
สอง
การการจั ดทาํ ขอ
้ สอบปลายภาค
วิชาภาษาอั งกฤษพื้นฐาน ศูนย ์
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
สพม.40

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏีบัติการ
สาม
พั ฒนาครู ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษตาม
กรอบ โดยสหวิทยาเขตวิทยานุ
กูลนารี และสหวิทยาเขตผาเมือง

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรยกระดั บผลสั มฤทธิ์
สี่
วิชาภาษาอั งกฤษ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการนําร่องคูปองพั ฒนาครู
ปี งบประมาณ 2558

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

รางวั ลเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “
หนึ่ งแสนครู ดี” ประจาํ ปี 2555

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ.2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บทุนจาก สพฐ. ไปศึกษาตอ่ ที่ C05-51: ชื่อรางวั ล
มหาวิทยาลั ยเคมบริ ดจ์ ประเทศ
อั งกฤษ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

The Test item Writing
Workshop.

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สทศ NIET, The Center for
Professional Assessment
Thailand

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2551

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ.2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

Attended an Advanced
Teacher Training Course
organized.

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Cambridge and sponsored
the the Ministry of
Education, Thailand.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2551

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ERIC Annual Training
2014 Communicative
Language Teaching.

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ERIC Yupparaj Wittayalai
School.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนคาํ เจริ ญวิทยาคม สพม
.24

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

44 หมู ่ 7 บา้ นพิมูล ตาํ บลพิมูล
อาํ เภอห้วยเม็ก จั งหวั ดกาฬสินธุ ์
46170

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

091-0647638

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sawetta@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1gmy2Po1AeiW9 ศึกษา
yKMz_kN8QDlWnT1J1zZ
_

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ULGPWCmj1s27 ประเทศ
0YddIPFocGVn3fqPCVir

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3460800323921
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

19

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กรกฎาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

วิทยาฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมการละครเพื่อ
หนึ่ ง
การเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษสาํ หรั บครู
ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษ สั งกั ด
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต ๓ ประจาํ ปี ๒๕๕๐

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมการละครเพื่อ
สอง
การเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษสาํ หรั บครู
ผูส
้ อนภาษาอั งกฤษประจาํ ปี
๒๕๕๐
จั ดโดย สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาฬสินธุ ์ เขต ๒

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรการอบรมครู ภาษา
สาม
อั งกฤษระดั บประถมศึกษา สั งกั ด
อาํ เภอห้วยเม็ก ประจาํ ปี ๒๕๕๐
จั ดโดย ERIC NETWORK
CENTRE HUAI-MEK

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรการสอนครู ภาษา
สี่
อั งกฤษระดั บประถมศึกษา ประจาํ
ปี ๒๕๔๙

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has completed 90 – hour C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
course Regional English
อบรม
Training Centre Project
(RTC) 9-27 January 2017.

Has participated
“Teaching Listening and
Speaking for preparing
Students to ASEAN” on
29-31 July 2013.

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ดีในดวงใจ

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อน ประเภท ครู ผูส
้ อน
ภาษาตา่ งประเทศดีเดน
่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Conducted by Office of
Basic Education
Commission in
collaboration with British
Council.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Conducted by ERIC
Kalasin in collaboration
with The Secondary
Educational Service Area
Office 24.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ ์ เขต 2

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ ์ เขต 2

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2547

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2553

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเยี่ยม กลุม
่ สาระภาษาตา่ ง
้ ่ 3-4 ในงาน
ประเทศ ชว่ งชั นที
มหกรรมวิชาการ สืบสาน
ภูมิปัญญาไทย

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has participated in the
Workshop on
Communicative English
Teaching Northeastern
Region 1 Udonthani
10-12 May, 2014.

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ ์ เขต 2

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Conducted by Office of
Basic Education
Commission in
collaboration with British
Council.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2550

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก

C05-31: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี
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ประวั ติวท
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เศวตสิทธิ์ มูลสาระ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 18:34:41
อบรม

อบรม

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Attended the Course “The
Test Item Writing
Workshop” conducted by
The Center for
Professional Assessment
(Thailand) during
September 19-21, 2014.

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Conducted by NIETS in
collaboration with The
Center for Professional
Assessment (Thailand)

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
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อิลมี มะกูวงิ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/19/2017 14:38:32
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต สั งกั ด สพม
.14

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

33/2 หมูท
่ ่ี 7 ตาํ บลสะเตงนอก B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
อาํ เภอเมืองยะลา จั งหวั ดยะลา

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

084-0573071

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

elmebynature@gmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1h1Z9W11REGb ศึกษา
wPXlRKpJTjxSK31jtdAEk

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=105zKSaFUnhSai ประเทศ
KCPEc6iiekM6LS254kZ

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3950100561311
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏยะลา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2522

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู ชาํ นาญการ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ครู ชาํ นาญการ

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร
B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ประวั ติวท
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บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/19/2017 14:38:32

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ “Master Teacher”
หนึ่ ง
150-hour T
 eacher
Development Course. By
Office of the Basic
Education Commission
and British Council,. 2016.

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษเป็ นภาษา
นานาชาติ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ Has successfully finished
สอง
Online English Language
teacher training based on
Common European
Framework of Reference
for Languages (CEFR)
using British English. By
English Language Institute
& Language Istitute, 2016.

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
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อิลมี มะกูวงิ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/19/2017 14:38:32

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Presented the paper
entitled Games in
Language Teaching-Do
they always work? By
Faculty of liberal Arts &
PENA , 2010.

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has attended the 48th
Annual Seminar for
Teachers of English
“English Language
Olympics : Motivating &
Guiding Students toward
Success in Regional
English Skill
Competitions.”  By The
Ministry of Education and
The American University
Alumni Language Center,
2016.

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Faculty of liberal Arts &
PENA.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

The Ministry of Education
and The American
University Alumni
Language Center.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล
Has completed the
English Language &
Culture Institute
Professional Development
Workshop Enhancing
English teaching through
Best Practices. By
Willamette University &
ELCI, 2011. (ไดร้ ั บทุนการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
อบรม ๑ เดือน)

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
Has completed the
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
English Language &
อบรม
Culture Institute
Professional Development

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
Has successfully in the
เจา้ ของรางวั ล
120-hour Course TMT
Foundation Training
Workshop for the regional

กระทรวงศึกษาธิการ
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Workshop Enhancing
English teaching through
Best Practices. By
Willamette University &
ELCI, 2011.

English Training Centre
Project. By Office of the
Basic Education
Commission and British
Council, 2017.

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

   Willamette University &
ELCI.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Office of the Basic
Education Commission
and British Council

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2554

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

“Master Teacher”
150-hour Teacher
Development Course. By
Office of the Basic
Education Commission
and British Council,. 2016.

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Office of the Basic
Education Commission
and British Council.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

In recognition of the
successful of training the
teachers “Teaching
Reading & Writing Skills
for Critical Thinking.” By
ERIC Centre Satree
Phuket School, 2012.

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ERIC Centre Satree
Phuket School.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นบั ว

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรวิชาการศึกษาชั น้
สูง

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

71 หมูท
่ ่ี 15 ตาํ บลชุมชา้ ง
อาํ เภอโพนพิสัย จั งหวั ด
หนองคาย 43120

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ป.กศ.สูง

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

082-0415989

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

kasidet2506@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู อุดรธานี

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1oMTMP3Rs9P0r ศึกษา
DPksZBDVHEzVLy3Z8Vn
n

2527

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Z7LkIipaiRPIkIc ประเทศ
E47jRXpbvEgUbks3E

ไทย

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410600505767
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

9

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การประถมศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2507

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2532

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

ไทย
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรม “โครงการ
หนึ่ ง
อบรมคอมพิวเตอร์สาํ หรั บ
นั กเรี ยน โรงเรี ยนบา้ นบั ว”

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการอบรมหลั กสูตรวิทยาการ
แกนนําขยายผลระดั บเครื อขา่ ย
โครงการบูรณาการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพื่อยกระดั บการเรี ยนการสอน

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การ
C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต จั ด
2

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

ปี 2557

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ C05-11: ชื่อรางวั ล
จั ดกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ีเน้นผู้
เรี ยนเป็ นสาํ คั ญ แบบบูรณาการสู ่
ความเป็ นเลิศ

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
การศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง รองชนะเลิศ
อั นดั บที่ ๑ กิจกรรมการประกวด
โครงงานหุน
่ ยนต์ ระดั บชั น้ ม.๑ ม.๓ ในงานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่ ๖๒
ปี การศึกษา ๒๕๕๕

ไดผ
้ า่ นการอบรมเชิงปฏิบัติ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
การหลั กสูตรดา้ นเทคนิ คการวั ด
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
้ ยน
และประเมินผลระดั บชั นเรี
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

     English Resource and
Instruction Centre and
Chumpholphonphisai
School, Nongkhai Ed.
Service Area Office 2.

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2008

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ ร่วมการประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหข์ อ
้ สอบและจั ดทาํ คลั ง
ขอ
้ สอบ

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ระดั บชั น้
ม.๑ - ม.๓

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-41: ชื่อรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ไดร้ ั บรางวั ลเครื่ องหมายเชิดชู
เกียรติ “หนึ่ งแสนครู ดี” ในฐานะ
เป็ นผูป
้ ฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
     Has successfully
completed in TKT Training เจา้ ของรางวั ล
Course.

ไทย

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
ระดั บเหรี ยญทอง รองชนะเลิศ
อั นดั บที่ ๑ กิจกรรมการประกวด
สวดมนตแ์ ปลอั งกฤษ ระดั บชั น้ ป
.๑ - ม.๓ ในงานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่ ๖๔ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558
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C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนกาํ แพงเพชรพิทยาคม

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

3/5 ซอย 4 ถนนเทศบาล 2
ซอย 4 ตาํ บลในเมือง อาํ เภอ
เมืองกาํ แพงเพชร จั งหวั ด
กาํ แพงเพชร รหั สไปรษณี ย ์
62000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

086-9363275

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Mickyjui_kpp@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1dS6bCpUvpRRw ศึกษา
Pi4if9kNR1jfQvZWrfD2

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1pVUpVuUpcQsp ประเทศ
YG96boyrQkf6-1kAZrYw

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3659900326546
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

28

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุ โลก

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2507

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2530

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่
เป็ นวิทยากรคา่ ย The 2nd
หนึ่ ง
ASEAN Youth Camp
“Working Together for a
Sustainable Future” ปี
2556

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรโครงการ AFS
สอง
Acts of kindness : The
Happiness Project VIII ปี
2560

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร พิษณุ โลก

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรคา่ ย
สาม
“Professional Learning
Community” ปี 2558

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรจั ดคา่ ยโครงการ
สี่
รด.จิตอาสาพั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ ปี
2560

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรคา่ ย ”English for
ห้า
ASEAN Camp 2015”

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมหลั กสูตร
Advanced-skill English :
Writing and presentation
for professionals  (12
hours)

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “
การเขียนแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ”

C05-11: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลประกาศ
C05-41: ชื่อรางวั ล
เกียรติคุณเชิดชูครู ผูส
้ ร้างคน
ประจาํ ปี 2557 ในฐานะครู ท่ี
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อพั ฒนาคนพั ฒนาชาติให้
กา้ วหน้าสืบไป

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ENCONCEPT
E-ACADEMY.
กรุ งเทพมหานคร.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

โรงเรี ยนกาํ แพงเพชรพิทยาคม

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

หนั งสือพิมพข์ า่ วผูน
้ ํา
กรุ งเทพมหานคร

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 41

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-21: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลเพชรเสมาสามั ญ’41
ครู มืออาชีพ ประจาํ ปี การศึกษา
2555

C05-51: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ล in recognition of
active involvement in
English Skill Competition
2016

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 41

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 41

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “การ
พั ฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ ย
เทคโนโลยีทางไกล”

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรม OBECQA เพื่อเตรี ยมรั บ C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
การประเมิน
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

โรงเรี ยนกาํ แพงเพชรพิทยาคม

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

โรงเรี ยนกาํ แพงเพชรพิทยาคม

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลเครื่ องหมายเชิดชู
เกียรติ “หนึ่ งแสนครู ดี” ประจาํ ปี
2556 ในฐานะเป็ นผูป
้ ฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา
บรรณวิชาชีพทางการศึกษา

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง “เทคนิ คการจั ดห้องเรี ยน
4.0 เพื่อพั ฒนาทั กษะการคิด
วิเคราะหแ
์ ละการคิดสร้างสรรค”์

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่

โรงเรี ยนกาํ แพงเพชรพิทยาคม

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ไดร้ ั บรางวั ล “เหรี ยญเงิน”
การประกวดกิจกรรม “บั นทึก
วรรคทองของการอา่ น” ประเภท
“ครู ” การประกวดกิจกรรมรั กการ
อา่ นเฉลิมพระเกียรติเจา้ ฟ้านั ก
อา่ นเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษ 21

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นันทพร แชม
่ จุย้

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/21/2017 14:50:28
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

กนกพร บุญอาจ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 16:03:22

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลอุดรธานี อาํ เภอ B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
เมือง จั งหวั ดอุดรธานี

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

35/1 หมูท
่ ่ี 1 ซอยบา้ นหนอง
ขอนกวา้ ง ตาํ บลหมากแขง้
อาํ เภอเมือง จั งหวั ดอุดรธานี

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

092-771 8053

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nhontesol9@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1LIRLOroMI04ys ศึกษา
WPfHnd_rvjkbLH4r48b

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1QWfH4cUPMNp ประเทศ
KU50bg7VmoO7zYhsRPJ
4l

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 4101 00903 25 9
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

29

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2505

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

กนกพร บุญอาจ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 16:03:22

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมประชุมเชิง
หนึ่ ง
ปฏิบัติการพั ฒนาการอเรี ยนการ
สอนภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร
รู ปแบบ
Active Learning โดยใช้
กระบวนการ PLC ปี การศึกษา
๒๕๖๐

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การสอนภาษาอั งกฤษสาํ หรั บผูพ
้ ูด B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอื่น

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
สอง
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้าง
ความเขม
้ แข็งความร่วมมือศูนย ์
พั ฒนาการ
เรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ
ระดั บประถมศึกษา (Primary
Education English
Resource Center) : Peer
Center โดย สาํ นั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ ปี ๒๕๖๐

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ Performed excellently in
สาม
the Capacity as a Trainer
in “ The Workshop for
school
Teachers.”, 2013

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ Has been the trainer in
สี่
“Primary Students
Intensive English Summer
Camp for Pratoms”
By English Language
Institute. 2015

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
เป็ นวิทยากรการอบรมเชิง
ห้า
ปฏิบัติการ “กิจกรรมคา่ ยวิชาการ

----------------------------------------- Page 2 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

กนกพร บุญอาจ
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 16:03:22
ภาษาอั งกฤษแบบเขม
้ สาํ หรั บ
นั กเรี ยน
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๑” โดย
ชั นมั
English Language Institute
และ สพฐ. ปี ๒๕๕๗
B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has successfully
completed for technigue
by use song to teach in
English.

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has Partic ipated in the
Workshop on Integrated
English Teaching with the
ASEAN Context.

C05-11: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลเครื่ องหมายเชิดชู
C05-41: ชื่อรางวั ล
เกียรติ “หนึ่ งแสนครู ดี” ปี ๒๕๕๕

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udonthani Primary
educaton Office Area.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Khonkaen University.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Has been successfully
attended in “Train the
Trainer Workshop” On
Enhancing and
Developing Teaching
Skills for Prathom 1-3
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

กนกพร บุญอาจ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 16:03:22
School Teachers of
teaching’s Kit Project.
C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

English Language
Institute.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has successfully
completed an English
Language Methodology
Course.

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

National Language
Academy.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นางรติมณี ฐ์ ชั ชวาลย ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 15:38:17

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นนาโคก อาํ เภอเมือง B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
เลย จั งหวั ดเลย

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

554 หมูท
่ ่ี 8 ตาํ บลเมือง
อาํ เภอเมืองเลย จั งหวั ดเลย

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-940 8253

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Noy5403@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1iKPgrzxhh9SF97 ศึกษา
1C1aIhDsS4P8IdLrkb

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1FQHA1Cjt5EIEU ประเทศ
hHSQIj80Be2qJXVCPCz

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 4299 00118 91 1
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

11

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาเอกภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู เลย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2509

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2530

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู คศ.3

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นางรติมณี ฐ์ ชั ชวาลย ์
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 15:38:17

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมขยายผลการใช้
หนึ่ ง
โปรแกรมสื่อภาษาอั งกฤษ NYC

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรสร้างนวั ตกรรมและ
สอง
จั ดทาํ สื่อการเรี ยนการสอน

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเลย

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นางรติมณี ฐ์ ชั ชวาลย ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/21/2018 15:38:17

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ รั บการฝึ กอบรมพั ฒนา
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ขา้ ราชการครู รหั สหลั กสูตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
60008040 หลั กสูตรการ
อบรม
พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสารดว้ ยตนเองผา่ นเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง

ไดเ้ ขา้ ร่วมพั ฒนาภาษาอั งกฤษ
สาํ หรั บครู โรงเรี ยนเครื อขา่ ย
ร่วมพั ฒนาวิชาชีพครู

C05-11: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บรางวั ลครู ดีไมม
่ ีอบายมุข ปี
การศึกษา 2560

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนระดั บเหรี ยญ
เงิน กิจกรรมการสร้างหนั งสือ
อิเล็กทรอนิ กส ์ (E-book)
ระดั บชั น้ ป.4-6 ปี 2558

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนครพนม

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏเลย

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.เลย เขต 1

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนระดั บเหรี ยญ
ทอง กิจกรรมการแปรรู ปอาหาร
ระดั บชั น้ ป.4-6 ปี 2560

C05-51: ชื่อรางวั ล

สพป.เลย เขต 1

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ ฝึ กอบรมพั ฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงาน
เป็ นฐาน

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
จั ดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็ม เจา้ ของรางวั ล
ศึกษา

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏเลย

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนระดั บเหรี ยญ
เงิน กิจกรรมการใชโ้ ปรแกรมนํา
เสนอ (Presentation) ระดั บ
ชั น้ ป.4-6 ปี 2559

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.เลย เขต 1

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ รั บการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครู วชิ าการโรงเรี ยน เรื่ อง การ
ขั บเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning
Community) “ชุมชนการเรี ยน
รู้ ทางวิชาชีพ” สูส่ ถานศึกษา

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.เลย เขต 1

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นคาํ จวง

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

166 หมูท
่ ่ี 2 ตาํ บลโพนสูง
อาํ เภอไชยวาน จั งหวั ดอุดรธานี
41290

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

095-6640825

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Paphawarin9252@gmail.c B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
om

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=11C4fSr_k8fq4u4t ศึกษา
U49pgiolw2fBncLfL

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1TgEvV618OxQv ประเทศ
qokiqzEMmBjtecNI-kpx

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410600928145
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

15

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู อุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วท
ิ ยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

----------------------------------------- Page 1 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ปภาวริ นทร์ ป้านภูมิ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 23/2/2018, 19:09:03

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

ื
C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรการอบรมการใชส
้ ่อ
หนึ่ ง
การจั ดการเรี ยนการสอนภาษา
อั งกฤษ Teacher’s kit ระดั บ
้
กษาปี ที่ 1-3
ชั นประถมศึ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยารอบรมปฏิบัติการผลิต
สอง
สื่ออาเซียนในงาน “กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ สูป
่ ระชาคมอาเซียน”

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชธานี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ As a Trainer for “Primary
สาม
Teachers’ Training 2012.

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ As a Trainer for the
สี่
Development of English
for Primary English
Teacher ERIC Network.

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Successfully Completed
the Seminar Hands-on
Activities in English to
Promote the Spirit of
ASEAN.

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

For Successful
Contribution as the
Trainer to Using Primary
Teacher’s Kit

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนรางวั ลชนะเลิศ อั นดั บ C05-41: ชื่อรางวั ล
1 ระดั บเหรี ยญทองการแขง่ ขั น
Spelling Bee ระดั บเขตพื้นที่
รางวั ลเหรี ยญเงิน ระดั บภาค

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udonthani Primary
educaton Office Area.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udon thani
PrimaryEducational
Service Area Office 3.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2554

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

“ครู สอนดี” จั งหวั ดอุดรธานี

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ไดเ้ ขา้ ร่วมการอบรมหลั กสูตร C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
“English Teachers World หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
Heritage Camp 2011.

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานสง่ เสริ มสั งคมแหง่ การ
เรี ยนรู้ และคุณภาพเยาวชน

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สมาคมครู ภาษาอั งกฤษประถม
C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
ศึกษา ร่วมกั บ ชมรมครู ภาษา
จั ด
อั งกฤษ สพป.อด.3 และบริ ษัทสาํ
นั กพิมพแ์ ม็ค จาํ กั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2554

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

สาํ นั กงานสง่ เสริ มสั งคมแหง่ การ
เรี ยนรู้ และคุณภาพเยาวชน

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2550

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Successfully Completed
the Training Workshop on
“Phonics and Classroom
Language.”

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

English Language
Institute.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

27/16 หมู ่ 4 ตาํ บลในเมือง
อาํ เภอสวรรคโลก จั งหวั ดสุโขทั ย
64110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

062-2399451

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

salilna1328@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1sYUhSTWnNnc2 ศึกษา
kVx_cWSR9G0yxjrTCKW
v

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=142i2o9b8F_80A ประเทศ
AquCkZ_2o8OmncxJdOI

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3649800177701
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

28

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

มั ธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กรกฎาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2513

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ศึกษานิ เทศก์ ระดั บศึกษานิ เทศก์ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ชาํ นาญการพิเศษ
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรร่วมกั บมหาวิทยาลั ย
หนึ่ ง
ราชั ฎลาํ ปางตามโครงการพั ฒนา
ครู ปี 2560

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรให้ครู ความรู้ ครู ใน
่
สอง
สั งกั ดองคก
้ งถิน
์ ารบริ หารสว่ นทอ
เกี่ยวกั บการพั ฒนาหลั กสูตร

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2560

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูส
้ อนวิชาภาษาอั งกฤษระดั บ
สาม
มั ธยมศึกษาตอนตน
้

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 14
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนคลองลานพั ฒนาจินดา
ศั กดิ์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนคลองลานพั ฒนาจินดา
ศั กดิ์ 124 หมูท
่ ่ี 17 บา้ นป่าสน
ต.คลองลานพั ฒนา อ.คลองลาน
จ.กาํ แพงเพชร 62180

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

062-9961642

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

koyss152523@gmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1oFlmdgPz6qCrB ศึกษา
SxsqZ1VBcSulPqhlBoP

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1YWRk-D4h4Os ประเทศ
mh9jmg5sacnEKJHS9x0a
A

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3620300435087
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

15

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กุมภาพั นธ์

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเจา้ พระยา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ครู ผูส
้ อน
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การจั ดการการศึกษาและการเรี ยน B05-3: ประเทศที่ฝึก
รู้
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2552

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ื ประกอบ
การพั ฒนาเว็บไซตส
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
์ ่อ
การสอนครู อยา่ งงา่ ยดว้ ย CMS : หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
WORDPRESS Web
Design & Development for
Educator

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

บริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
จาํ กั ด และ วิทยาลั ยเทคโนโลยี
สยาม กรุ งเทพมหานคร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 41

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

อบรมปฏิบัติการพั ฒนาคุณภาพ
C05-11: ชื่อรางวั ล
การศึกษาดว้ ยเทคโนโลยีทางไกล
ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

เชิดชูครู ผูส
้ ร้างคน

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ ประจาํ ปี 2557
กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

หนั งสือพิมพข์ า่ วผูน
้ ํา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กาํ แพงเพชร เขต 2

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-21: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

ผลงานดีเดน
่ เชิงประจั กษ์ท่ีเป็ น
Best Practice ระดั บดี ดา้ นการ
จั ดการเรี ยนการสอน โครงงาน
คอมพิวเตอร์ปรั ชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

คุรุสภา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาํ แพงเพชร

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
บุคลากรทางการศึกษากอ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครู อบรม
ตั งให
ชาํ นาญการพิเศษ

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎกาํ แพงเพชร

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นห้องเรี ยนแหง่ อนาคต

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
กาํ แพงเพชร เขต 2

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการบริ การวิชาการดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศสาํ หรั บ
บุคคลกรภายนอก หลั กสูตร
ระบบบริ หารจั ดการสอบออนไลน์

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎกาํ แพงเพชร

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
หลั กสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์ เจา้ ของรางวั ล
เป็ นฐาน Creativity-Based
Learning

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสตรี ทุง่ สง สพม.12

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

144 ถ.ชั ยชุมพล ต.ปํากแพรก
อ.ทุง่ สง จ.นครฯ 80110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089 7266671

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

jina2412@yahoo.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=10z1kd_DzehPaF ศึกษา
LZjijakkGO2ieXFExgt

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1JmrRCEzw5EI3il ประเทศ
6w_XY37EzIcBTF5zsK

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 8097 00037 83 2
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

24

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2540

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรบภาษาอั งกฤษของ
หนึ่ ง
ศูนยพ
์ ั ฒนาการเรี ยนการสอน
้ ่ ปี 2555 –
ภาษาอั งกฤษ ตั งแต
2560 เชน
่ หลั กสูตร Young
Learner Assessment,
Making Testing More
Effective, Enhancing
English Proficiency to
Prepare students to the
challenging ASEAN,
CEFR introduction and
Application To Language
Teaching in Thailand,
Cascading training about
CEFR and others.

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอนภาษา
อั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

TKT Module 1-3

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Assessment for learning in C05-11: ชื่อรางวั ล
the communicative
classroom

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ สาระภาษา
่ กลุม
ตา่ งประเทศ (ภาษาอั งกฤษ)

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ .

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

English Language Institute C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
สถาบั นภาษา
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550-2552

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2551

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
University of Cambridge
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ ESOL Examinations
England ประเทศอั งกฤษ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่ งแสน C05-51: ชื่อรางวั ล
ครู ดี

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Teaching writing

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Creative thinking ,
Effective learning, Game
based learning, Digital
Language Learning – the
future of ELT, The CLIT
approach

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Express Educatin, Aksorn C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
Cambridge University
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ press England ประเทศ
อั งกฤษ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

90-hour course Ragional
English Training Centre
Project [RTC]

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
กรี ซ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยน รางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทอง ( Story
telling )

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ. งานศิลปหั ตถกรรมระดั บ
ภาคใต้

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555-2560
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C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ึ ษาลั ย
โรงเรี ยนธรรมโชติศก
ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

062-1891914

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Kanyaba25@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1kIB0_dX4patpLY ศึกษา
ZyK2Cn1oihrSlgTwN3

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1O0twyp7c30mez ประเทศ
0rvnOL7JflwbS68Rohc

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 372 01 00 892 611
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

25

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎพระนครศรี อยุธยา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยะฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

ึ ษาลั ย
โรงเรี ยนธรรมโชติศก
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 9

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรฝึ กอบรม PLC
หนึ่ ง
(Professional Learning
Community)

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเทพสตรี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษา
อั งกฤษเพื่ออาชีพ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจั ดทาํ
แผนการดาํ เนิ นงานและแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้ โครงการโรงเรี ยน
คุณธรรมสพฐ.รุ่น 3

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 9

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 9

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ENGLISH LANGUAGE
TEACHER TRAINING
TOWARD CEFR BASED
ASSESSMENT

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรม หลั กสูตร
ประกาศนี ยบั ตรการเรี ยนรู้ ดิจิทัล
ในระดั บมาตรฐานสากล

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพั ฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรี ยนในฝัน

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 9

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนธาตุนารายณ์วท
ิ ยา
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 สพม
.23

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

1440/1 ถ.เปรมปรี ดา ต.ธาตุเชิง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

082-3149779

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

rc14555@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1YZe9910EMSTF ศึกษา
Ygr6uU2poY_9wQXg-rNo

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1iIqJFQUbafJl79A ประเทศ
5DnJqlya0mntaI1C1

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3479900104286
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

10

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมมาธิราช B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2501

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2528

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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ประวั ติวท
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รัชนี เจริ ญพร
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้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/13/2017 22:04:26

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ
หนึ่ ง
พั ฒนาครู /นั กเรี ยนแกนนํา การใช้
หลั กสูตรพั ฒนาผูน
้ ํานั กเรี ยน
อาเซียน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน/ภาษา
อั งกฤษ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมปฏิบัติการ
สอง
พั ฒนาครู /นั กเรี ยนแกนนํา การใช้
หลั กสูตรพั ฒนาผูน
้ ํานั กเรี ยน
อาเซียน AYL

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูป
้ ระสานงานโครงการ
นั กเรี ยนแลกเปลี่ยน YFU

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

YFU ประเทศไทย

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูป
้ ระสานงานโครงการ
นั กเรี ยนแลกเปลี่ยน AFS

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มูลนิ ธิการศึกษาและวั ฒนธรรม
สั มพั นธไ์ ทย-นานาชาติ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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บั นทึกขอ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลประจั นตคาม

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

44 หมู ่ 1 ตาํ บลเกาะลอย อาํ เภอ
ประจั นตคาม จั งหวั ดปราจีนบุรี
25130

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-3770648

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

junthra.lawan@gmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1Vf6nkHPHc8C-F ศึกษา
JtCH-2kSGyJbUrLqjx4

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1qyvf4w5hRwUY5 ประเทศ
GpWwXAMqCtMB7hHMp
Qx

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3250700408781
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

24

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏราชนคริ นทร์
ฉะเชิงเทรา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2519

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2542

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นคณะทาํ งานการประชุมเชิง
หนึ่ ง
ปฏิบัติการการใชเ้ ครื่ องมือ
ประเมินทั กษะภาษาอั งกฤษดา้ น
การฟังและพูด

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

นวั ตกรรมหลั กสูตรและการ
จั ดการเรี ยนรู้

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยการจั ดการเรี ยนการ
สอง
สอนภาษาอั งกฤษระดั บประถม
ศึกษา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูน
้ ิ เทศร่วม ตามแนวทาง
สาม
สมองที่ 4 (เครื อขา่ ยการนิ เทศ)

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษของ
นั กเรี ยนโดยใชศ
้ ลิ ปะการละคร

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

English Proficiency for
English Language
Teaching

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ตน
้ แบบกลุม
่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาตา่ งประเทศ

C05-41: ชื่อรางวั ล

เป็ นคณะกรรมการดาํ เนิ นงาน
การแขง่ ขั นทั กษะภาษาอั งกฤษ
ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษาอั งกฤษ สานั กงาน
้ ้น
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีศรี ประจั นตคาม

C05-51: ชื่อรางวั ล

การอบรมพั ฒนาขา้ ราชการครู
C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
หลั กสูตร การพั ฒนาทั กษะภาษา เจา้ ของรางวั ล
อั งกฤษเพื่อการสื่อสารดว้ ยตนเอง
ผา่ นเทคโนโลยีเสมือนจริ ง

ศูนยป
์ ระสานงานราชการอาํ เภอ
ประจั นตคาม สาํ นั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2559

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ฝึ กอบรมพั ฒนาคุณภาพดว้ ยระบบ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
e - training
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนครพนม ร่วมกั บ
C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
บริ ษัท ไทยอินฟอร์เมชั ่นพั บลิชชิง่
ซิสเต็มส ์ จาํ กั ด

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พั ฒนาศึกษานิ เทศก์ และครู ผู้
สอนภาษาอั งกฤษ ดา้ นการวั ดและ
ประเมินผลวิชาภาษาอั งกฤษ ตาม
กรอบอา้ งอิงความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษ (CEFR)

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม
สพม.35

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรวิชาการศึกษาชั น้
สูง

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม
406 หมู ่ 18 ต.หนองโก
อ.กระนวน จ.ขอนแกน
่ 40170

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ปกศ.สูง

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-7391834

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

sawitree000@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู บา้ นสมเด็จเจา้ พระยา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1BNp19bIe-0eLw ศึกษา
m6UAL0kpCFEh_Cm-jJ-

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2524

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1JYcT6u47cwFUd ประเทศ
MZmM5ijTe4-NNAEELug

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3101202608497
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

13

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาอั งกฤษ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2504

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2527

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

wmp

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ Master Teacher
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน (ภาษา
อั งกฤษ)

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ Building Skills for English
สอง
Debate Trainers

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ การจั ดการเรี ยนรู้ ท่ีเน้นทั กษะ
สาม
กระบวนการวิจัย

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Postgraduate Diploma in
Applied Linguistics for
Thai Master Teachers of
English (Secondary
School)

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

English Teaching
Development

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษา/SEAMEO
Regional Language
Centre

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่ /North
Arizona University

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู สอนดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

Educational Seminar

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพม.25

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
สิงคโ์ ปร์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Professional Development C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Course for Teachers of
อบรม
English

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นภาษาอั งกฤษ/RMIT

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มูลนิ ธิฟูลไบรทไ์ ทยแลนด์
/American Councils for
International Education:
ACTR/ACCLES

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2554

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ออสเตรเลีย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Master Teacher

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ./จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2554

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
สหรั ฐอเมริ กา
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

บา้ นเลขที่ 98/5 ถนน
โพนพิสัย ตาํ บล หมากแขง้
อาํ เภอ เมือง จั งหวั ดอุดรธานี
41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

091-0603218

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

uraratplc@gotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1UpnNkZxjzZXG ศึกษา
DlSCevhL3PwbO1Iciv5m

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=19uoj-UzDIjmhAO ประเทศ
61OzSXdVbPMaSuqKVD

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3419900747012
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

30

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การประถมศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2504

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2531

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนอนุ บาลอุดรธานี
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

เชี่ยวชาญ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรคา่ ยภาษาอั งกฤษ ระดั บ
หนึ่ ง
จั งหวั ดอุดรธานี นําเสนอการใช้
เพลงและเกมทางภาษา-การใช้
ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวต
ิ ประจาํ วั น

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 20
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

หลั กสูตรและการสอน

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สอง
สร้างความเขม
้ แข็งความร่วมมือ
ศูนยพ
์ ั ฒนาการเรี ยนการสอน
ภาษาอั งกฤษระดั บประถมศึกษา
(Primary  Education
English  Resource  Center
:  Peer  Center)

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สาม
พั ฒนาคุณภาพครู ผูส
้ อนกลุม
่ สาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
เพื่อขั บเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning
Community) ชุมชนทางวิชาชีพ
สูท
่ ั กษะในศตวรรษที่ 21 (การ
แกป
้ ั ญหาการเรี ยนการสอนภาษา
อั งกฤษ โดยใชช้ ุมชนเพื่อการ
เรี ยนรู้ PLC)

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการประชุมเชิง
สี่
ปฎิบัติการ การพั ฒนาการเรี ยน
การสอนภาษาอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสารรู ปแบบ Active
Learning โดยใชก
้ ระบวนการ
PLC ปี การศึกษา 2560 ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้าง
ความเขม
้ แข็งครู ภาษาอั งกฤษ
ศูนย ์ PEER อาํ เภอ
หนองวั วซอ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
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รายการที่ส่ี
B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษากอ
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู
ตั งให
เชี่ยวชาญ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสง่
C05-11: ชื่อรางวั ล
เสริ มประสิทธิภาพการจั ดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาแกค
้ อน ใน
่ รู ผูส
โรงเรี ยนเครื อขา่ ยสะเต็มศึกษา
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
๑

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสุรินทร์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

โรงเรี ยนอนุ บาลอุดรธานี
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา

รางวั ลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC C05-41: ชื่อรางวั ล
Awards ระดั บ ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง ครู ผูส
้ อนยอดเยี่ยม
ระดั บประถมศึกษา กลุม
่ สาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ ดา้ น
นวั ตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรี ยนการสอนยอดเยี่ยม ครั ง้ ที่ 4
ประจาํ ปี 2555 ระดั บชาติ

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่ สาระการ
่ กลุม
เรี ยนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษา
อั งกฤษ)

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2542

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนครุ สภาดีเดน
่ สาขา
ภาษาอั งกฤษ

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ปฏิรูปตน
้ แบบ : แกนนํา
ปฏิรูปการเรี ยนรู้ สาขาภาษา
อั งกฤษ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

หลั กสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ : C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
การเสริ มสร้างสมรรถนะครู เพื่อ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก

ตลาดนั ดทางวิชาการ
“Thinking  Skill”
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อบรม

การจั ดการเรี ยนรู้ ดา้ นการสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษระดั บประถมศึกษา

อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ. และ สพป. อุดรธานี เขต 1 C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

30  -  hour  -  workshop
on  English  Proficiency
based  on  CEFR
Assessment

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Udon Thani  Primary
Educational  Service  Area
Office  1

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

2554

C05-31: ชื่อรางวั ล

ชนะเลิศเหรี ยญทองประกวด
นวั ตกรรมครู ชุดสื่อประสม
(Multimedia) เรื่ อง My
Home Town ระดั บชั น้
มั ธยมศึกษาปี ที่ 1

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

198 ม. 8 ต. คา่ ยบกหวาน
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
43100

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-9591664

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Kanisorn_jee@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1uCSHUZgPUsL ศึกษา
ErMh--6W8_yE_QxicK9Q
_

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1TH-aEwAgMjXs ประเทศ
mlwkOUBz_CGHTkhBaK
Qy

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3101701386112
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สภาบั นราชภั ฎอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2521

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหา
บั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรดา้ นเครื อขา่ ย
หนึ่ ง
คอมพิวเตอร์

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

คอ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

นวั ตกรรมการเรี ยนรู้ ทาง
เทคโนโลยี

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรงานประชุมทาง
สอง
วิชาการระดั บนานาชาตินวั ตกรรม
การศึกษา ครั ง้ ที่ 3 ประจาํ ปี
2560

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ ธนบุรี

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ ธนบุรี

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ื การเรี ยนรู้ 2รู ปแบบ
ผลการใชส
้ ่อ
เพื่อเสริ มสร้างพั ฒนาการกลา้ ม
เนื้ อมั ดเล็กในเด็กออทิสติก

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนานั กบริ หารระดั บกลาง
รองรั บการศึกษา 4.0

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

การพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้
C05-41: ชื่อรางวั ล
เรื่ องสีสาํ หรั บเด็กออทิสติกโดยใช้
ชุดฝึ กมั ลติมีเดียเกมและศิลปะ

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

การประชุมระดั บชาติดา้ นเวช
สารสนเทศครั ง้ ที่ 2
(TMI-NCMedInfo 2013)

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วารสาร TCP กลุม
่ 1

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

การพั ฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ C05-51: ชื่อรางวั ล
ชว่ ยสอน กลุม
่ สารการเรี ยนรู้ กลุม
่
ภาษาตา่ งประเทศเรื่ อง My
school things and My
family สาํ หรั บนั กเรี ยนชั น้
ึ ษา
ประถมศึกษาปี ที่ 1 กรณี ศก
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏอุดรธานี

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเรื่ อง “ เกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา เรื่ อง งานเกษตรคู ่
บา้ น กลุม
่ วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี”

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

การประชุมวิชาการระดั บชาติ
ึ ษาเพื่อสร้างแรง
วิทยาศาสตร์ศก
บั นดาลใจสูน
่ วั ตกรรม ครั ง้ ที่ 1

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สมาคมวิชาการไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิ กส ์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคม และสารสนเทศ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

พจนานุ กรมภาษาไทยสั ง่ ดว้ ย
เสียงเพื่อผูพ
้ ิการ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้ นนา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Peer Reviewวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วารสาร TCP กลุม
่ 2

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

(NCSEII2014)

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
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C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 4 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

64 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี
ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-2605711

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

ttsutthikarn@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1ECZ_vylfFPoI_- ศึกษา
T1yGRDRxeud6iB76gM

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=125G9l_JptWscn ประเทศ
SV6E1L3Bll_T7xnHPd1

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410102296490
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

18

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู มหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2512

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2535

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหา
บั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมโปรแกรม
หนึ่ ง
คอมพิวเตอร์

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.อ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์การสอน สาขา
ึ ษา
สอง
คอมพิวเตอร์ศก

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 24
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร เรื่ อง การพั ฒนาเครื อ
สาม
ขา่ ยอบรมหลั กสูรทั กษะการใช้
Google Form

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการจั ดทาํ เอกสาร
สี่
Microsoft office

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

การแขง่ ขั นพั ฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แหง่ ประเทศไทย
(NSC)

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สวทช.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ระบบรู้ จาํ ป้ายทะเบียนรถยนตด
์ ว้ ย C05-51: ชื่อรางวั ล
วิธีการเขา้ คูร่ ู ปแบบ (License
Plate Recognition System
by Template Matching)

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ระบบรู้ จาํ ป้ายทะเบียนรถยนตด
์ ว้ ย C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
วิธีการเขา้ คูร่ ู ปแบบ (License
เจา้ ของรางวั ล
Plate Recognition System
by Template Matching)

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

The Development
E-Learning of Information
Technology Using
Moodle. 8th International
Science, Social Science

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

Engineering and Energy
Conference

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาํ แพงเพชร
แมส
่ อด

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

222 หมู ่ 7 ตาํ บลแมป
่ ะ อาํ เภอ
แมส
่ อด จั งหวั ดตาก 63110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

061-3022179

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

phengwan1977@gmail.co B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
m

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=13dBy2ntbhPvPQ ศึกษา
DSoDr19aaGuUtJDeE6J

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1BUdZLkIA5_4kk ประเทศ
NawLEjtQZlBofHsR4J6

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3620101679369
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

บธ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

8

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเจา้ พระยา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ประธานโปรแกรมสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการการอบรมเชิงปฏิบัติ
หนึ่ ง
การการสร้างสื่อการเรี ยนการสอน
ดว้ ยโปรแกรม
Swish Max  & Adobe
Authorware 7 : มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏกาํ แพงเพชร แมส
่ อด

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
สอง
กิจกรรมการผลิตสื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ในการจั ดการเรี ยนการ
สอนสาํ หรั บครู ผูส
้ อนภาษา
อั งกฤษ สพป.ตาก เขต 2

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยธุ รกิจบั ณฑิตย ์

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2552

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

HTML 5

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาํ แพงเพชร C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
สาํ นั กวิทยาบริ การและเทคโนโลยี จั ด
สารสนเทศ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏอุดรธานี

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร
ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

094-5249261

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

manasopa@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1HXom2rNxPmXx ศึกษา
YWqhevvrSHzvX7CrkhaG

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Dbh6QxlMXesTf ประเทศ
paQrGIv86daInMWPHQ6

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3320101476975
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.อ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

16

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กสแ์ ละ
โทรคมนาคม

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีปทุมวั น

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2521

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารยม
์ หาวิทยาลั ย

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมมหา
บั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การพั ฒนาสื่อการสอนดว้ ย
หนึ่ ง
โปรแกรมนิ พนธบ
์ ทเรี ยน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.อ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ การพั ฒนาเว็บไซตด
์ ว้ ยระบบ
สอง
จั ดการเนื้ อหา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

รางวั ลชมเชย การประกวดสื่อ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI)

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

ไมม
้ สั งกั ด
่ ีตน

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

พระ

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

30 หมู ่ 7 ต.บา้ นแหลม
อ.บา้ นแหลม จ.เพชรบุรี 76110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

086-4954951

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

9999jump@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1BlY3bVHsc0Pld ศึกษา
KigRCcSlgLvxqwWcZZT

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย ์
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Nj41NOmgrJR-4 ประเทศ
RS9HB_pPM91Vn48VFS
w

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

นิ เทศศาตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3760700103251
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

นศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

14

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การโฆษณา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพ

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2520

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2541

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

นั กวิชาการอิสระ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

เชี่ยวชาญ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตร์มหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์สอนนั กศึกษาดา้ น
หนึ่ ง
สื่อและนวั ตกรรม

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 8
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
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B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

บริ ษัท ไทยอินฟอร์เมชั ่นพั บลิชชิง่ B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
ซิสเต็มส ์ จาํ กั ด

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพเทคนิ ค

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

164 ซอย พหลโยธิน 69 แขวง
อนุ สาวรี ย ์ เขต บางเขน
กรุ งเทพมหานคร 10220

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ปวท.

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081–6381279

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

kanchorn@windowslive.c
om

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1d10mjGOyXg0G ศึกษา
6-3xmd5MQ2hMAjis0vby

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2532

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Rw_dnQCwtKm ประเทศ
4Og6biCPXqtCb5ZGdK_X
q

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3439900056524
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

บธ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

13

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กรกฎาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี ปทุม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2510

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2534

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

กรรมการผูจ้ ั ดการ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์อุสาหกรรมมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการประยุกตใ์ ชแ
้ ละ
หนึ่ ง
ผลิตสื่อการเรี ยนการสอนระบบ
e-Learning

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.อ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 15
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมกระบวนการผลิต
สอง
สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
ระบบมั ลติมีเดีย

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 12
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

ื
C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการประยุกตใ์ ชส
้ ่อ
สาม
มั ลติมีเดียสาหรั บระดั บปฐมวั ย
และประถมศึกษา

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมโครงการอบรม
สี่
หลั กสูตรการพั ฒนาซอฟตแ์ วร์
มั ลติมีเดีย ให้กับคณะอาจารยแ์ ละ
เจา้ หน้าที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมโครงการพั ฒนาครู
ห้า
รู ปแบบครบวงจร หลั กสูตรการ
พั ฒนาทั กษะภาษอั งกฤษเพื่อการ
สื่อสารดว้ ยตนเองผา่ นเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สพม.1

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

1/416 LPN Suite Pinklow
ถ.สมเด็จพระปิ่ นเกลา้ บางยี่ขัน
บางพลั ด กทม.
10700

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-8259696

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nuttarin_bee@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1nkgOxaOsePJUf ศึกษา
2TU1G-Vb0rwxeuWZ_6D

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1xnoYpMbSZt2cq ประเทศ
42ijXe35RTGYu1iIqcb

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ดุษฎีบัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3101500480375
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

21

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรครู ผูส
้ อนวิทยาศาสตร์
หนึ่ ง
และคณิ ตศาสตร์โอลิมปิ ค

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ คณะทาํ งานโครงการโรงเรี ยน
สอง
คุณธรรม (สพฐ.)

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ คณะทาํ งานโครงการโรงเรี ยน
สาม
ประชารั ฐ

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนําโรงเรี ยนสุจริ ต
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

วิจัยและพั ฒนาการเรี ยนการสอน

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร B2

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนการแขง่ ขั น ตั ดตอ่ วีดิโอ
ระดั บมั ธยมศึกษาปี ท ่4
ี -6……
…ระดั บเหรี ยญทอง

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British council

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ทไย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ลงานวิจัยดีเดน
่ ระดั บประเทศ C05-51: ชื่อรางวั ล
ปี 2558 และไดน
้ ําเสนองาน
วิชาการ นานาชาติ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

พั ฒนาทั กษะความรู ค้ วาม
สามารถทางดา้นภาษาอั งกฤษ

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ครู แกนนําโรงเรี ยนคุณธรรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

British council

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

งานวิจัยดีเดน
่ ของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ปี 2559 …

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยศิลปากร

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
อั งกฤษ
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Smart Classroom

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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นฤพนธ์ พนาวงศ ์
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์
B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
318 ตาํ บลนครสวรรคต
์ ก อาํ เภอ
เมือง จั งหวั ดนครสวรรค์

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-1583640

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

jnaruepon.p@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1-PaX6UGJ495du ศึกษา
ylJczDUXCiYC2YjDKLB

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Yr1i4eH4s8aI7X ประเทศ
M--M3sJ-jfogDEVFoU

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3309901312967
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

27

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครราชสีมา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารยป
์ ระจาํ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 1 of 3 -----------------------------------------

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นฤพนธ์ พนาวงศ ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/16/2017 13:11:03

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยส์ อน/วิทยากร
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดก
ระบั

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2557

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นฤพนธ์ พนาวงศ ์
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

สมพร พูลพงษ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/15/2017 12:45:09

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

1011 หมู ่ 9 ถ.เอเชีย
ต.นครสวรรคต
์ ก อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ 60000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-6437134

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

spoonpong@yahoo.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1N4EX6ifE-4Zznh ศึกษา
k-Oit2FpwGgLTWxI1x

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1F4keYFsvOFhl7 ประเทศ
mBWGy_MsfKCarVmdz2
3

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

คุรุศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3190600006402
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎจั นทรเกษม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2510

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2532

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารยส์ าขาวิชาคอมพิวเตอร์และ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ /
ประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นอาจารยส์ อนและวิทยากรดา้ น
หนึ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 28
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ยุทธศาสตร์การพั ฒนา

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยอั สสั มชั ญ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สาขาวิชาวิทยาการคอมิวเตอร์และ B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
อุดรธานี

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

688/59 (C1-704) ลุมพินีคอน B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
โด ยูดีทาวน์ ถ.โพศรี ต.หมาก
แขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-4-72456

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

piyasuda@udru.ac.th

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1G2KgIQliCYBCw ศึกษา
EACTaHhGkbkQta5Z8ps

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=13VQl2dFmLZJIw ประเทศ
POJTTe6wmiVjFHuMT-b

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 4410100004171
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

18

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ิวท
ิ ยาศสตร์สงิ่ แวดลอ
้ ม

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

อาจารย ์

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ พั ฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการจั ดการระบบ
สารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหิดล

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

สารสนเทศศึกษา

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

รางวั ลที่ 3 ในมหกรรมประกวด C05-41: ชื่อรางวั ล
เทคโนโลยีสารสนเทศแหง่
ประเทศไทย ครั ง้ ที 16
การแขง่ ขั นพั ฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แหง่ ประเทศที่ ครั ง้ ที
19
ประเภทโปรแกรมเพื่อการ
ประยุกตใ์ ชง้ านบนเครื อขา่ ยสาห
รั บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ศูนยเ์ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส ์
และคอมพิวเตอร์แหง่ ชาติ สา
นั กงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ ชาติ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

บริ ษัท กั ญชรแอนิ เมชั ่น จากั ด

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

54/305 ซอยพหลโยธิน 73
ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กทม 10210

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-2070296

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Kanokros_kh@outlook.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1FMcn5Mz8BavtT ศึกษา
6k3e59VlGfjcmdTOSnr

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ib7Z-9p0Wky2L1 ประเทศ
5ichodLRA0edyndQMk

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3480800021551
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

8

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาสื่อสารมวลชน

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2517

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

นั กวิชาการอิสระ, เจา้ หน้าที่
ประสานงานอบรมหลั กสูตร

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตร์มหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

ื การเรี ยน
C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการใชส
้ ่อ
หนึ่ ง
การสอน

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปร.ด.

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2560

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนดาํ รงราษฎร์สงเคราะห์
สพม. 36

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

440 หมู ่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57250

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

084-0432849

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

supatra@damrong.ac.th

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1fE72ZL74vR0jc_ ศึกษา
pdYpmYKHAaMdxGfKcY

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1D89CTl4f5Eui6q ประเทศ
gi2MztnDKa4Df_lhjv

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3500500278393
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

25

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเชียงราย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยาฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมครู การจั ดการเรี ยน
หนึ่ ง
การสอนในรู ปแบบ EIS

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมให้ความรู้ ในการนํา
สอง
Google Apps for
Education ไปใชใ้ นการจั ดการ
ศึกษาและการพั ฒนาองคก
์ ร

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
Special in-service
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Program for Educators
from Educational Institutes อบรม
in Thailand

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สมาคม EIS ร่วมกั บ
Singapore Teacher Union
(STU) ประเทศสิงคโปร์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทอง กิจกรรม
การแขง่ ขั นการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ ากคอมพิวเตอร์ ระดั บ
ชั น้ ม. ๔ - ม.๖ งานศิลปหั ตกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่ ๖4 ปี
การศึกษา ๒๕57

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
สิงคโปร์
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

เกียรติบัตรครู ผูส
C05-11: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยน
รางวั ลเกียรติบัตรระดั บเหรี ยญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขง่ ขั น
การสร้างเกมสร้างสรรค์ จาก
คอมพิวเตอร์ ระดั บชั น้ ม. ๔ - ม
.๖ งานศิลปหั ตกรรมนั กเรี ยน
ระดั บชาติ ครั ง้ ที่ ๖๓
ปี การ
ศึกษา ๒๕๕๖

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

Inspired by Fun hands-on C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
with Science, Technology, หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
Engineering and
Mathematics (STEM
Education)

ครู ผูส
C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
้ อนนั กเรี ยนรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
เจา้ ของรางวั ล
กิจกรรมการแขง่ ขั นการสร้างเกม
สร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์
ระดั บชั น้ ม. ๔ - ม.๖ งานศิลป
หั ตกรรมนั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่

ครู ผูส
C05-41: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนรางวั ลเกียรติ
บั ตรระดั บเหรี ยญทอง กิจกรรม
การแขง่ ขั นการสร้างเกม
สร้างสรรคจ์ ากคอมพิวเตอร์ ระดั บ
ชั น้ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหั ตกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่ ๖5 ปี
การศึกษา ๒๕58

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

๖6 ปี การศึกษา ๒๕๕9
C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สวทช.

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ญี่ป่ ุน
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

เกียรติบัตรชนะเลิศเหรี ยญทองครู
ผูส
้ อนยอดเยี่ยมกลุม
่ สาระการ
เรี ยนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ดา้ นวิชาการ ระดั บชั น้

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

มั ธยมศึกษาตอนปลาย รางวั ลทรง
คุณคา่ สพฐ. (OBEC
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C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาํ พูน เขต 1 สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

13 หมู ่ 1 บา้ นใหม่ ต.นครเจดีย ์
อ.ป่าซาง จ.ลาํ พูน 51120

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

08-1882-3450

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Wilaiwanyasin35@gmail.c B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
om

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1vPds3sYHEIBHl ศึกษา
Sc8NU2ZcFY72HsfoakQ

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1QpRJOkORdKD ประเทศ
8v67aMM0deVkOUj4x7ilo

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศ าสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3510600449319
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

19

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏลาํ ปาง

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูอ
้ าํ นวยการโรงเรี ยนวั ดอรั ญญา
ราม

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการบูรณาการใช้
หนึ่ ง
คอมพิวเตอร์พกพา(Talet)
สพป.ลาํ พูน เขต 2

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการสถานศึกษาสี
สอง
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กระทรวงศกึ ษาธิการ

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2552

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรลูกเสือ
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 6
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
สี่
ดว้ ยกจิ กรรมสภานั กเรี ยน
สพป.ลาํ พูน เขต 1

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมปฏิบัตกิ ารวิทยากรแกนนา C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ประเมนิ สถานศกึ ษาสีขาว และ หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
TO BE NUMBER ONE
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา

้ บบั ญชาลูกเสือ ขั น้
อบรมผูบังคั
ผูช้ ่วยผูใ้ หก้ ารฝึ กอบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

Moe Awards สาขาการป้องกั น C05-41: ชื่อรางวั ล
และแกไ้ ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

กระทรวงศึกษาธกิ าร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะลูกเสือแหง่ ชาติ

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2556

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

หนึ่ งแสนครู ดี

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเดน
่ ระดั บ
เงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

C05-51: ชื่อรางวั ล

ผูบ
้ ั งคั บบั ญชาลูกเสือดีเดน
่
ประเภทผูบ
้ ริ หาร

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการฝึ กอบรมนั กวิจัยรนุ ่
ใหม่

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

สั มมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
สื่อสารและสร้างความเขา้ ใจเกี่ยว

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กระทรวงศึกษาธิการ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานลูกเสือแหง่ ชาติ

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วช. ร่วมกั บ มหาวิทยาลั ยจุฬาลง
กรราชวิทยาลั ย

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั น้ พื้นฐาน

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สสส.ร่วมกั บ สพฐ. ฯ

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ประชุมเชงิ ปฏิบัติการพั ฒนาโรง
เรี ยนตน้ แบบสภานั กเรี ยน

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั น้ พนื้ ฐาน

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

กั บการประเมินและการประกั น
คุณภาพการศกึ ษาแนวใหมแ
่ ละ
เสริ มสรา้ งศั กยภาพการประเมิน

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนไชยวานวิทยา สพม.
เขต 20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

148 หมู ่ 11 ต.ไชยวาน
อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

088-3277709

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Apinya.ud24msu@gmail.c B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
om

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1pzfRy3S3EnhYz ศึกษา
ulgt1cmYJr_EcolAPJU

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1hz9G2KF2bmtsY ประเทศ
72bRtmJKODpbXSg0S-2

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410800026706
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

20

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤศจิกายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎมหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู คศ.3

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนึ่ ง
การจั ดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชภ
้ าษาอั งกฤษ
เป็ นสื่อ (EIS : English for
Integrated Studies) วั นที่
13-14 ธั นวาคม 2557

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการ “พั ฒนา
สอง
สมรรถนะครู ในการจั ดกิจกรรม
ชุมนุ มผูป
้ ระกอบธุ รกิจพอเพียง”
วั นที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ
โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง
จ.อุดรธานี

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2556

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ ไดร้ ั บเชิญจากสาํ นั กเทคโนโลยี
สาม
เพื่อการเรี ยนการสอน สาํ นั กงาน
้ ้น
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื
ฐาน เป็ นวิทยากรอบรมปฏิบัติ
การพั ฒนาสื่ออิเล็กทรอนิ กสแ์ บบ
มั ลติมีเดียปฏิสัมพั นธ์ ประเภท
Application (ADVANCED)
วั นที่ 26-30 เมษายน 2559
ณ โรงแรมเจริ ญโฮเต็ล อาํ เภอ
เมือง จั งหวั ดอุดรธานี

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สี่
พั ฒนาสื่ออิเล็กทรอนิ กสด์ ว้ ย
Web Base Training (WBT)
7-11 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมเชียงใหมอ่ อคิด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า
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B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการ
เรี ยนการสอนมั ลติมีเดีย วั นที่
29-30 กรกฎาคม 2560

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุดรธานี

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู และบุคลากรทางการศึกษาผูม
้ ี
ผลงานดีเดน
่ ในโอกาสวั นครู
16 มกราคม 2559

คุรุสภา สพป.อด. 3

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

จั งหวั ดอุดรธานี

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่ ง
แสนครู ดี”

C05-51: ชื่อรางวั ล

รางวั ลเหรี ยญทอง การประกวด
รางวั ลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC
AWARDS) ครู ผูส
้ อนยอด
เยี่ยม ระดั บมั ธยมศึกษาตอนตน
้
กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ดา้ นนวั ตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการ
สอน ระดั บชาติ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ลระดั บ Silver การประกวด
นวั ตกรรมภายใตโ้ ครงการ

รางวั ลครู ผูส
้ อนดีเดน
่ ระดั บเขต
พื้นที่การศึกษา /หน่วยงานตน
้
สั งกั ด กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
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อบรม

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

นวั ตกรรมการเตรี ยมความพร้อม
สูป
่ ระชาคมอาเซียนและทั กษะใน
ศตวรรษที่ 21” ครั ง้ ที่ 3 ปี 2558
C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กพั ฒนานวั ตกรรมการจั ดการ
ศึกษา สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

----------------------------------------- Page 4 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

ชลธิชา วงศธ์ ิเบศร์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/22/2018 17:11:20
สพป. ชย B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต วิชาชีพครู

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ป.วค.

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

-

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=10iDo5LJDkncX1 ศึกษา
yvcEOIOEmTU8ryXGFBP

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2546

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1GmlrttcS6jbg_kp ประเทศ
751Cc24tyoMqCZjpJ

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3619900084623
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

28

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มกราคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2523

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนสุนทรวั ฒนา
. เขต 1

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนสุนทรวั ฒนา ตาํ บลใน B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
เมือง อาํ เภอเมือง จั งหวั ดชั ยภูมิ
รหั สไปรษณี ย ์ 36000

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-999-1951

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนึ่ ง
โครงการ “อบรมครู ผูส
้ อน
นั กเรี ยนบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ”

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การศึกษาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนําคอมพิวเตอร์ รุ่น
สอง
ที่ 4

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้ คุณทหารลาดกระบั ง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2549

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรประชุมอบรมครู และผู้
สาม
ปกครองนั กเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการเรี ยนรู้

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนําคอมพิวเตอร์
สี่
Computing Science ระดั บ
ประถมศึกษา รุ่นที่ 4

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการสอบที่แสดงความรู้ ความ
สามารถ และทั กษะในการใชง้ าน
คอมพิวเตอร์พ้ ืนฐาน

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-41: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยน ไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทอง กิจกรรมการวาดภาพ
ดว้ ยโปรแกรม Paint ประเภท
นั กเรี ยนที่ความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ งานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติครั ง้ ที่ 65

รางวั ลรองชนะเลิศอั นดั บ 1
โครงการ Microsoft IT Youth
Challenge 2017 ระดั บชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เกมสนุ ก
คิด บนแนวคิดวิทยาศาสตร์ ดว้ ย
โปรแกรม Kodu Game Lab

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

Certiport IC3

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ. ร่วมกั บMicrosoft
Thiland

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทอง รองชนะเลิศอั นดั บที่
2 กิจกรรมการแขง่ ขั นการวาด
ภาพดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ก ศิลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน
ระดั บชาติ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป.ชย. 1

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทอง กิจกรรมการแขง่ ขั น
การวาดภาพดว้ ยโปรแกรม
Paint ประเภทนั กเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการเรี ยนรู้ ศิลป
หั ตถกรรมนั กเรี ยนภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ ครั ง้ ที่66 จั งหวั ด
หนองคาย

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

804/28 หมู1
่ 0 ตาํ บล
นครสวรรคต
์ ก อาํ เภอเมือง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
60000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

083-488-9869

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1DLPkzoLB6JkS ศึกษา
QVIFkHjBlXKcRp_RqYu_

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1-MKyzjHWklg_9 ประเทศ
AHCEXvZk5AyghnCWh6
w

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3600800522973
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

15

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู เพชรบุรี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2512

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยาฐานะ ครู ชาํ นาญการ
พิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเอกสาร
หนึ่ ง
ประกอบการเรี ยน เพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเอกสาร
สอง
ประกอบการสอน เพื่อประกอบ
ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะให้สูง
ขึ้น

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยพระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2554

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ คณะกรรมการประเมินให้
สาม
ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวท
ิ ยฐานะครู ชาํ นาญการ

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ คณะกรรมการจั ดทาขอ
้ สอบใน
สี่
การดาํ เนิ นการสอบแขง่ ชั นเพื่อ
้ คคลเขา้ รั บ
บรรจุและแตง่ ตั งบุ
ราชการเป็ นขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาํ แหน่ง
ครู ผูช้ ว่ ย สั งกั ดสานั กงาน คณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Has presented a research C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
paper at The 8 th National หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
Conference on Computing อบรม
and Information
Technology

C05-11: ชื่อรางวั ล

รางวั ลเหรี ยญเงิน “บทเรี ยน
C05-41: ชื่อรางวั ล
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิชา การ
สื่อสารขอ
้ มูลและเครื อขา่ ย” งาน
ประกวดสื่อการเรี ยนรู้ ไอซีที เพื่อ
อาชีวศึกษา ประจาปี 2556 ระดั บ
ภาคเหนื อ

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยพระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ศูนยส์ ง่ เสริ มและพั ฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนื อ หน่วย
ศึกษานิ เทศกส
์ าํ นั กงานคณะ
กรรมการการ อาชีวศึกษา
สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

“ ครู ผูท
้ รงคุณคา่ ” โครงการ
พั ฒนาสื่อตน
้ แบบการเรี ยนการ
สอนอาชีวศึกษา ประเภทใบชว่ ย
สอน

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ท่ีปรึ กษา โครงการ การผลิตอิฐ
บล็อกจากโฟม รางวั ล รองชนะ
เลิศอั นดั บ 1

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

การประกวดและแสดงนิ ทรรศการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
-เอสโซ่

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก

----------------------------------------- Page 3 of 4 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

มานพ ฉิ มมา

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/22/2018 17:19:14
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C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

อาจารยป
์ ระจาํ สถาบั นการ
อาชีวศึกษาภาคเหนื อ1 วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาลาํ ปาง

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

272/21 ถ.พหลโยธิน ต.หั วเวียง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
อ.เมือง จ.ลาํ ปาง 52000

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

979961941

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม
B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1o4gQCJBSsEtX ศึกษา
EryWgsYFRc4RD79pN-4
d

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1GfvmjNWgdw6w ประเทศ
gn8bmua0pbxvLn2ume3
m

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3540100482881
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

คบ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

24

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู เพชรบุรี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2510

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู ชาํ นาญการพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตร์มหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ รางวั ล “หนึ่ ง แสนครู ดี”
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ ตและ
สารสนเทศ

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2547

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู ผูส
้ อนดีเดน
่

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

อาชีวศึกษาจั งหวั ดลาํ ปาง

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนหนองหานวิทยา
ต.หนองหาน อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี สพม.20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

พระ

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

บา้ นเลขที่ 214 หมู ่ 13
ต.หนองหาน อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

082-7371554

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

nop@nonghanwit.ac.th

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1PlQttecAk7ODJs ศึกษา
-4KnAxjQfJ4lGWNk7H

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=17lyIRE_A264oL ประเทศ
Qgae7DCI3JSwlHcdttw

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3410400363730
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

27

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎสกลนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2514

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ตาํ แหน่งครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
การพิเศษ
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต (
เทคโนโลยีการศึกษา)

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนึ่ ง
พั ฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ น
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศษ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากร การอบรมประชุมเชิง
สอง
ปฏิบัติการแนวทางการจั ด
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรี ยน

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2556

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรและเป็ นกรรมการดา
สาม
เนิ นงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒนาคุณภาพโรงเรี ยนสู ่
มาตรฐานสากลอยา่ งยั ่งยืน

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
สี่
จั ดทาขอ
้ มูลอั ตรากาลั งขา้ ราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรโครงการพั ฒนา
ห้า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร (amss++)

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมปฏิบัติการพั ฒนา
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
คุณภาพการศึกษาดว้ ยเทคโนโลยี หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
ทางไกลผา่ นเทคโนโลยี
อบรม
สารสนเทศ (DLIT)

การใชง้ านโปรแกรม Social
C05-11: ชื่อรางวั ล
Learning (Edmodo) เพื่อการ
เรี ยนการสอน

ไดร้ ั บการคั ดเลือกให้เป็ น
C05-41: ชื่อรางวั ล
ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาผูม
้ ีผลงานดีเดน
่

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน (สพฐ.)
ศึกษาขั นพื

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณิ ตศาสตร์ออนไลน์วีแมทซ์

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

จั งหวั ดอุดรธานี

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

เป็ นครู ผูม
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ ีผลงานการสอนดีเดน
่
ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 20 ประจาปี การ
ศึกษา 2559

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมหลั กสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระบบโครงขา่ ยการศึกษาขึ้นพื้น

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 20

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กงานคณะกรรมการการ
C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
้ ้ นฐาน ร่วมกั บ
ศึกษาขั นพื
จั ด
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2558

ฐาน (OBEC Network)

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการอบรมหลั กสูตรสร้างสื่อ
สิงพิมพอ์ ิเล็กทรอนิ กสต์ าม
มาตรฐานสิง่ พิมพอ์ ิเล็กทรอนิ กส ์
(EPUB3)

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

ศูนยอ์ ิเล็กทรอนิ กสแ์ ละ
คอมพิวเตอร์แหง่ ชาติ
(NECTEC)

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก

พ.ศ. 2558

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

Admin ผูด
้ ูแลระบบงานศิลป
หั ตถกรรมนั กเรี ยน ครั ง้ ที่ 67
ระดั บภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

สานั กงานคณะกรรมการการ
C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
้ ้ นฐาน (สพป.ขอนแกน
ศึกษาขั นพื
่
เขต 1)
พ.ศ.2560

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-31: ชื่อรางวั ล

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์
สานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์
193 ถ.มาตุลี ต.ปากน้าโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

864465075

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

tara8545@hotmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1uQDSgFW3rM2 ศึกษา
nX5V6K2IDjNfzWoKacpB
B

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1QSS0NWIuzAPl ประเทศ
gwV8MIpHe-IgBrNtQaIM

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3120600128583
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

คบ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

26

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู สวนสุนันทา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2515

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2536

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมงานประกอบหนึ่ ง
ซอ
่ มคอมพิวเตอร์เบื้องตน
้ รุ่นที่ 1
ตามโครงการ “สหกรณ์ครู สูอ่ าชีพ
เสริ ม ครั ง้ ที่ 4 ประจาปี 2550

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมงานประกอบสอง
ซอ
่ มคอมพิวเตอร์เบื้องตน
้ รุ่นที่ 2
ตามโครงการ “สหกรณ์ครู สูอ่ าชีพ
เสริ ม ครั ง้ ที่ 4 ประจาปี 2550

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมงานประกอบสาม
ซอ
่ มคอมพิวเตอร์เบื้องตน
้ รุ่นที่ 3
ตามโครงการ “สหกรณ์ครู สูอ่ าชีพ
เสริ ม ครั ง้ ที่ 4 ประจาปี 2550

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรมงานประกอบสี่
ซอ
่ มคอมพิวเตอร์เบื้องตน
้ รุ่นที่ 4
ตามโครงการ “สหกรณ์ครู สูอ่ าชีพ
เสริ ม ครั ง้ ที่ 4 ประจาปี 2550

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการฝึ กอบรมการพั ฒนา
ห้า
ครู -อาจารย ์ สูก่ ารใชเ้ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาขา้ ราชการครู และ
C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
บุคลากรทางการศึกษากอ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
่ นแตง่
้ ้มีและเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครู อบรม
ตั งให
ชานาญการพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจั ดทาราย C05-11: ชื่อรางวั ล
ละเอียดของรายวิชาในสถาน
ศึกษา(คอศ.2) และรายละเอียด
ของรายวิชาในสถานประกอบการ(
คอศ.3)ระดั บปริ ญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรื อสายปฏิบัติการ

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กพั ฒนาสมรรถนะครู และ
บุคลากรอาชีวศึกษา สานั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ
4

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเดน
่ ดา้ นครู ท่ีปรึ กษา

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-21: ชื่อรางวั ล

ผลงานการศึกษาคน
C05-51: ชื่อรางวั ล
้ ควา้ ดว้ ย
ตนเองประจาปี การศึกษา 2544
ตามหลั กสูตรปริ ญญาการศึกษา
มหาบั ณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ในระดั บ ดี
เดน
่

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดว้ ยระบบการควบคุม
ภายใน ประจาปี งบประมาณ
2558

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการพั ฒนาครู ผูส
C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
้ อน
“C-PBL21” สูก่ ารเรี ยนการสอน เจา้ ของรางวั ล
ดา้ นวิชาชีพ

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการขั บเคลื่อนหลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

ผูป
้ ฏิบัติหน้าที่กิจกรรมเขา้ แถว
หน้าเสาธงไดอ
้ ยา่ ง “ดีเยี่ยม”

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2544

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

ครู ดีเดน
่ ดา้ นครู ท่ีปรึ กษา

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557
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C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สาํ นั กงาํ นเขตพื้นที่กาํ รศึกษํา
มั ธยมศึกษํา เขต 25 (สพฐ.)

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพครู

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

126 หมู ่ 5 ตาบลบา้ นฝาง อาเภ
อกระนวน จั งหวั ดขอนแกน
่
40170

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ปวค.

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

0990717779, 0807359294 B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาชีพครู

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Kri_anu101@hotmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหามกุฎราช
วิทยาลั ย

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1w3J7-Kq2lBpZea ศึกษา
Ohxzjai5GM7SXUaKRA

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1QQxvRmS5SyL ประเทศ
McCuA7FFfdlAiwgjPPBu6

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประเทศไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

บริ หารธุ รกิจบั ณฑิต (
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 345-1-00088669-8
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

บธ.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ตุลาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

ปี พ.ศ. 2546

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู คศ.3 (ครู ชาํ นําญกาํ รพิเศษ)

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ประเทศไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยาการอบรมโปรแกรม
หนึ่ ง
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมแผนพั ฒนา
สอง
คุณภาพการจั ดการศึกษา

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมพั ฒนางานวิจัยใน
้ ยน
สาม
ชั นเรี

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมโปรแกรมวั ดผล
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โปรแกรมพั ฒนาครู ประจา
ปี งบประมาณ 60
Velawoods English

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร TEPE เพื่อขอมี
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

C05-11: ชื่อรางวั ล

ครู สอนดีเดน
่ สาระการเรี ยนรู้ C05-41: ชื่อรางวั ล
่ กลุม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(
คอมพิวเตอร์)

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนครพนม

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สานั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภาเขตพื้นที่จังหวั ดสุรินทร์

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สานั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2559

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2558

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2559

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนในกิจกรรม
แขง่ ขั นศิลปะฯ ระดั บภาคตะวั น
ออกเฉี ยงเหนื อ ครั ง้ ที่ ๖๖

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ดีไมม
่ ีอบายมุข

C05-51: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนในกิจกรรม
การออกแบบผลิตภั ณฑ์ ระดั บ
ม.ตน
้ ระดั บเหรี ยญทอง แขง่ ขั น
ศิลปะฯ ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา
ครั ง้ ที่ ๖๗

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร STEM Education

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

้ ้มี
หลั กสูตรกอ
่ นแตง่ ตั งให
วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.ร่วมกั บ สสส

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษา เขต 25

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

โรงเรี ยนขอนแกน
่ วิทยายนร่ว
มกั บ สานั กงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามั ธยมศึกษา เขต 25

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎมหาสารคาม

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2559

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2560

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ลหนึ่ งแสนครู ดี

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

พ.ศ.2556

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรการระกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยบั ณฑิตเอเชีย

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ. 2559

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ประเทศไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สพม.39

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

28/1 ม.1 ต.หั วรอ อ.เมือง
จ.พิษณุ โลก 65000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089-7036510

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Knoppawan@hotmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=16sb44eS8k9_jjKr ศึกษา
M3zsugVR3XNLwmgwC

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1kHdYQOMLB0wi ประเทศ
DNj0OgTznoK4GYji69vp

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3 6501 00272 931
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

9

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

เมษายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2522

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2544

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

----------------------------------------- Page 1 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นพวรรณ คงเพ็ง

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/22/2018 18:02:32

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ การสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพ
หนึ่ ง

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

ผา่ นการอบคมครู วท
ิ ยาศาสตร์
C05-41: ชื่อรางวั ล
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดั บดี
มาก

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

พ.ศ.2558

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2553

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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นงนุ ช จันทร์นวล
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นดอนแดง

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

4 หมู ่ 3 บ.นาหวาย ต.ทา่ กอ
้ น
อ.อากาศอาํ นวย จ.สกลนคร
47170

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

091-0561711

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Nutnit_com@hotmail.com B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1-u25bB5JYbxDA ศึกษา
_XsZiq5cipfLyeThnP2

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1zok4Fe8LfN4WU ประเทศ
Gtj2H_7cnR5F0gFBSaK

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 1471100013452
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

3

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

ธั นวาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2527

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ

----------------------------------------- Page 1 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นงนุ ช จันทร์นวล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/14/2017 14:31:19

B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนํา โครงการพั ฒนา
หนึ่ ง
คุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใชเ้ ทคโนยีสารสนเทศ

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์สอน
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2555

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 2 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

นงนุ ช จันทร์นวล

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/14/2017 14:31:19

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

้
โครงการพั ฒนาครู ทังระบบ
กลุม
่
สาระการเรี ยนรู้ วท
ิ ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมวิชาผูก
้ าํ กั บลูกเสือสามั ญชั น้ C05-11: ชื่อรางวั ล
้ ง ( A.T.C. )
ความรู้ ขันสู

C05-41: ชื่อรางวั ล
Has successfully
participated as ataince for
teacher training 2012

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.สกลนคร เขต 3

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพป. นครพนม เขต 2

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานลูกเสือแหง่ ชาติ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2558

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

For participating in
research paper
presentation at the fifth
SNRU Conterence on
Cooperationfor
Development

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

นวั ตกรรมหนึ่ งหน้าพาเกง่ อา่ น
ออกเขียนไดใ้ นระยะเวลาอั นสั น้

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมพั ฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสกลนคร

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพป.สกลนคร เขต 3

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

กรรมการตั ดสินการแขง่ ขั น
กิจกรรม การวาดภาพดว้ ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2557

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

จั ดทาํ สื่อและวางแผนการจั ดการ
เรี ยนรู้ ท่ีใชโ้ ปรแกรม Dbook
Pro 9

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2558

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ให้มีคุณวุฒวิ ูดแบดจ์ ประเภทลูก
เสือสามั ญรุ่นใหญ่

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

เนตรนภา เอี่ยมอนุ พงษ์

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/22/2018 18:12:03

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนอนุ บาลวั ดพระพุทธบาท
สพป.สบ. 1

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

38/22 ม. 10 ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี
18120

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

กศ.ม.

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

080-433-8787

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

netnapa.iamanupong@g
mail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยขอนแกน
่

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1ZVux65QrR7Ml0 ศึกษา
YotKEc9mdwNgKwKihS8

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1ybVpUYMEJrAb ประเทศ
RyUtzrxme3n-C9Rn8hiE

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3190900482421
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

คบ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

กศ.ด

A10: เกิด วั นที่

13

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การประถมศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฎเทพสตรี จั งหวั ด
ลพบุรี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

A12: เกิด พ.ศ.

2514

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2537

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรระดั บเขตพื้นที่การ
หนึ่ ง
ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

Regional English Training
Centre Project (Boot
Camp)

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สพฐ.

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2017

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนหนองหานวิทยา เขต
พื้นที่การศึกษา มั ธยมศึกษา เขต
20

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต (วิชาชีพ
ครู )

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

276 หมู1
่ 3 ตาํ บลหนองหาน
อาํ เภอหนองคาย จ.อุดรธานี
41130

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

ป.บั ณฑิต

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

081-965-0686

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาชีพครู

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Achaleeya.jit@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1fRTFIMemv-fGZ ศึกษา
EQXVBSO72BK8LMSUe
Gi

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2551

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1TYfGosJhyk4pa ประเทศ
gJjk-Q9-zYHtTHTBIzd

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 1410600018983
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

14

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มิถุนายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุดรธานี

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2527

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2550

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรดา้ น ICT ของ
้ ่
หนึ่ ง
โรงเรี ยนหนองหานวิทยา ตั งแต
บรรจุเขา้ รั บราชการปี พ.ศ. 2551

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 9
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

ึ ษา
คอมพิวเตอร์ศก

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2558

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

เกียรติบัตร “ครู ผูฝ
้ ึ กสอน”
นั กเรี ยนที่ไดร้ ั บรางวั ลชนะเลิศ
เหรี ยญทองตั วแทนจั งหวั ด
แขง่ ขั นทั กษะวิชาการดา้ น
คอมพิวเตอร์ งานศิลปหั ตถกรรม
ครั ง้ ที่ 66 ปี 2559 จั งหวั ด
บึงกาฬ

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

จั งหวั ดบึงกาฬ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาง

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี เลข B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
ที่ 8 ตาํ บลหมากแขง้ อาํ เภอ

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม
B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

เมือง จั งหวั ดอุดรธานี 41000
้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

083-356 3426

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

Suthisa2516@hotmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=17yXAOJH87YtH ศึกษา
mONCeEcbM2MVOJzB4
OKm

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1EBdajEzRPcTv2 ประเทศ
nWz9aEhVD-z87ZqA-B3

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

้ ง
ประกาศนี ยบั ตรครู เทคนิ คชั นสู

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3411100400444
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ปทส.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

15

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

้ ง
ประกาศนี ยบั ตรครู เทคนิ คชั นสู

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยอาชีวศึกษามหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2516

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ ประสบการณ์ในการสอน
หนึ่ ง
นั กศึกษา

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.อ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 21
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ประธาน
สอง
หลั กสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ วิทยาลั ยอาชีวศึกษา
อุดรธานี

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนื อ

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 5
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผย
แพร่ในการประชุมวิชาการระดั บ
ชาติ

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้
ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลั กสูตร (คอศ.1) และประเมิน
ความพร้อมและศั กยภาพของ
สถาบั น

C05-11: ชื่อรางวั ล

การประกวดสื่อการเรี ยนรู้ ไอซีที
เพื่ออาชีวศึกษา ประจาํ ปี 2556

C05-41: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บการยกยอ่ งเชิดชูเกียรติเป็ น
ผูท
้ าํ คุณประโยชน์ทางดา้ นการ
ศึกษา ดาํ เนิ นงานตามยุทธศาสตร์
การผลิตพั ฒนากาํ ลั งคน และสร้าง
ความสามารถในการแขง่ ขั น

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สถาบั นการอาชีวศึกษา

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ศูนยส์ ง่ เสริ มและพั ฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวั นออกเฉี ยง
เหนื อ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สถาบั นอาชีวศึกษาภาคตะวั นออก
เฉี ยงเหนื อ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-21: ชื่อรางวั ล

บทความ เรื่ อง “การสร้างและ
พั ฒนาชุดฝึ กอบรมการใช้
โปรแกรม TPOS The
Development of training
Program TPOS”

C05-51: ชื่อรางวั ล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
สื่อการเรี ยนการสอนโดยใช้
Application Online และ
Offline

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ศูนยส์ ง่ เสริ มและพั ฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวั นออกเฉี ยง
เหนื อ

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตรการฝึ กอบรมวิชาผูก
้ าํ กั บ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ลูกเสือ
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

คณะลูกเสือแหง่ ชาติ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2559

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2554

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-31: ชื่อรางวั ล

ผูน
้ ําเสนอผลงานทางวิชาการ “
นวั ตกรรมอาชีวศึกษาสู ่
Thailand 4.0”

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

หลั กสูตร Google
Application

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษาอุดรธานี

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

247 หมู ่ 8 บา้ นดงบั ง ตาํ บลบา้ น
โคก อาํ เภอสุวรรณคูหา จั งหวั ด
หนองบั วลาํ ภู 39270

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

083-3507753

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

tom121naka@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1a6CkMpkrRHHp ศึกษา
bNRrDkBXZxNKWIBsHza
E

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1h3xB0DhA6Z6JI ประเทศ
vRejWZ9LxR7Ip0qV9w1

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3411500233707
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

18

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีและนวั ตกรรมการ
ศึกษา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยราชภั ฎเลย

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2525

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2548

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)
A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

โรงเรี ยนบา้ นนาโมง สั งกั ด
สาํ นั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบั วลาํ ภูเขต 2

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยพ
์ ิเศษสอนรายวิชา
หนึ่ ง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลั ยชุมชน
จั งหวั ดหนองบั วลาํ ภู

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การบริ หารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรอบรมการสร้างสื่อ
สอง
มั ลติมีเดีย

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่
สาม

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

----------------------------------------- Page 2 of 3 -----------------------------------------

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

กฤติยาณี ดวงแกว้

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/14/2017 14:46:26

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การจั ดการศึกษาทางไกลผา่ น
ดาวเทียม (DLTV)

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

หนึ่ งแสนครู ดี

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาครู และบุคลากรทางการ C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
ศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
การปฏิบัติงานเป็ นฐานและผา่ น
อบรม
เกณฑก
์ ารประเมินผลสั มฤทธิ์

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาขั นพื
ศึกษาธิการ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การพั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่อ
การสื่อสารดว้ ยตนเองผา่ น
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนครพนม

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหยว่ น (เชียงคาํ นาค B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
โรวาท)

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนบา้ นหยว่ น (เชียงคาํ นาค B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
โรวาท) ต. หยว่ น อ. เชียงคาํ จ.
พะเยา 56110

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

095-4493632

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

binpajero@gmail.com

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1TixEngZWoIpjvR ศึกษา
oTn4OfZHIdm32hqFKI

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1LJCETk9ij0Snfy ประเทศ
ZQ0hw5PHv4CiAfh6ad

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3910300172091
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

31

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คณิ ตศาสตร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

พฤษภาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยครู สงขลา

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2506

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2529

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษามหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนํา “การพั ฒนา
หนึ่ ง
หลั กสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2544
(ฉบั บปรั บปรุ ง)

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีทางการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร “สร้าง CAI ดว้ ย
สอง
FLASH 8

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาม
หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั น้
พื้นฐาน พุทธศั กราช 2551
และการพั ฒนาสมรรถนะครู (ID
PLAN)

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
เพื่อปรั บปรุ งโครงสร้างเอกสาร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
วิชาการแนวดาํ เนิ นการ
อบรม
การใชก
้ ารประเมินสภาพที่แทจ้ ริ ง

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหง่ ชาติ

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2540

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลั กสูตร
โปรแกรม Flash เพื่อ การเรี ยน
การสอน

C05-11: ชื่อรางวั ล

บุคลากรตน
้ แบบปฏิรูป
กระบวนการเรี ยนรู้ รางวั ลครู
เกียรติยศ

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยน
การสอน สพฐ.

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

กรมสามั ญศึกษา สาํ นั กงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหง่
ชาติ กรมวิชาการ

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2550

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2545

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-21: ชื่อรางวั ล

รางวั ลการทอ่ งเที่ยวในประเทศ

C05-51: ชื่อรางวั ล

อบรมพั ฒนาการใชเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐาน
ศึกษาขั นพื

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล
C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “ครู นัก C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
วิจัยมืออาชีพ”
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
้ ้ นฐานร่วมกั บ
ศึกษาขั นพื
มหาวิทยาลั ยนเรศวร

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2546

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2548

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2557

C05-31: ชื่อรางวั ล

รางวั ล “หนึ่ งแสนครู ดี”

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การ
ประมวลผลขอ
้ มูลและการเขียน
รายงานวิจัยเพื่อ ประยุกตใ์ ช้
ในการเรี ยนการสอน

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานกองทุนสนั บสนุ นการ
วิจัย (สกว.)

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2552

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

61/1 หมู ่ 2 ต.ทั บยา อ.อินทร์บุรี B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
จ.สิงหบ
์ ุรี 16110

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม
B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1Ja0HuZOupcciD ศึกษา
LwfA0dDntFopLmlKObx

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1G6pROCQ-XtihV ประเทศ
lAg4owK79sYAmWHcwN
G

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3170600137027
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

13

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

วิทยาลั ยอาชีวศึกษามหาสารคาม

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2518

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2539

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

การศึกษาหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นวิทยากรอบรมเรื่ อง ความรู้
หนึ่ ง
เบื้องตน
้ เกียวกั บคอมพิวเตอร์

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

กศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 6
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ เป็ นคณะกรรมการดาํ เนิ นงานการ
สอง
ประกวดและคั ดเลือกโครงการ
งานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโ
ภาคเหนื อ

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยนเรศวร

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2545

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดาํ เนิ นงาน
สาม
โครงการพั ฒนางานและการ
จั ดการเรี ยนการสอนดดยใชการ
วิจัยเป็ นฐาน

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่
สี่

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่
ห้า

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

การอบรมภาษาอั งกฤษจุฬา

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการอบรมออกแบบและ
พั ฒนาสื่อการเรี ยนการสอนบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

C05-11: ชื่อรางวั ล

เกียรติบัตรครู ท่ีปรึ กษาผลงานสิง่
ประดิษฐ์ A-Z หรรษาดว้ ย
Adobe Flash

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

มหาวิทยาลั ยจุฬาลงกรณ์

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

อาชีวศึกษาจั งหวั ดนครสวรรค์

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2553

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2555

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2555

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บการยกยอ่ งเชิดชูเกียรติเป็ น
ครู ดีเดน
่

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการฝึ กอบรมสร้างนั กวิจัยรุ่น
ใหม่

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

อบรม Google App จั งหวั ด
เชียงราย

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

วิทยาลั ยอาชีวศึกษานครสวรรค์

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการการวิจัย
แหง่ ชาติ

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กพั ฒนาสมรรถนะครู และ
บุคลากรอาชีวศึกษา

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2559

C05-31: ชื่อรางวั ล

ไดร้ ั บยกยกยอ่ งเชิดชูเกียรติจาก
ธนาคารออมสิน

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

ธนาคารออมสิน

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2560

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

ผา่ นการอบรมภาษา
อั งกฤษandrew biggs

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

สาํ นั กงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

2560

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
ไทย
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สาํ นั กงานคณะกรรมการการ
B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
้ ้ นฐาน มั ธยมศึกษา เขต
ศึกษาขั นพื
37

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

โรงเรี ยนศรี สวั สดิว์ ท
ิ ยาคาร
จั งหวั ดน่าน อาํ เภอเมือง จ.น่าน
ไปรษณี ย ์ 55000

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

086-1934316

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1SQw7Chp777ER ศึกษา
zZvHRFLXDuSbpwyi91Uf

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1Jkl9Lvt-6WLejfg ประเทศ
m4QOpbOdDi0wqDJWt

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ครุ ศาสตรบั ณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3550100703071
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ค.บ.

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

17

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

อุตสาหกรรมศิลป์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

กั นยายน

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นราชภั ฏพระนคร

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2515

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2538

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ครู วท
ิ ยฐานะชาํ นาญการพิเศษ

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

ชาํ นาญการพิเศษ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการพั ฒนา
หนึ่ ง
ประสิทธิภาพสถาบั นการเงิน
ชุมชน (Train the trainer)
โดยการใช้ ICT

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.ม.

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการอบรม “การ
สอง
เรี ยนรู้ บน Smart Phone ใน
ศตวรรษที่ 21 ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2559

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
สาม
การพั ฒนาทั กษะการใช้ Google
Apps for Educatiuon สาํ หรั บ
ครู ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรแกนนําโครงการอบรม
สี่
เพื่อพั ฒนาวิชาชีพครู Intel
Teach to the Future สถาบั น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Institute of Computer
Technology) และสพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรการอบรม การบริ หารงาน
ห้า
ICT และการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 1
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
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ประเทศ

ประเทศ

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

คุรุสภาดีเดน
่ อาํ เภอแมจ่ ริ ม ปี
2547

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

คุรุสภา

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2547

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

ครู ผูฝ
้ ึ กสอนนั กเรี ยนไดร้ ั บรางวั ล
เหรี ยญทอง การประกวด EBook งานศิลปหั ตถกรรม
นั กเรี ยนระดั บชาติ ครั ง้ ที่ 63

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

สพฐ.

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

2556

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อภิราม งานชูกิจ

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60kanchornma@kurupatana.ac.th เมื่อ 2/22/2018 14:46:29
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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