
ทะเบียนคุมการอบรม/สัมมนา/ประชุม 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำป 2563 โรงเรียนบานไทยสามัคคี ฝายประถม สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง วัน/เดือน/ป  หลักสูตรการอบรม/สัมมนา/ประชุม จัดโดย 

1 นายมาธุสรณ  ใจแนน คร ู  โครงการอบรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

2 นางสาวบุณยานุช  สุริยะ คร ู 26/ก.พ./63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในฯ งบป 2563 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

3 นางภัทรีพันธ  ยางชัยภูมิ คร ู  อบรมการสรางขอสอบวินิจฉัย คณิตศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

4 นางภัทรีพันธ  ยางชัยภูมิ คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 นางกนกกาญจน  มังขุนทด คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 นางกนกกาญจน  มังขุนทด คร ู  อบรมออนไลนCoding Online for Grade 4-6 Teacher 
(C4T-8) 

 

7 นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ คร ู  อบรมออนไลนCoding Online for Grade 1-3 Teacher 
(C4T-8) 

 

8 นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9 นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ คร ู 7/พ.ค./63 อบรมออนไลนหลักสูตร การทำวีดีทัศนดวยแอพพลิเคชั่น 
Kine Master 

 

10 นางสาวเสาวลักษณ ประสงคแกว ครูผูชวย 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

11 นางชนิตา  น้ำคำ คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



12 นางชนิตา  น้ำคำ คร ู  อบรมออนไลนCoding Online for Grade 1-3 Teacher 
(C4T-8) 

 
 

13 นางกนกกาญจน  มังขุนทด คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14 นางสาวบุณยานุช  สุริยะ คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 นางสาวอังคณา  สุนทราวันต คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 นางสาวอังคณา  สุนทราวันต คร ู  อบรมวิทยาการคำนวณครู ประถมศึกษาปท่ี 1-3  
17 นางสาวแกวกานต  อินทรหม่ืนไวย คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ

โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 นางสาวแกวกานต  อินทรหม่ืนไวย คร ู 7/พ.ค./63 อบรมออนไลนCoding Online for Grade 4-6 Teacher 
(C4T-8) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ทะเบียนคุมการอบรม/สัมมนา/ประชุม 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำป 2563 โรงเรียนบานไทยสามัคคี ฝายมัธยม สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง วัน/เดือน/ป  หลักสูตรการอบรม/สัมมนา/ประชุม จัดโดย 

1 นางสาวสุนทรี  หม่ันวาจา คร ู  ประชุมโครงการสงเสริมสถานศึกษาความเขาใจเก่ียวกับ 
การประเมินคุณภาพ ของ สมศ.ปงบประมาณป พ.ศ.2563 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

2 นายประจักษ  ทองแจม คร ู  โครงการอบรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

3 นายประจักษ  ทองแจม คร ู 30/เม.ย./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 30 เมษายน 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 นายประจักษ  ทองแจม คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผูชวย 16-27/มี.ค./63 อบรมหลักสูตรผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารสวนภูมิภาค  
รุนท่ี 16 ประจำป 2563 

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 21 

6 นายประจักษ  ทองแจม คร ู 17-18/มิ.ย./63 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
7 นายประจักษ  ทองแจม คร ู 23/มิ.ย./63 อบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

8 นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ ครูผูชวย 17-18/มิ.ย./63 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
9 นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ ครูผูชวย 23/มิ.ย./63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

10 นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด ครูผูชวย 17-18/มิ.ย./63 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
11 นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด ครูผูชวย 23/มิ.ย./63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

12 นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด ครูผูชวย 15-16/ส.ค.63 อบรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู  
สูครูมืออาชีพ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
 



13 นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ ครูผูชวย 8/ส.ค./63 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
"ปองกันการทุจริต" 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

14 นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ ครูผูชวย 15-16/ส.ค.63 อบรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู  
สูครูมืออาชีพ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

15 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผูชวย 17-18/มิ.ย./63 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
16 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผูชวย 23/มิ.ย./63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

17 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผูชวย 15-16/ส.ค.63 อบรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู  
สูครูมืออาชีพ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

18 นางสาวสิริหลา  หลาคำ คร ู 7/พ.ค./63 ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

19 นางสาวสิริหลา  หลาคำ คร ู 17-18/มิ.ย./63 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
20 นางสาวสิริหลา  หลาคำ คร ู 23/มิ.ย./63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูดานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

21 นางสาวสิริหลา  หลาคำ คร ู 20-21/พ.ค./63 อบรมออนไลนCoding Online for Grade 7-9 Teacher 
(C4T-8) 

 

22 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผูชวย 26-28/พ.ค./63 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะครูยุคใหมสำหรับ
การเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

23 นางสาวสิริหลา  หลาคำ คร ู 26-28/พ.ค./63 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะครูยุคใหมสำหรับ
การเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

      
      

 


