
                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 1 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 2 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยรำวี กลิน่หอม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 3 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 4 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงพชิญ์มณฑน์ ลีก ำเนิดไทย 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 5 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวจิตรวี วงษ์ด ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 6 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงกำญจนำ มะเดื่อทอง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 7 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวสุภำภรณ์ สิ้นภยั 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 8 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสุรพงษ ์เทียมมโน 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 9 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสมบัติ เนตรสว่ำง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 10 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยนรำกรณ์ พุทธวงศ ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 11 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงกมลชนก ศรีภักดี 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 12 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงรพีพร ปรุงสุข 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 13 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสุทธิ ชื่นชม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 14 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงพณิตำ ดอนจันตำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 15 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวนพิัชดำ พวยอ้วน 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 16 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวณชัฌำวรรณ ปัญญำดี 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 17 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวศิริพร เจิมภักดี 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 18 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำววิไล คชศิลำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 19 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจิรวฒัน์ บุญครอง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 20 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวจรยิำ สุธำพจน ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 21 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงนิตยำพร แซ่ตั้ง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 22 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงช่อทิพย์ อินทรักษำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 23 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวกัญญำภัค แสงอัคคี 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 24 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงอำรยำ ช่ออังชัญ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 25 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงวรรณำ พวงนิล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 26 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยวรโชติ ศรีปรีชำพัฒนะ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 27 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสุพรรณี ชื่นค้ำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 28 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสุภัฏ อำลำกุล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 29 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวชลกิตย์ วงศ์คช 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 30 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงนันทวรรณ คอนหน่ำย 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 31 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยวิเศษ พึ่งประยูร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 32 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 33 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจำฤภณ ศรีวิรัญ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 34 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวสุนัฏฐำ เจริญผล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 35 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงวิยะดำ ไกรสร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 36 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวหฤทัย วรรทมำตร ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 37 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวสุพัตรำ สิงหเสม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 38 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสมมำฒย์ อังศุภมงคล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 39 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงภัทรำภรณ์ จันทร์แก้ว 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 40 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวณัฐวรำ วัฒนะ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 41 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยอำฒยะ บัวเพชร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 42 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวอำมีเนำะ มำมุ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 43 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงหนึง่ฤทัย วจิิตรจรรยำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 44 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงบุญญำรัตน์ ไกรแก้ว 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 45 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 46 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงพะเยำว์ นิยม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 47 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวชลีพร อินต๊ะสำร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 48 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยชนินทร์ วรรณมณ ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 49 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   พ.ต.กรณัฐ รัตนยรรยง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 50 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวชิดชนก ชูเจริญกำญจน์ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 51 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวรสพร พรวนหำญ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 52 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยประสงค์ โพธิ์แก้ว 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 53 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงพวงพร นิลนิยม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 54 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงเบญจมำศ มณเทียร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 55 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจกัรวรรดิ์ ญำณกรสกุล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 56 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงระเบียบ สิทธิชัย 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 57 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงกุหลำบ ฮ่องลกึ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 58 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยปัณณธร บัวอุบล 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 59 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 60 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยค ำรณ จวนอำจ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 61 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงอุบลรัตน์ บุญลือ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 62 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงละมูล เหล่ำทอง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 63 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวศุภวรรณ ทุนกำศ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 64 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงอัมพร อินทรอำษำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 65 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงศิริเพ็ญ สุปันนุช 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 66 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวสมำพร วงษ์ศรีแกว้ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 67 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงณิชำรัตน์ ภิรมย์รักษ ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 68 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 69 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสทุธพิร แสงมณ ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 70 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงชลันดำ ดวงไพชุม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 71 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยพศิณุพงษ์ วัชรเสถียร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 72 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยกฤตเมธ ศรีนำม 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 73 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยคมกริช ไชยทองศร ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 74 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 75 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจีรัฐติกลุ ดอนวิจำรณข์จร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 76 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยอัมพร กุลำเพ็ญ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 77 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวรัศมี ภูกันดำน 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 78 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยชำญยทุธ ไสยำศร ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 79 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยจเดจ็ ทัศวงษำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 80 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยสุพิชญ์ ลำลุน 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 81 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงวำสนำ ไชยรัตน ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 82 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงนวพร ทองสมบัต ิ
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 83 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยอดิศกัดิ์ พละศักดิ์ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 84 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงปรำใส สุทธิกรณ ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 85 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยชยพล แพงเนตร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 86 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   ว่ำที ่ร.ต.ไพบูลย์ มูลด ี
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 87 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวอภณิญำณ บุญอุไร 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 88 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยดนัย ค ำผุย 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 89 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยขวัญณรงค์ ฤทธิรณ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 90 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงธัญชมณ บุญประกอบ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 91 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงสำวณัฐณิชำ กองจันทร์ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 92 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงประกำทิพย์ ผำสุข 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 93 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำงอนงค์ พืชสิงห์ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 94 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยนันทวัฒน์ กำฬจันทร ์
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์



                                        
 
 

                                                                                                                                                     

 

CSE.OBEC Workshop 2019 : No. 95 

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
      ขอมอบเกียรติบัตรนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

   นำยประกิจ ถิ่นนำ 
       ได้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษำ : กำรพัฒนำกำรเรยีนรู้แบบ E - learning  

         เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 
         ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมทีเค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร 

        ขออ ำนวยพรให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสถำพร และธ ำรงควำมดีงำมนี้ไว้ตลอดไป 
 

         ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒ เดือน พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒  
  

       
 (นำยสุเทพ ชิตยวงษ์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ) 
            ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(นำงภำวนำ  เหวียนระวี) 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท ์


