
 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอชิระ อุตมาน 
อาจารย ์

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชัยรัตน์ โตศิลา 
อาจารย ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศิพัชร จําปา 
อาจารย ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ 
นักวิชาการศึกษา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศริิรัตน์ มูลไชยศรี 
นักวิชาการศึกษา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา 
นักวิชาการศึกษา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก 

นักวิชาการศึกษา 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง 

นักวิชาการศึกษา 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกมลชนก ดวงคํา 
นักวิชาการศึกษา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัฐพร เผอืดจันทึก 
นักวิชาการศึกษา 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายถริเดช สร้อยสังข์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวช่อเพชร งามลาภ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกมลชนก ผ่านสําแดง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวันเพ็ญ ศิริคง 
ศึกษานิเทศก ์

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนบดีพิพัฒน์ ดํานิล 
ศึกษานิเทศก์ ศกึษาธิการจังหวัดชัยนาท 

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางโชติกา สมพงษ ์
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสิริวรรณ รัตนะธาดา 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพันธ์ สุวรรณเกดิ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชนะชล บัวพล 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนพล เชียงโชติ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววนิดา เรืองอยู่ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐพงศ์ รักษาราษฎร์ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมศักดิ์ ทองเงิน 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุวิทย์ พุมนวล 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเจนจิรา โคตรวงค์ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสายสมร เถาวัลย์ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวชญาภา ราชวาณิชย ์
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปัทมา สาระเกตุ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กมลชนก มีหลาย 

ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุติมา วรรณรักษ์ 

ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนงค์นุช สุกใส 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวแรมเดือน บุญชู 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวฟารีดะห์ เบญญากาจ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิสาชล รุ่งเนย 

ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนสิสรณ์ เชิญทอง 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิราพร สมพงศ์ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรติรส พงษาวดาร 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนพินธ์ เชิญทอง 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายอรรถชัย ศิริวัฒนศักดินา 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงรักษ์ แสนแอ่น 

ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรี วิชิต  ลือยศ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธิมา ขุนณรงค์ 
ครู โรงเรยีนวังไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ 
ศึกษานิเทศก ์

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนธิิวัชร์ ทรัพย์เพ็ญภพ 
ครู โรงเรยีนคลองหนองใหญ ่

สังกัดกรงุเทพมหานคร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ 

ครู โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวิไลวรรณ เทยีนประนมกร 

ครู โรงเรยีนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพศวีร์ ศรีพิกุล 
ครู โรงเรยีนวัดช้างข้าม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จันทบรุ ีเขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัดชา บุญหาร 
ครู โรงเรยีนบ้านบึง (ศรรีาชา) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชญาพร ธุระทอง 
ครู โรงเรยีนบ้านสันติคาม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ 
ครู โรงเรยีนบ้านห้วยกุ่ม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ 
ครู โรงเรยีนบ้านหัวนาคํา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธชัวุฒิ กงประโคน 
ครู โรงเรยีนอนุบาลชัยภูมิ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวิริยะสมร บัวทอง 
ครู โรงเรยีนบ้านโสกปลาดกุ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศรายุทธ ชาญนคร 
ครู โรงเรยีนบ้านหาดภราดรภาพ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุภชัย สมบุญ 
ครู โรงเรยีนบ้านหาดส้มแปน้ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภาพ ศภุโสภณ 
ครู โรงเรยีนวัดหัวกรดู 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศริญญา พันธุ์เวียง 
ครู โรงเรยีนบ้านนอ้ยทวย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารียา ฟักหอม 
ครู โรงเรยีนบ้านหนองไม้ไผ่ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุ่งอรุณ คีรีสัตยกุล 
ครู โรงเรยีนไตรประชาวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศภุาวิตา จรรยา 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา บุรรีัมย์ เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐภัทร จินาสุย 
ครู โรงเรยีนวัดปัญจทายิกาวาส 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฐิติมา ไชยวรรณ 
ครู โรงเรยีนบ้านควนยวน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเสาวณีย ์พ่วงทอง 
ครู โรงเรยีนบ้านดอนขุนห้วย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เพชรบุร ีเขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกงัวาล กล้าหาญ 
ครู โรงเรยีนบ้านบึงตะกาด 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ระยอง ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพัทธดนย์ อุ่นเรือน 
ครู โรงเรยีนวัดสี่ซับศรีเจรญิธรรม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี 
ครู โรงเรยีนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายไกรราศ ปังคะบุตร 
ครู โรงเรยีนบ้านห้วยอาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกติติศักดิ์ มครนันท์ 
ครู โรงเรยีนสวัสดีวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศุภวัลย์ ชูมี 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สตูล 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชัยพร ดีกร 
ครู โรงเรยีนบ้านโคกสามัคคี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สระแกว้ เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรันธร ดีชาติ 
ครู โรงเรยีนบ้านพุซาง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สระบรุี เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์ 
ครู โรงเรยีนอนุบาลวังม่วง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สระบรุี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข 
ครู โรงเรยีนหนองแวงวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนศิารัตน์ นวลประจักษ ์
ครู โรงเรยีนศรีขวัญเมือง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนเดช บุตรน้ําเพชร 
ครู โรงเรยีนบ้านโป่งเก้ง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบุปผา มหาศะรานนท์ 
ครู โรงเรยีนบางบัว (เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม 
ครู โรงเรยีนสวนป่าอุถัมภ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววชิรา บุญเกื้อ 
ครู โรงเรยีนบ้านลาดใหญ ่

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุ่งนภา มูลคําดี 
ครู โรงเรยีนแม่ยาววิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางราตรี ทิวากรพรรณราย 
ครู โรงเรยีนบ้านห้วยทราย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเจษฎา ก้องสาคร 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนุศร หงษ์ขุนทด 
ครู โรงเรยีนด่านขุนทด 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมาลินี คําศรีแก้ว ไชยบัง 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิมนภา คําอุดม 
ครู โรงเรยีนประโดกสามัคคี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิริสุดา สุพันธมา 
ครู โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวันเพ็ญ รักเสนาะ 
ครู โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรศรี บุญรอด 
ครู โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวสะ ภูวงศ์ 
ครู โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภราดร สะโดอยู่ 
ครู โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมยุรี สุขมา 
ครู โรงเรยีนคลองเกลือ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายบุญนาค ไชยศิลป์ 
ครู โรงเรยีนบ้านปรางค์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรสริน อะปะหัง 
ครู โรงเรยีนชุมชนบา้นซาง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกฤษขจร ศรีถาวร 
ครู โรงเรยีนบ้านหนองหญ้าวัว 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทูร ยศธนวรกุล 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจันต ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกสิณ สิมลี 
ครู โรงเรยีนชุมชนบา้นโคกทม (พิศษิฐ์พทิยาคาร) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว 
ครู โรงเรยีนกระบรุ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศภุกร มรกต 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรกันยา แกว้กลม 
ครู โรงเรยีนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกชัย คําทอง 
ครู โรงเรยีนวัดเสาธงกลาง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุ่งนภา สังสะอาด 
ครู โรงเรยีนอนุบาลสิงห์บรุ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุ ี

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุคนธ์ แสงสุข 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอังคณา แก้วไชย 
ครู โรงเรยีนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 3 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอุดมศักดิ์ บุตรอินทร์ 
ครู โรงเรยีนอนุบาลศรีสุทโธ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอลิตา ดาด้วง 
ครู โรงเรยีนฤทธิณรงค์รอน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายไกรสิทธิ์ สุระรัมย์ 
ครู โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธารส วรราม 
ครู โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายระดมโชค ปวงบุผา 
ครู โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชลฤทัย สุขเกษม 
ครู โรงเรยีนสายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอังคนาง บุญศิริ 
ครู โรงเรยีนสายปญัญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพรพนา รัตนพงษ์ไชย 

ครู โรงเรยีนปญัญาวรคุณ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชวนพิศ สิงห์เย็น 
ครู โรงเรยีนปญัญาวรคุณ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค ์
ครู โรงเรยีนมัธยมวัดสิงห ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์ 
ครู โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา 
ครู โรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเกวลิน อังคณากร 
ครู โรงเรยีนสตรีวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกวิสรา ศรีศักดา 
ครู โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐพล กุลครอง 
ครู โรงเรยีนสามเสนวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศภุกฤตย์ อุ่นแอ 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนากร อ่อนสําลี 
ครู โรงเรยีนโยธินบรูณะ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกายเพชร สมเพชร 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปริญญรัตน์ พลวิชัย 
ครู โรงเรยีนวัดนวลนรดิศ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุวัชชัย หมุนสมัย 
ครู โรงเรยีนมัธยมวัดดุสิตาราม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา 
ครู โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประจักษ์ น้อยเหนือ่ย 
ครู โรงเรยีนมัธยมวัดสิงห ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนุสรณ์ กะดามัน 
ครู โรงเรยีนวัดราชบพิธ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนสรณ์ สุมังคละกุล 
ครู โรงเรยีนโพธิสารพิทยากร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปวิตร พุทธิรานนท์ 
ครู โรงเรยีนฤทธิณรงค์รอน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวปุญชรัสมิ์ เอื้อวสุรมย์ 

ครู โรงเรยีนสตรีวัดอปัสรสวรรค์ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพิชชากร สิงหนิยม 
ครู โรงเรยีนศึกษานารี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอัสนี สมิทธิชัยนนท ์
ครู โรงเรยีนวัดราชโอรส 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัลยา พัวอุดมเจริญ 
ครู โรงเรยีนสมุทรสาครบรูณะ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสกัญญา ตลึงจิตร 
ครู โรงเรยีนเบญจมเทพอทุิศจังหวัดเพชรบรุ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร 
ครู โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุฑาพร สําเภาแก้ว 
ครู โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอัจฉรา อยุทธศริิกุล 
ครู โรงเรยีนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน 
ครู โรงเรยีนสมุทรสาครวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธธนนต์ นิยมญาติ 
ครู โรงเรยีนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศิริกาญจน์ บุญเกิด 
ครู โรงเรยีนเบญจมเทพอทุิศจังหวัดเพชรบรุ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุพรรณวดี ประสงค์ 
ครู โรงเรยีนสุราษฎรพ์ิทยา ๓ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนา เทพวารินทร์ 
ครู โรงเรยีนสวีวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพิมพ์น้ําผึ้ง วรรณสาม 
ครู โรงเรยีนมาบอํามฤตวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภูวดล วิริยะ 
ครู โรงเรยีนสอาดเผดิมวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจินดา พราหมณ์ชู 
ครู โรงเรยีนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑามณี ไชยสงคราม 
ครู โรงเรยีนสตรีพทัลุง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมใจ ภัติศิริ 
ครู โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอารีย์ โต๊ะเหม 
ครู โรงเรยีนลําทับประชานุเคราะห์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก 

ครู โรงเรยีนหาดสําราญวิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัฐกานต์ รักษา 
ครู โรงเรยีนคลองท่อมราษฎร์รงัสรรค์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ 
ครู โรงเรยีนควนเนียงวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมาเรียม โต๊ะประดู่ 
ครู โรงเรยีนสตูลวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปวีณา บุตถาวร 
ครู โรงเรยีนสทิงพระวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชิญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล 
ครู โรงเรยีนหนองตาคงพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปัณณาสา ผลพฤกษา 
ครู โรงเรยีนเบญจมานุสรณ ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ 
ครู โรงเรยีนขลุงรัชดาภิเษก 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรรณพิศ ทวาเรศ 
ครู โรงเรยีนเบญจมานุสรณ ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางทพิย์สุดา สรณะ 
ครู โรงเรยีนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นกุูล” 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายมงคล อิ่มสุวรรณ 
ครู โรงเรยีนเขาชะเมาวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอรษา กมล 
ครู โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบรุี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์ 
ครู โรงเรยีนชํานาญสามัคคีวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัญญาภัค เสนาหาร 
ครู โรงเรยีนพนัสพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัทรภร ชนะผล 
ครู โรงเรยีนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนพรัตน์ จินโจ 
ครู โรงเรยีนชลกันยานุกูล 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์ 
ครู โรงเรยีนชลกันยานุกูล 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย 

ครู โรงเรยีนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเฉลิมพล บุษบรรณ์ 
ครู โรงเรยีนชลราษฎรอํารงุ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทวัฒน์ มาทอง 
ครู โรงเรยีนแกลง “วิทยสถาวร” 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสรศักดิ์ บัวแย้ม 
ครู โรงเรยีนแกลง “วิทยสถาวร” 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววรนุช รักธรรม 
ครู โรงเรยีนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นายสุภัทรพงษ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ 

ครู โรงเรยีนแกลง “วิทยสถาวร” 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศกัรินทร์ ขูรีรัง 
ครู โรงเรยีนเชียงคาน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกาํชัย บุตระมี 
ครู โรงเรยีนเลยพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววาสนา ผลาผล 
ครู โรงเรยีนหนองหนิวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเทวารัตน์ สุธาพจน์ 
ครู โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางฉัตรกุล เสฎฐวุฒิกุล 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเทียนชัย ไชยโชค 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนนัทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล 
ครู โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภาณุพัฒน์ ศริิเทพ 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอังกูล มะลูลีม 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพงศกร นาคไทย 
ครู โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ร่มเกล้า 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวรวุฒิ สุขสถิตย์ 
ครู โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกติติศักดิ์ วันงาม 
ครูโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์ 

ครู โรงเรยีนสตรีวิทยา ๒ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์ 
ครู โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุริษา บุญวัฒน ์
ครู โรงเรยีนพระโขนงพิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์ สิงหเสนี) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิญญ์ ภาณศุานต์ 
ครู โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศริิพรรณ 

ครู โรงเรยีนมัธยมวัดหนองจอก 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววรวรรณ แซ่ซิม้ 
ครู โรงเรยีนหอวัง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศศิธร ช่างสุวรรณ 
ครู โรงเรยีนจันทรห์ุน่บําเพญ็ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชาคริต แจ่มศรี 
ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุพัจนา นามประดิษฐ์ 

ครู โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนภิาพร คล้ายยวงทอง 
ครู โรงเรยีนปทุมคงคา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเหมวิกร เจริญศรี 
ครู โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง 

ครู โรงเรยีนพระโขนงพิทยาลัย 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
ครูโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนวัต เปรมปรีชา 
ครู โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ 
ครู โรงเรยีนวัดสุทธิวราราม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวยุพิน ปะวะเสนัง 
ครู โรงเรยีนบ้านดุงวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพรพรรณ ศรีซุย 
ครู โรงเรยีนสตรีราชินูทิศ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธรีะเชษฐ์ จันทะมนตรี 
ครูโรงเรยีนหนองหานวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประดิษฐ์ ศรีซุย 
ครู โรงเรยีนพิบูลย์รกัษ์พิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายคาํสา สุโพธิ์ 
ครู โรงเรยีนอุดรพฒันาการ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายบุญเลี้ยง จอดนอก 
ครู โรงเรยีนอุดรพิทยานุกูล 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศิมา ทวิาพัฒน ์
ครู โรงเรยีนหนองหานวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวันเพ็ญ ชวรุ่ง 
ครู โรงเรยีนหนองหานวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา ขาวกุญชร 

ครู โรงเรยีนกุมภวาป ี
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเจริญขวัญ นําพา 
ครู โรงเรยีนหนองหานวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนวรรษน์ เหง้าดา 
ครู โรงเรยีนกุมภวาป ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางซอ่นกลิ่น กาหลง 
ครู โรงเรยีนเพ็ญพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเสาวณีย ์ยุทธมานพ 
ครู โรงเรยีนพรเจรญิวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชนาภา ไพศาล 
ครู โรงเรยีนพรเจรญิวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

ศึกษานิเทศก ์
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภาพร โคตรวิทย ์
ครู โรงเรยีนกุดบงพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวรรณภา ต่อติด 
ครู โรงเรยีนปากสวยพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ 
ครู โรงเรยีนฝางพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวุฒิไกร คําแฝง 
ครู โรงเรยีนบึงกาฬ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิชุดา หนูจันทร์ 
ครู โรงเรยีนสังคมวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุทธิรัตน์ ศรีเสถียร 
ครู โรงเรยีนบึงกาฬ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวชิรดล คําศิริรักษ์ 
ศึกษานิเทศก ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์ 
ครู โรงเรยีนโคกคอนวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจิตรมาศ คําดีบุญ 
ครู โรงเรยีนชุมพลโพนพิสัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี 
ครู โรงเรยีนพรเจรญิวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรัชนีกร ผิวสว่าง 
ครู โรงเรยีนบึงกาฬ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชมัยพร ถิ่นสําราญ 
ครูโรงเรยีนท่าบอ่ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางประรารี คําเมืองแพน 
ครู โรงเรยีนร่มธรรมานุสรณ ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
ครู โรงเรยีนหนองหิง้พิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์ 

ครู โรงเรยีนเดื่อวิทยาคาร 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมัคร นําสงค์ 
ครู โรงเรยีนโคกคอนวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี 
ครู โรงเรยีนหนองคายวิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์ 
ครู โรงเรยีนสังคมวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิชชุดา พั้วสุข 
ครู โรงเรยีนโพธิ์ตากพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวถิรดา โสดา 
ครู โรงเรยีนปยิะมหาราชาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
ครู โรงเรยีนพะทายพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ 
ครู โรงเรยีนมัธยมวานรนิวาส 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนเรศ เปลี่ยนคํา 
ครู โรงเรยีนมัธยมวานรนิวาส 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศกัดิ์เกยีรติ จันทร์ลือชัย 
ครู โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจรัญชัย อนุศาสน์ 
ครู โรงเรยีนมัธยมวานรนิวาส 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาพ โคตรเพ็ง 
ครู โรงเรยีนร่องคํา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปทิตตา ขัณฑ์ชลา 
ครู โรงเรยีนยางตลาดวิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจตุรงค์ กมลเลิศ 
ครู โรงเรยีนกมลาไสย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ 
ครู โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพงศพล คําโสภา 
ครู โรงเรยีนดงกลางพัฒนศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเทวัญ ภูพานทอง 
ครู โรงเรยีนนามนพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวราวรรณ จันทรนุวงศ์ 
ครู โรงเรยีนฝางวิทยายน 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางปณัสนันท์ กติิชัยเดชอนันต์ 

ครู โรงเรยีนมัญจาศกึษา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพันธ์ ประทุมทีป 
ครู โรงเรยีนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา 
ครู โรงเรยีนชุมแพศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
ครู โรงเรยีนบ้านแฮดศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ 

ครู โรงเรยีนขอนแกน่วิทยายน 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว 
ครู โรงเรยีนกู่ทองพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนัยนา จันทรสมัย 
ครู โรงเรยีนผดุงนาร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพิกุล นามปัดสา 
ครู โรงเรยีนปอพานพิทยาคมรชัมังคลาภิเษก 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนานัติ เปรมบุญ 
ครู โรงเรยีนมหาชัยพิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนริาศ ศรีขาวรส 
ครู โรงเรยีนเมยวดีพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนพดล เทียมเมืองแคน 
ครู โรงเรยีนสตรีศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนริศรา ไชยกนัยา 
ครู โรงเรยีนหนองพอกวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ 
ครู โรงเรยีนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพงษ์ ศรีจํานงค์ 
ครู โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพณมวัลย์ นาวารี 
ครู โรงเรยีนโพนเมืองประชารฐั "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนสุรณ์" 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา 
ครู โรงเรยีนโพนเมืองประชารฐั "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนสุรณ์" 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศริิธร ศรีจํานงค์ 
ครู โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ร้อยเอด็ 

(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัชธฤต เกือ้ทาน 
ครู โรงเรยีนปทุมราชวงศา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญฑิพา พอนอ่วม 
ครู โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบรุ ี
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสิริวรรณ มีรอด 
ครู โรงเรยีนจอมสุรางค์อปุถัมภ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายครองคน บํารุงเวช 
ครู โรงเรยีนบางปะหนั 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปฏิมากร โกมลธร 
ครู โรงเรยีนบางบัวทอง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายโยธิน นิลคช 
ครู โรงเรยีนท่าเรือ “นิตยานกุูล” 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศกัดิ์รพี แสนสุข 
ครู โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบรุ ี
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพนธกร กันชิงแก้ว 
ครู โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ นนทบรุี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนาํชัย ราตรีโชติ 
ครู โรงเรยีนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเบญจมาศ บุดศรี 
ครู โรงเรยีนบญุเหลือวิทยานุสรณ ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวเกษณีย ์ยอดไฟอินทร์ 

ครู โรงเรยีนพุทไธสง 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชาญชัย หาญสีนาด 
ครู โรงเรยีนหนองกีพ่ิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี 
ครู โรงเรยีนถนนหักพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนฤพนธ ์สายเสมา 
ครู โรงเรยีนสุรวิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุภัคว์ ภัควัตพิสุทธิพร 
ครู โรงเรยีนสันติสุข 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุวิมลวดี คนฟู 
ครู โรงเรยีนแม่พรกิวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ 
ครู โรงเรยีนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์ 

ครู โรงเรยีนบญุวาทย์วิทยาลัย 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวราภรณ์ กาํแพงเพชร 
ครู โรงเรยีนจุนวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมยุรี เวียงคํา 
ครู โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ พะเยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปณิธี กองแก้ว 
ครู โรงเรยีนเชียงคําวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเจนจิรา ยั่งยนื 
ครู โรงเรยีนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา 
ครู โรงเรยีนขุนตาลวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวศรัญญา วงศ์พฤกษา 

ครู โรงเรยีนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภีรภูมิ จินดา 
ครู โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอานุพันธ์ เทพรักษา 
ครู โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวปรารถนา ศรีบุญเรือง 

ครู โรงเรยีนสามัคคีวิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายแท้ นามแก้ว 
ครู โรงเรยีนสตรีศรนีา่น 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธญัวัฒน์ กาบคํา 
ครู โรงเรยีนสา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 
ครู โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสายชล สุขโข 
ครู โรงเรยีนจ่านกร้อง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ 
ครู โรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรจิตรา วงษ์เพิก 
ครู โรงเรยีนสองคอนวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล 
ครู โรงเรยีนธัญบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐพล บัวอุไร 
ครู โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภูมิพัฒน์ รัดอัน 
ครู โรงเรยีนหอวัง ปทุมธานี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง 

ครู โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุฑามาศ กมล 
ครู โรงเรยีนธัญบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิสิทธิ์ เครือสา 
ครู โรงเรยีนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธาน ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ 
ครู โรงเรยีนพิจิตรพทิยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอนุสรา กมุทชาติ 
ครู โรงเรยีนห้วยยาวพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์ 
ครู โรงเรยีนหนองบวั 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายมนัส ชวดดา 
ครู โรงเรยีนตาคลีประชาสรรค์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจันทิมา กุลศรี 
ครู โรงเรยีนอุทยัวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายไชยไพธิ์  ร่มโพธิ์ 
ครู โรงเรยีนอุทยัวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิรมณ ปั้นงาม 
ครู โรงเรยีนสตรีอ่างทอง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพีรวัฒน์ แสงเงิน 
ครู โรงเรยีนโคกตูมวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกนกประภา ขาวเผอืก 

ครู โรงเรยีนสนามชัยเขต 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิชา พุ่มพวง 
ครู โรงเรยีนพูลเจริญวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางทศันา โพธิ์เงิน 
ครู โรงเรยีนราชวินิตบางแก้ว 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรพิมล สนั่นดัง 
ครู โรงเรยีนปอ้มนาคราชสวาทยานนท ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ 
ครู โรงเรยีนปอ้มนาคราชสวาทยานนท ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพรเทพ พรมตา 
ครู โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางช่อทิพย์ ก้อนทองคํา 
ครู โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ สมุทรปราการ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด 
ครู โรงเรยีนแปลงยาวพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวิลาวัณย์ แจ้งกระจ่าง 
ครู โรงเรยีนดอนฉิมพลี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ 
ครู โรงเรยีนดัดดรณุ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธัมมา เพชรเจริญ 
ครู โรงเรยีนบางบอ่วิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิไล โพธิศัย 
ครู โรงเรยีนสตรีสมุทรปราการ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนวัฒน์ ทรงเขตร 
ครู โรงเรยีนบางแก้วประชาสรรค์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ร้อยตรี สุมณ กล้าหาญ 
ครู โรงเรยีนสมุทรปราการ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเสาวนีย ์หิรัญวัฒน์ 
ครู โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ สมุทรปราการ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญญภรณ์ โสภาพิสุทธิวงศ์ 
ครู โรงเรยีนประจันตราษฎรบ์ํารุง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพรพนา เทียนทอง 
ครู โรงเรยีนองครักษ ์

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพรทวี สีเคน 
ครู โรงเรยีนปราจณิราษฎรอํารุง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพัชรา สําลี 
ครู โรงเรยีนราชโบริกานุเคราะห์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปิยวิทย ์เหลืองระลึก 
ครู โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ กาญจนบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศรัญญา จินดา 
ครู โรงเรยีนท่าม่วงราษฎรบ์ํารงุ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 
ครู โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพิสิฐ เลิศพันธ์ 
ครู โรงเรยีนโพธาวัฒนาเสนี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเมตตา กัลยามงคล 
ครู โรงเรยีนบอ่พลอยรัชดาภิเษก 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอภิรดา ทั่นเส้ง 
ครู โรงเรยีนวิสุทธรังษ ี

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวพัชราภรณ์ พานทอง 

ครู โรงเรยีนบอ่พลอยรัชดาภิเษก 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสมฤทัย พาที 
ครู โรงเรยีนร่มเกล้า กาญจนบรุี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชยานันต์ ปรางจโรจน์ 
ครู โรงเรยีนพระแทน่ดงรังวิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิตติยา น้อยต้นวงษ์ 
ครู โรงเรยีนร่มเกล้า กาญจนบรุี 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 
ครู โรงเรยีนสงวนหญิง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร 

ครู โรงเรยีนกรรณสูตศึกษาลัย 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอําภา กลิ่นพยอม 
ครู โรงเรยีนศรปีระจันต์ "เมธีประมุข" 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์ 
ครู โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวขวัญหทัย พิกลุทอง 
ครู โรงเรยีนสวนแตงวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูร 
ครู โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนวัช ปานสุวรรณ 
ครู โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววัลยา แซ่จิว 
ครู โรงเรยีนศรีวิชัยวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายดุษิต สว่างศรี 
ครู โรงเรยีนอู่ทอง 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางกติิมา จงสมจิต 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายยทุธนา มิ่งเมือง 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประสงค์ นารถอุดม 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนริมล โพธะ 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสร้อย เสริมพล 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุดา ใบแย้ม 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางผอ่งศรี จัตุปา 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมนนิภา พฤกษพงศ ์
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ 

ข้าราชการบํานาญ 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดี 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางยพุดี มงคลจินดาวงศ์ 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชัย 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพิศวาท น้อยมณี 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางภารดี พรขจรกิจกุล 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนาถลดา ทองหยวก 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิศรา ชูชาติ 

ข้าราชการบํานาญ 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ 
ข้าราชการบํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศกุณตลา ดีทองอ่อน 
ครู โรงเรยีนนครนนท์วิทยา ๒ 
สํานักงานเทศบาลนครนนทบรุี 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางผาณิต ทวีศักดิ์ 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเกศกัญญา อนุกูล 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเฉลิมชัย พันธุ์เลิศ 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนพพร แสงอาทิตย ์
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน ์
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ 

นักวิชาการศึกษา 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ 
พนักงานธุรการ 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 
 
                                                                                                

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววศินี เขียวเขิน 
นักวิชาการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคณะกรรมการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้มคีวามสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวชิาชีพตลอดไป 

 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 


