
ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
๑ ศธ 04050/3430  ๓ ต.ค.61 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา นางแสงระวี  จันทะนะ  ๓๐ - ๓๑ ต.ค.62 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพ

ครูแกนน าโรงเรียนและเครือข่าย
๒  ศธ 04050/3695  17 ต.ค.61 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ผู้บริหาร/ครู  25-28 ต.ค.61 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท

จ.นครนายก
3 ศธ 04050/3775  24 ต.ค.61 โครงการสัมมนาผู้น านักประชาธิปไตย ครู/นักเรียน  15-17 พ.ย.61 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

ส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
4 106/2561  29 ต.ค.61 ประชุมอบรมสัมมนาจัดท าแผนงบประมาณ น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  16-17 พ.ย.61 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เชียงใหม่
5 ศธ 04050/ว3876  7 พ.ย.61 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัด นางสุนิทรา พรมมล/   30 พ.ย.- โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

ประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารโรงเรียน/ครู  1 ธ.ค.61
6 ศธ 04010/ว4111  1 พ.ย.61 การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ นางสุนิทรา พรมมล  26-28 พ.ย.61 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

เคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่  12-14 ธ.ค.61 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

7 818/2561  31 ต.ค.61 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม  19 พ.ย.61 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.
8 002/ว 361  28 ก.ย.61 การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. นางอ้อยทิพย์  รุณผาบ  7 ธ.ค.61 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

พบสมาชิก นายเจริญ  ปัญญา จ.เชียงใหม่
9 ชม.437/2561  24 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุม นางกรรณิการ์  นันติ  14 ม.ค.62 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

10 ชม54207/37  9 ม.ค.62 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นางสุนิทรา  พรมมล  17-18 ม.ค.62 เทศบาลต าบลสันป่าตอง จ.ชม.
11 ศธ04050.302/03  9 ม.ค.62 ขอเชิญประชุม นายจ านงค์ โปธาเกี๋ยง  11 ม.ค.62 โรงเรียนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทะเบียนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขา้รับการอบรมพัฒนา/ประชมุ/สัมมนา

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต ๔



ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
12  7/2562  14 ม.ค.62 เชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรายการ น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  17 ม.ค.62 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครู

บัญชี ปี 2561 ประถมศึกษา จ.เชียงใหม่
13 ศธ04050/148  11 ม.ค.62 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย นางศรีพรรณ์  เกษรศรี  24-25 ม.ค.62 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ
14 ศธ04050/536  20 ก.พ.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู นายมนตรี  ไชยบุญทา  20-27 ก.พ.62 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท

และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครนายก
15 ศธ 04050/540  20 กพ.62 แต่งต้ังคณะกรรมการและเชิญประชุม นายสมัคร มูลประการ  20-27 ก.พ.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
16  173/2562  4 ม.ีค.62 เชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม  15 ม.ีค.62 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.
17 ศธ 04050/769  11 ม.ีค.62 เชิญประชุมและเป็นวิทยากร นางอัจฉรา  บุญแปลง  22 เม.ย.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
18 ศธ 04050/460  12 ก.พ.62 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปวนแดง  2-5 พ.ค.62 ม.ราชภัฎล าปาง จ.ล าปาง

การศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือน นางจิราพร ชมภูมิ่ง
วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ นางพรพิมล ไวยกุล

19 ศธ 04278/ว270  21 ม.ีค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นายดนัย  ถนอมจิตร  23-26 พ.ค.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ
วิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา

20 สธ 0911.02/ว548 25 ม.ีค.62 การประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ  13-15 พ.ค.62 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคฯ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่

21 ศธ 0269/1070  10 เม.ย.62 ประชุมสัมมนาเพือ่สร้างการรับรู้เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าตาล  22 เม.ย.62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพืน้ทีน่วัตกรรมการศึกษา โรงเรียนแม่วินสามัคคี
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)

โรงเรียนบ้านพันตน
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า



ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
22 259/2562  3 เม.ย.62 การประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ทีจ่่าย น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  22 เม.ย.62 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.

ต้นสังกัด
23 ศธ 0269/ว1052  9 เม.ย.62 การเสวนารูปแบบและแนวทางการจัดการ  โรงเรียนวัดอุเม็ง  1 พ.ค.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

เรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE โรงเรียนบ้านสันทราย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)
โรงเรียนแม่วินสามัคคี

24 ศธ 04050.337/184  11 เม.ย.62 การอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  24-29 เม.ย.62 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ในวิถีพอเพียง จ.สกลนคร

25 ศธ 04008/ว902  3 เม.ย.62 การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม นายพัฒนพงษ์ พวงทอง  11 เม.ย.62 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะที ่2 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

26 ศธ 04009/ว2550  19 เม.ย.62 การน าเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  15 โรงเรียน  29-31 พ.ค.62 อาคารทรู กรุงเทพ
ของกลุ่มทรู

27 ศธ 04010/ว1747  29 เม.ย.62 ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  7-9 พ.ค.62 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และโรงเรียนบ้านน้ าแพร่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)
28 ศธ 04001/ว2662  26 เม.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ นางกรรณิการ์  นันติ  24-26 ก.ค.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
29 ศธ 04010/ว 2660 22 เม.ย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง นายมนตรี  ไชยบุญทา  8-11 พ.ค.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

การวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ 
30 ศธ 04283/163  25 เม.ย.62 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  28 เม.ย.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

และประเมินผลการจัดการศึกษา  1 พ.ค.62
31 ศธ 04283/124  19 เม.ย.62 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  นางสุนิทรา  พรมมล  28 เม.ย.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

และประเมินผลการจัดการศึกษา  1 พ.ค.62



ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
32 154/2562  22 เม.ย.62  การประชุมวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียน นางธัยพร  ภุมรินทร์   28-30 เม.ย.62 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณภาพ
33 ศธ 04277/ว280  24 เม.ย.62 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  26-29 เม.ย.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนวัดเวฬุวัน
34 ชม0003/ว0199  5 เม.ย.62 โครงการฝึกอบรมการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ นายสมชาย เมธาวีกุลชัย  14 พ.ค.62 หอประชุมสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
35 ศธ 04277/ว257  19 เม.ย.62 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จนท.กลุ่มส่งเสริมการ  29 เม.ย- โรงแรมฮิพ กรุงเทพ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตาม จัดการศึกษา  2 พ.ค.62
ข่าวสาร

36 ศธ 04002/ว1448  1 เม.ย.62 โครงการอบรมหลักสูตร การเสริสร้าง นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร   3-6 ม.ิย.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ
สมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และ นางวรรณภา ติยะชนานนท์
การพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงาน นางพัชรินทร์ สิทธิอไรนันท์  10-13 ม.ิย.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ

37 ศธ 04010/ว1931  13 พ.ค.62 เชิญเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย นายจ านงค์ โปธาเกี๋ยง   21-23 ก.ค.62 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

38 ศธ 0269/1284  15 พ.ค.62 ขอเชิญประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา นางสุนิทรา  พรมมล  24 พ.ค.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
การศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

39 ศธ 0269/1285  15 พ.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล นางประภาพร สุวรรณบงกช  27 พ.ค.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
สารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

40 ศธ 04005/ว412  13 พ.ค.62 การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน นางประภาพร สุวรรณบงกช  24 พ.ค.62 โรงแรมเอมอเวนพิค จ.เชียงใหม่
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพืน้ทีห่่างไกล ในสถานศึกษา

ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่



41 ศธ04002/ว2578  10 พ.ค.62 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน นางประภาพร สุวรรณบงกช  20-22 พ.ค.62 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ จ.ชลบุรี
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

42 ศธ 04050.337/231  21 พ.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน า น.ส.น้ าค้าง สวัสด์ิประดิษฐ์  29 พ.ค.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิต โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  1 ม.ิย.62
ศาสตร์และเทคโนโลยี

43 ชม0003/ว21391  23 พ.ค.62 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จ ข้าราชการครูและบุคลากร  11-12 พ.ค.62 ส านักงานคลังเขต ๕ จ.เชียงใหม่
บ านาญและวิธีปฏิบัติงานในระบบ e-pension ทางการศึกษา จ านวน
ส าหรับเจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการ 34 คน

44 ศพด269/2562  28 พ.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก นางแสงจันทร์ กันยะมูล  10 ม.ิย.62 ห้องประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นายสมัคร มูลประการ จ.เชียงใหม่
นายประเสริฐ สุริยโต้

45 ศธ0269/1394  31 พ.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการช่วยเหลือ นางแสงจันทร์ กันยะมูล  7 ม.ิย.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
และชี้แจงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บ นางประภาพร สุวรรณบงกช
ข้อมูลกลางเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน นางสุนิทรา พรมมล
และเด็กตกหล่น จังหวัดเชียงใหม่

46 ศธ04008/ว1286  29 พ.ค.62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วย ศึกษานิเทศก์  6 ม.ย.62 โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพ
งานทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ผลักดันหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

47 นร5118/289  24 พ.ค.62 โครงการ"เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับ น.ส.กัลยาณี  คุณา  20-21 ม.ิย.62 โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่
โครงการเพชรในตม" ปี 2562 โรงเรียนกิ่วแลน้อยฯ

48  ศธ04051/ว1550  22 พ.ค.62 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนา นายจ านงค์ โปธาเกี๋ยง  31 พ.ค.62 ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
ทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่



49 ศธ04008/ว1241  24 พ.ค.62 การจัดการแข่งขันหุน่ยนต์ สพฐ.เพือ่คัดเลือก ครู/นักเรียน  31 พ.ค.- โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวที โรงเรียนบ้านน้ าแพร่  3 ม.ิย.62
ระดับนานาชาติ

50 ศธ04283/193  22 พ.ค.62 การประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการนิเทศ นางสุนิทรา พรมมล  29-31 พ.ค.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน

51 ศธ04010/ว2029  21 พ.ค.62 เชิญประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ นางสุนิทรา  พรมมล  18-20 ม.ิย.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจ่บหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

52 ศธ04010/ว2456  20 ม.ิย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ ศึกษานิเทศก์  22-24 ม.ิย.62 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา
ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน

53 ศธ0269/1588  18 ม.ิย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และ นางแสงจันทร์ กันยะมูล  5 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

54 ศธ04050/2070  19 ม.ิย.62 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด นายณัฐวัฒน์  บุญทวี  11-14 ก.ค.62 โรงแรมวังจันทน์วิเวอร์วิว
ประจ าปี 2562 คร้ังที ่2 ผอ.โรงเรียนวัดพญาชมภู จ.พิษณุโลก

55 ศธ04050/ว1914  10 ม.ิย.62 การอบรมครู สพฐ.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ครู จ านวน 7 โรงเรียน  21-24 ม.ิย.62 โรงเรียนบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง
ทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร จ.เชียงใหม่
ส าหรับผู้ใหญ่บนพืน้ทีสู่ง

56 ศธ04010/ว2381  14 ม.ิย.62 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ  นายมนตรี  ไชยบุญทา  ๒๑-25 ม.ิย.62 โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพ
ทดลองใช้แนวทางการวัดแววผู้มีความสามารถ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตอง
พิเศษระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานและจัดท าเคร่ืองมือวัดแววฯ



ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
57 ศธ5302.3/ว2239  11 ม.ิย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาครูผู้น าการจัดการน.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก  21-24 ม.ิย.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์
58 ศธ04004/ว617  11 ม.ย.62 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ นางสมจิต  อินจันทร์  18-21 ม.ิย.62 โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ

ด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน นางชฎาพร  ปราโมทย์
และผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

59 ศธ6593(7.19.6)/  11 ม.ิย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการ นางสุนิทรา  พรมมล  28 ม.ิย.62 ศูนย์ประสานงานเพือ่พิทักษ์
3559 การขับเคล่ือนระบบและกลไกตามแผน สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงใหม่แบบบูรณาการ คร้ังที1่/2562

60 สธ0450.1.2/ว222  5 ม.ิย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปคืนข้อมูลในการ จนท.กลุ่มส่งเสริมการ  26 ก.ค.62  ห้องประชุม สนง.ป้องกันควบคุม
จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์บริโภคเคร่ืองด่ืม จัดการศึกษา โรคที ่1 เชียงใหม่
แอลกอฮอล์และยาสูบ กลุ่มอายุ 15-19 ปี
พืน้ที ่8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

61 ศธ 04009/ว3821  12 ม.ิย.62 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  20-21 ม.ิย.62 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพ
รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพือ่รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ คร้ังที ่8
ปีการศึกษา 2561

62 อว8393(15)6.1/  5 ม.ิย.62 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านทุง่หลวง  17 ม.ิย.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
164 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ที่ เลขหนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ผู้เขา้อบรม วันที่ สถานที่
63 ศธ04047/1883  5 ม.ิย.62 ขอเชิญเข้าร่วมงาน TEP Forum 2019 นายสมัคร มูลประการ  8-9 ม.ิย.62 ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

 ภูมิทัศน์ใหม่ การศึกษาไทย กรุงเทพ
64 ศธ04010/ว2231  6 ม.ิย.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบส่ือการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  14-15 ม.ิย.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่

เรียนรู้โครงการส่ือการสอนโปรแกรมมิ่ง โรงเรียนแม่วินสามัคคี
ในโรงเรียน

65 ศธ04007/ว2608  6 ม.ิย.62 ขอเชิญประชุมคณะท างานโครงการพัฒนา นางอมรรัตน์  พวงทอง  10-12 ม.ิย.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ นายวรชัย  ภิรมย์
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพือ่สร้างนวัตกรรม
องค์ความรู้และงานวิจัยส าหรับเด็กพิการฯ


