สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 16/2562 วันพุธที่ 17 เมษำยน 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ โรงเรียนอนุบำลพังงำ / สพป.พังงำ
2. โรงเรียนต้นแบบกำรส่งเสริมสุขภำพ โรงเรียนสำรวิทยำ กทม. /สพม.เขต 2
3. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย DLIT โรงเรียนภูซำงใหญ่วิทยำคม จังหวัดหนองบัวลำภู /สพม.เขต 19
4. โรงเรียนสวย ภูมทิ ัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ โรงเรียนขุนควรวิทยำคม จังหวัดพะเยำ /สพม.เขต 36
5. หลักสูตรทักษะกำรดำรงชีวิตของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ /สำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้ำนป่ำกล้วย จังหวัดสุโขทัย ตอน “ศำสตร์ศิลป์ เชิดชู
ครูดนตรีไทย” /สพป.สุโขทัย เขต 2
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. เรือ่ ง ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้ของ
สพท.และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษำยน
๒๕๖2 โดยวันนี้เสนอโครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชดำริภูหินร่องกล้ำ จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อกำร
ฟื้นฟูสภำพป่ำ เพำะชำกล้ำไม้ ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้รำษฎร เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวชมอย่ำงใกล้ชิด
สำมำรถยืนชมทิวทัศน์ผืนป่ำ จุดชมดอกพญำเสือโคร่ง หรือซำกุระเมืองไทย อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงำม และเปิดให้ประชำชนเข้ำชมทุกวัน
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เรือ่ ง เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู (โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ.)
2.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี

-22.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู ดังนี้
1) เลขำธิกำร กพฐ. คอนเฟอเรนซ์สด จำก สพม.39 จังหวัดพิษณุโลก กล่ำวถึงกำรนำหลัก
ศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำตำมโครงกำรพระรำชดำริ ขอให้โรงเรียนนำเทปที่ออกอำกำศไปใช้
ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับนักเรียนให้ได้เรียนรู้ในเรื่องโครงกำรพระรำชดำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 9 โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชดำริภูหินร่องกล้ำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระรำชประสงค์ที่จะฟื้นฟู
ป่ำไม้ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ช่วงอำกำศเย็นพื้นที่แห่งนี้จะสวยงำมมำก มีจุดชมดอกพญำเสือโคร่ง หรือ
ซำกุระเมืองไทยซึ่งมีคนมำเยี่ยมชมจำนวนมำก และได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ กำรเมืองสมัยลัทธิคอมมิวนิสต์
สำระสำคัญเป็นพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 พระองค์มองว่ำจะพัฒนำประเทศไทย
อย่ำงไรให้พสกนิกรอยู่ดีมีสุข นอกจำกจะเรียนรู้แหล่งธรรมชำติแล้ว กำรปลูกฝังสำนึกควำมจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์
ซึง่ ในอดีตพระมหำกษัตริย์ได้สร้ำงบ้ำนแปลงเมือง ปกปักรักษำมรดกของไทยไว้ให้คนไทยมีแผ่นดินอยู่ มีควำมเป็นไทย
มีอิสระในผืนแผ่นดินนี้
2) วันที่ 11 เมษำยน 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธำนประชุม
ปฏิบัติกำรสรุปผลกำรเตรียมควำมพร้อมโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ระยะที่ 2 และพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เพิ่มเติม ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
จังหวัดปทุมธำนี เพื่อพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โดยเชิญ ผอ.สพท. รักษำกำร ผอ.สพท. และ ว่ำที่ ผอ.สพท.ใหม่
ประชุมติดตำมควำมพร้อมโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ในกำรประชุมวันดังกล่ำวได้สุ่มให้สพป.จำนวน 5 เขต,
สพม. จำนวน 2 เขต รำยงำนควำมพร้อม ผลปรำกฏว่ำกำรรำยงำนเป็นที่พึงพอใจว่ำเขตพื้นที่มีกำรติดตำม ส่วนใหญ่
โรงเรียนมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำและมีบำงจุดที่ต้องพัฒนำอีกเล็กน้อย สำหรับเขตมัธยมศึกษำทั้ง 2 เขต เป็นเขตที่มี
ควำมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะดำเนินกำร ในกำรนี้ สพฐ.มีโครงกำรที่จะส่งบุคลำกร นักเรียน ไปศึกษำดูงำนที่
ต่ำงประเทศ สำหรับเขตพื้นที่กำรศึกษำจำนวน 6 เขต ที่ได้รับกำรประกำศชื่อ สพฐ.จะประสำนให้ไปร่วมศึกษำดูงำน
เพื่อนำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำเขตพื้นที่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
3) วันที่ 19 เมษำยน 2562 เลขำธิกำร กพฐ. เป็นประธำนเปิดและบรรยำยพิเศษปฏิบัติกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรงำนตำมรอยพระยุคลบำท ณ
โรงแรมบำงกอกพำเลซ กรุงเทพมหำนคร และบรรยำยพิเศษ จำกมูลนิธิชัยพัฒนำ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึง่ สพฐ.
เชิญ ผอ.สพท.เข้ำร่วมประชุม และจะมีข้อรำชกำรสำคัญแจ้งให้ทรำบด้วย
4) กำรรับนักเรียนปีนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยกำรโรงเรียน ผอ.สพท. เรื่องกำรสอบโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำ และโรงเรียนแข่งขันสูง เป็นที่เรียบร้อย ไม่มีปัญหำใดๆ มีปัญหำเล็กน้อยเรื่องกำรตีควำมบำง
ประเด็นผิดเช่น เรื่องกำรรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบำลปีที่ 3 ซึ่งมีสิทธิเข้ำเรียนชั้นป.1 ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเด็กนักเรียน
ที่จบชั้นม.3 เข้ำเรียนต่อชั้นม.4 โรงเรียนเดิม ต้องมีสิทธิเรียนได้ทันที ปีกำรศึกษำหน้ำขอให้เตรียมวำงแผนจัดชัน้ เรียน
ไว้รองรับนักเรียน ควรคำนึงถึงควำมพร้อมของโรงเรียนเป็นหลักเช่น เรื่องอำคำรเรียน บุคลำกรในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพ เป็นต้น สพฐ. ได้รับรำยงำนโรงเรียนในสังกัดที่มีที่นั่งเหลือสำหรับกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนต่อ

-3จำก สพม.1 และ สพม.2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษำยน 2562 มีโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน ที่ยังมีที่นั่งเหลือรับ
นักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ม.1 รับได้ 1,054 ที่นั่ง ม.4 รับได้ 1,367 ที่นั่ง
5) เมื่อวันที่ 15 - 16 เมษำยน 2562 มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ประสบ
วำตภัย ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทำงรำชกำร จำเป็นต้องฟื้นฟูซ่อมแซมโดยเร็ว ขอให้รีบส่งประมำณ
กำรให้ สพฐ. ได้รับทรำบตำมแบบรำยงำน และดำเนินกำรตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด เพื่อ สพฐ.จะเร่งจัดสรร
งบประมำณต่อไป
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic – Learning
3.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำ และทักษะ
ชีวิตในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ โดย สพฐ. เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง สพฐ.
โดย สวก. ร่วมกับ ฉก.ชน. สสส. ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. นอกจำกนี้
สวก. ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสือเรียนในส่วนของเพศวิถีด้วย และสพฐ.ได้เชิญคณะวิทยำกรมำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรำยกำรวันนี้ จำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.รัตนำ แสงบัวเผื่อน รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ นำงสำวแสงจันทร์ เมธำตระกูล ผู้อำนวยกำรโครงกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และนำงรัตนวิภำ ธรรมโชติ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรกำรฝึกอบรมโปรแกรมพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic –
Learning เพื่อพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำ ออกแบบไว้เป็นหน่วยกำรเรียนรู้ 8 โมดูล ทำให้ครูเข้ำใจ
เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้เพศศึกษำ“เพศวิถีศึกษำ” ในหนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน สุขศึกษำและพลศึกษำ
กล่ำวถึงควำมสำคัญจำก พรบ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ และพรบ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 โดยกำหนดกำรเพื่อพัฒนำสมรรถนะครูเพศวิถีศึกษำ ดังนี้
๕ – ๑๒ เม.ย. ๖๒ อบรมควำมรู้เพศวิถีศึกษำให้แก่ผู้นิเทศ กำกับ ติดตำม ๑๐๐ คน และ
ครูจำกโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ – 25๖๑ ผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ
แบบออนไลน์
๑๗ เม.ย. ๖๒ ออกอำกำศรำยกำร “พุธเช้ำ-ข่ำว สพฐ.” ชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ครูเพศวิถีศึกษำ
๒๒ เม.ย. ๖๒ ประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ศน.นวศ.ผู้นิเทศครูสอนเพศวิถีศึกษำ
(๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) (ส่วนกลำง ณ ห้อง DOC อำคำร สพฐ. ๕ ชั้น ๙)

-4๒๙ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรนิเทศเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษำ
สำหรับผู้นิเทศ กำกับ ติดตำมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมที เค พำเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
๑ – ๘ พ.ค. ๖๒ ผู้นิเทศ กำกับ ติดตำม ๑๐๐ คน หำครูผู้สอน ๑๐ คน (๑๐๐ x ๑๐) =
๑,๐๐๐ คน อบรมผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์
๙ – ๓๐ พ.ค. ๖๒ อบรมครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำทุกคน และผู้สนใจอื่นๆ อย่ำงน้อยโรงเรียนละ
๑ คน ประมำณ ๓๐,๘๑๖ คน/โรงเรียน ผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ (รวมถึงโรงเรียนในสังกัด
สศศ. ด้วย)
มิ.ย. – พ.ค.2562 เริ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
สำหรับช่องทำงกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ สพฐ.ได้ดำเนินกำรดังนี้
1) มีหนังสือถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขตให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทรำบและ
ดำเนินกำร
2) เว็บไซต์สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (สวก.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) รำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำวสพฐ.”
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง กำรแข่งขันทักษะภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทย ปี 2562
3.2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำ ดร.ดวงใจ บุญยะภำส ผู้อำนวยกำรสถำบันภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ แจ้งผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สังกัด สพฐ. วิชำภำษำไทย ดังนี้
ระดับชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ย(MEAN) 54.61 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 15.20
ระดับชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ย(MEAN) 55.04 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 15.79
ระดับชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ย(MEAN) 48.16 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 15.76
และประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของสถำบันภำษำไทย 2 เรื่อง ดังนี้
1) กำรคัดเลือกกำรดำเนินงำนที่ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนประสบผลสำเร็จ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ประจำปี พ.ศ.2562
1.1 ศึกษำนิเทศก์และสถำนศึกษำจัดส่งเอกสำร/ผลงำน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิจำรณำคัดเลือก (ภำยในวันที่ 16 พฤษภำคม 2562)
1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำคัดเลือกเขตละ 1 รำย/โรงเรียน และส่ง
เอกสำร/ผลงำนที่รับรองแล้วให้สพฐ. (ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2562)

-52) กำรแข่งขันทักษะภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วนั ภำษำไทย ปี2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนทรำบและดำเนินกำรจัดกำร
แข่งขันรอบคัดเลือก รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขันได้แก่ 1) คัดลำยมือ 2) เขียนเรื่องจำกภำพ 3) เขียนเรียงควำม
4) แต่งคำประพันธ์ 5) รอบรู้วรรณคดี กำหนดส่งผลงำนภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน 2562
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

