


วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดย นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร   พร้อมคณะครู
บุคลำกร เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 และมีกำรมอบเกียรติบัตรให้แก่นำยมณเฑียร 
นันทะศรี ครู กศน.ต ำบลห้ำงฉัตร ที่ได้รับรำงวัล กศน.ต ำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับอ ำเภอ 
ประจ ำปี 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร



วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย 
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมคณะครู
บุคลำกร ได้จัดประชุม เพื่อติดตำม กำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) ประจ ำงบประมำณ 2563 ณ ห้องประชุม 
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ซึ่งจำกกำรรับฟังรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ จำกคณะ
กรรมกำรฯ รำยมำตรฐำน พบว่ำ ทุกมำตรฐำน มีผล
กำรประเมินบรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 



วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมคณะครูบุคลำกร ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและด ำเนินกำร ตำมมำตรกำรป้องกันสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง พร้อมคณะ ณ ห้อง
ประชุม กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร



วันท่ี 9-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร มอบหมำยให้ 1. นำยเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ 
ครูผู้ช่วย 2. นำงสร้อยสุวรรณ เตชะธิ ครู กศน.ต ำบล 3. นำงสำวสุดำพร ทิพย์มณี ครู กศน.ต ำบล 
เข้ำรับกำร กำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงำน รุ่นที่ 1/2564
ระหว่ำงวันที่ 9-13 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2563 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี โดย ศูนย์เเม่
ข่ำยประสำนงำน อพ.สธ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี ซึ่งกำรอบรมดังกล่ำวด ำเนินกำรไปด้วยดี
และทำงคณะผู้เข้ำรับกำรอบรมจะน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงๆมำด ำเนินกำรขยำยผลให้กับ 
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตรต่อไป



วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร มอบหมำย
ให้นำงสำวเกวลิน อุตมะ ครูอำสำสมัครฯ และนำงวรินทร์
ศิญำ ถำน้อย ครูกศน.ต ำบล เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อควำมเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุก
หมู่เหล่ำในโอกำสวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม 
๒๕๖๓ ณ วัดยำงอ้อย ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง 



วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563
กศน.ต ำบลหนองหล่ม ได้รับหมอบหมำยจำก นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำง
ฉัตร เข้ำร่วมกิจกรรมอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดง้ำวพิชัย หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง 
โดยมีกำรจัดกิจกรรมน้ ำผักผลไม้เพื่อสุขภำพ กำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำ  กิจกรรมส่งเสริม
กำรอ่ำน รถอ่ำนฉัน กิจกรรมบรรณสัญจร และกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย



วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดยนำงสำวชนสิรำ พรมชัย 

ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมด้วย นำงรสำพร

หม้อศรีใจ นำยเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ และนำงสำวเปรมสิณี 

มังจกัร์  เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำน และวินัยส ำหรับข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้

ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรเงิน บัญชี พัสดุ ระหว่ำงวันที่ 

๑๗ - ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ โดยมีวิทยำกรจำก 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ ๙ ในวันที่ ๑๗ 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ และส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมล้อมรัก 

ณ บ้ำนแม่รีสอร์ท อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 



วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอ
ห้ำงฉัตร มอบหมำยให้นำงสำวเกวลิน
อุตมะ ครูอำสำสมัครฯ และนำงสำวสุ
กัญญำ ชัยสงค์ ครูกศน.ต ำบล นำงสำว
สุดำพร ทิพยม์ณี ครูศรช.ต ำบลปง
ยำงคก เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อควำมเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและ
ปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำในโอกำสวัน
ชำติและวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 
2563 ณ วัดทุ่งบ่อแป้นสำมัคคีธรรม 
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัด
ล ำปำง 



วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร มอบหมำยให้ นำงสำวเปรมสิณีย์ มังจกัร์ บรรณำรักษ์
ปฏิบัติกำร ให้กำรต้อนรับนำงจำรุณี แก้วประภำ ผอ.กศน.อ ำเภอเมืองพะเยำ พร้อมคณะครูจำก กศน.
อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ ได้มำศึกษำดูงำน เรื่อง กำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ณ ห้องประชุมกศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร และได้เยี่ยมชมห้องสมุดประชำชนอ ำเภอห้ำงฉัตร



วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563
เวลำ 11.00 น. นำงสำวชนสิรำ พรมชัย 
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ได้
มอบหมำยให้ นำงรสำพร หม้อศรีใจ ร่วม
ต้อนรับ นำงคนึงนิตย์ วันนิตย์ ที่ได้ย้ำยมำ
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน 
กศน.จังหวัดล ำปำง นำงนฤมล บุตรชำนนท์ 
ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร กศน.
อ ำเภองำว และนำงนำตยำ นนทวงศ์ เข้ำรับ
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอแจ้ห่ม 
โดยมี ท่ำนเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พร้อมด้วย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร 
สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดล ำปำง ณ 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดล ำปำงให้กำรต้อนรับ 



วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร มอบหมำยให้ นำยเดชพสิษฐ์ เดชะบุญ ครูผู้ช่วยและ
นำงบุหงำ กิ่งนำระ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลผลกำรเรียน
เฉลี่ย GPA/PR ระดับสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดล ำปำง โดยมี นำงคนึงนิตย์ วันนิตย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดล ำปำง เป็นประธำน.                 



วันน้ี 28 พฤศจิกายน 2563
นำงสำวชนสิรำ พรมชัย ผอ.กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร มอบหมำยให้นำงสำว
เกศสุดำ ไชยสวนดอก ครูอำสำสมัครฯ และนำยนพกร โนจำ ครูกศน.
ต ำบลวอแก้ว เข้ำร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล
ให้กับแผ่นดินและปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำในโอกำสวันชำติและวัน
พ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2563 ณ วัดวอแก้ว หมู่ 3 ต ำบลวอแก้ว 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 


