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ฉบบัที ่๑๐ ประจ าเดอืน ตลุาคม ๒๕๖๓



วันที่ 1 ตุลาคม 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดย นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตรพร้อมคณะครูบุคลำกร 
เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนตุลำคม 2563 เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.
อ ำเภอห้ำงฉัตร



วันที่ 7 ตุลาคม 2563
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้ำงฉัตร ด ำเนินกำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ 
(ไต่ระดับ) มิติประสบกำรณ์ ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร โดยมี นำงสำว
ชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรด้ำนอำชีพ นำงแสง
ระวี รักสัตย์ พัฒนำกำรอ ำเภอห้ำงฉัตร กรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต นำยเพียร ทำสุตำ ผู้อ ำนวยกำร 
รพ.สต.บ้ำนข่วง กรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคมและชุมชน นำยกฤษฎำ
เทพภำพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำรด้ำนวัดผลและประเมินผล นำงรสำพร หม้อศรีใจ ครูช ำนำญ
กำรพิเศษ และนำงสำวเกวลิน อุตมะ กรรมกำรและเลขำนุกำร กิจกรรม ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินกำร แนะน ำ
คณะกรรมกำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ มิติประสบกำรณ์ คณะกรรมกำรประเมินมิติประสบกำรณ์จำก
แฟ้มโดยกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล และออกประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ โดยมีผู้ประเมินเทียบระดับมิติ
ประสบกำรณ์ จ ำนวน 9 คน



วันที่ 11 ตุลาคม 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดย ผอ.ชนิสรำ พรมชัย 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
ด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1/2563 โดยมีนำยใจชำย 
ปัณนะพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 
เป็นหัวหน้ำสนำมสอบ ได้รับกำรนิเทศตรวจเยี่ยม
สนำมสอบจำก นำงสมพร เอี่ยมส ำอำงค์ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ส ำนักงำน กศน.จังหวัด
ล ำปำง นิเทศติดตำมสนำมสอบ
ณ โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัด
ล ำปำง จ ำนวนนักศึกษำระดับม.ต้น 22 คนเข้ำ
สอบ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ม.ปลำย 
12 คน เข้ำสอบ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
รวมเข้ำสอบทั้งหมดร้อยละ 94.12



วันที่ 13 ตุลาคม 2563
กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร น ำโดย นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ท่ำนผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตรพร้อมท้ังครูบุคลำกร 
เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร และเข้ำร่วมพิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวัน
สวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมีนำยพัฒนพงษ์ 
สร้อยอินทรำกุล นำยอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นประธำนในพิธี ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอห้ำงฉัตร



วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
พร้อมด้วยบุคลำกร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ร่วมพิธีวำงพำน
พุ่มดอกไม้ หน้ำพระฉำยำลักษณ์ สมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี เพ่ือน้อมร ำลึก เนื่องในวันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ โดยมี นำยพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรำกุล 
นำยอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นประธำนในพิธี ณ หอประชุมที่ว่ำ
กำรอ ำเภอห้ำงฉัตร



วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร 
พร้อมด้วยครูและบุคลำกร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ร่วมกิจกรรม
วันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ ประจ ำปี 2563 ณ ศูนย์อนำมัย
กลุ่มชำติพันธุ์ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ บ้ำนหัวหนอง 
หมู่ 8 ต ำบลห้ำงฉัตร อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง โดยมี 
นำยพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรำกุล นำยอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็น
ประธำนในพิธี



วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๗.๓๐ น. นำงสำวชนิสรำ พรมชัย ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร พร้อมด้วยครูและ
บุคลำกร กศน.อ ำเภอห้ำงฉัตร ร่วมพิธีวำงพวงมำลำเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอห้ำงฉัตร


