
  

 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 42 
 

1. จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

ตารางที่ 1 แสดง จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

บุคคลกร ปีการศึกษา 2562 

ผู้บริหาร 1 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 11 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 14 

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 

พนักงานราชการ 2 

ครูอัตราจ้าง 6 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 

เจ้าหน้าที่ 5 

ลูกจ้างประจ า (ช่างไม้ ช.4) 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 11 

รวมทั้งหมด 116 
 

 

 



แผนภูมิวงกลม จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

 

ผู้บริหาร 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

เจ้าหน้าที ่

ลูกจ้างประจ า (ช่างไม้ ช.4) 

ลูกจ้างชั่วคราว 



 

2. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๒) 
ปัจจุบันโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ าแนก ตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้  
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 1,797 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 190 159 349  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 155 198 353  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 154 184 338  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 103 160 263  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 160 260  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 79 155 234  

รวมทั้งหมด 781 1,016 1,797  
 

 

แผนภูมิ แสดงจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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3. การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 

แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/

ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี 

โปรดระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

1 22/มี.ค./
62 

การอบรมโครงการ PLC 
ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้
สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน 

6 มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวเขมจิรา    
              อินตระกูล 

2 22/มี.ค./
62 

การอบรมโครงการ PLC 
ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้
สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน 

6 มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางชลดา   
         สมัครเกษตรการ    
นางอดิภา   ศรีพูล 
นางทัศนีย์   เพิ่มภาค 

3 26/มี.ค./
62 

การอบรมวิเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การจัดเกบ็
ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์และการจัดท า
รายงาน SAR 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางอดิภา  ศรีพูล 
 

4 29/มี.ค./62 เข้าร่วมประชุม เร่ือง 
การให้ความรู้งาน
ประกันสังคมแก่นายจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้ที่เกีย่วข้อง 

6 ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
นครสวรรค์  

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวกัญญณัฐ 
            พงษ์ฐณวัฒน์  

5 1/เม.ย./62 ศึกษาดูงาน เร่ืองระบบ
บริหารงานงบประมาณ 
การเงินและบัญชี  

12 ศูนย์กสิกรรมชาติมาบเอืย้งบ้าน
บึง จังหวัดชลบุร ี

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวศิริรัตน์  
อภิญญานวุัฒน์  

6 3/เม.ย./62 เข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อม เร่ือง
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ระยะที่ 2 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม 
ผอ.อรุณ   รุ่งเรือง 
นางเจนจิรา  ชมกุล 

7 23/เม.ย./62 ฝึกอบรม เร่ืองการฝึก
ทบทวนผู้ก ากับนศท. 
ประจ าปกีารศึกษา 
2562 

18 ศูนย์ฝึกนศท. มทบ.31 -ส าเนาหนังสือ 
 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

8 29/เม.ย./62 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดและ
พหุปัญญาส าหรับผู้เรียน 

12 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวกัญญา  ข าดวง  
นางชนม์พิศา   
             ศาสตร์ศร ี
นางอุไรวรรณ    
              สุทธิชาต ิ

 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

9 30/เม.ย./62 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการพัฒนาและสร้าง

ความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

และแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

6 สพม. 42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม 
นางอดิภา   ศรีพูล 

10 1/พ.ค./62 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
แนวด าเนินโครงการพัฒนา
นักเรียนบกพร่องทางการ

เรียนรู ้

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวธนาภรณ์    
                  พรหมตระกูล 
นายเจริญพงษ์   ชมภูนุช  

11 8/พ.ค./62 เข้าร่วมประชุมทางไกล 
เร่ืองการประชุมผ่านระบบ 
Video Confcrence  

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอนุสรา  จงอุดมชยักิจ  

12 9/พ.ค./62 เข้าร่วมอบรม โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา 
2562 ส าหรับครูผู้สอน ม.
ต้น 

18 สสวท. -ส าเนาหนังสือ 
 

นายเจริญพงษ์   ชมพูนุช 
นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทกึ 

13 17/พ.ค./62 เข้ารับการอบรม ครูสะเต็ม
ศึกษาด้วยระบบทางไกล  
ระดับม.ปลาย  

24 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 
 

นายชัยฤทธิ์   สงฉิม 
นางสาวอรกาญจณ์   
                  โชคสวัสดิวงศ์  

14 19/พ.ค./62 เป็นวิทยากร เร่ืองค่ายจุฬา
วิชญ์ ครั้งที่ 4  

42 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายปยิะวัฒน ์  เฉลิมวุฒิกุล 

15 23/พ.ค./62 การอบรมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

12 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล 

16 7/ม.ิย./62 เข้าร่วมประชุมประชาคม 
เร่ืองทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

6 อบต.สระแก้ว -ส าเนาหนังสือ 
 
 

นายวานิช   ยาเพ็ชรน้อย 

17 7/มิ.ย./62 เข้าร่วมอบรม เร่ืองการ
ขอรับบ านาญผ่านระบบการ
ยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ
ด้วยตยเองทาง
อิเลคทรอนิกส์  

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 
 

นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

18 10/มิ.ย./62 เข้าร่วมอบรม เร่ืองการ
ขอรับบ านาญผ่านระบบการ
ยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ
ด้วยตยเองทาง
อิเลคทรอนิกส์ 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

ผอ.อรุณ   รุ่งเรือง 
นางวรรณา   คงยุทธ 
นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล 
 

19 14/มิ.ย./63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
เตรียมความพร้อมการ
พัฒนาและประเมินคุณภาพ 
SCQA 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม 
ผอ.อรุณ   รุ่งเรือง 
นางอดิภา   ศรีพูล 

20 14/มิ.ย./62 อบรม เร่ืองก าหนดโครงการ
อบรมพัฒนาความรู้และ
ศึกษาดูงาน 

18 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวศิริรัตน์   อภิญญา
นุวัฒน์  

21 21/มิ.ย./62 เข้าร่วมประชุม เร่ืองการ
ส่งเสริมศักยภาพข้าราชการ
ครู สควค. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท าวจิัยในชั้น
เรียนและสร้างเครือข่าย 
สควค. 

18 สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอลิสา   เกลียวสีนาค 

22 23/มิ.ย./62 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การบูรณาการ เร่ืองการ
สอนเศรษฐศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 

6 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์  

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม 
นายวานิช    ยาเพ็ชรน้อย 
นางสุนทรา   วิมลพันธ ์
นางสาวกนกพร   ค าลือไชย 
นายชวลิต   เลากสิกรรม 

23 26/มิ.ย./62 เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ 
เร่ืองอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“DRONE EDUTAINENT 
การพัฒนาทักษะควบคุม
อากาศยานไร้คนขับ” 

6 ส านักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายสุพัฒน์   ค าฤทธิ ์

24 4/ก.ค./62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมนิสัยรักการอา่น 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวอโนชา   เกษกรณ์  

25 5/ก.ค./62 อบรมหลักสูตร เร่ือง
หลักสูตรต้านทุจริต 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวกนกพร   ค าลือไชย 
นางเจนจิรา   ชมกุล 

26 5/ก.ค./62 ติวเตอร์ให้ความรู้ เร่ืองการ
ทดสอบระดับชาติ  
N-Net 

6 การศึกษานอก
ระบบจังหวัด
นครสวรรค์  

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายวรุฒ   สาครสิทธิ ์
นายวีระชาติ   สายวงศ์ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

27 7/ก.ค./62 อบรม เร่ืองการปรับปรุง
พันธ์ข้าวด้วยการผสมพันธุ์
ข้าวให้มีลักษณะทาง
โภชนาการที่ดี  

6 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 

นางทัศนีย์   เพิ่มภาค 
 

28 7/ก.ค./62 เข้าร่วมอบรม เร่ือง
นวัตกรรมสร้างชาติ   
เกษตรศาสตร์ยั่งยืน 

6 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวรัตนาภรณ์   ดิษฐ์ทอง 
นางทัศนีย์   เพิ่มภาค 
นายภราดร   บัวปอน 
นางสาวศิรินันท์  สิมาภรณ์ 
นางเจนจิรา   ชมกุล    

29 8/ก.ค./62 เข้าร่วมประชุม เร่ือง
โครงการ โรงเรียน กอช. 
100%  

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล 
นายอรุณ   รุ่งเรือง 

30 11/ก.ค./62 ประชุมรับนโยบาย เร่ือง
นโยบายการฝึกของนศท. 
ประจ าปกีารศึกษา 2562 

6 ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบทที่

31 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายภวูนัย   สาหร่ายสุวรรณ ์

31 12/ก.ค./62 เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือ เร่ืองการ
ฝึกอบรมและระเบยีบการ
ฝึกอบรมบุคคลากรทางการ
ลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด ประจ าปกีารศึกษา 
2562  

18 มูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวพิมพ์ใจ   สุวรรณ์ 

32 13/ก.ค./62 เข้ารับการอบรม เร่ืองการ
ซ่อมโน้ตบุค 

42 DMC Notebook -ส าเนาหนังสือ 
 

นายภราดร   บัวปอน 

33 15/ก.ค./62 อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา เร่ือง
โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสมาคมกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

30 สมาคมกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ร่วมกับ

การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายปราโมทย์  พูลเกิด 

34 18/ก.ค./62 เข้าร่วมอบรม เร่ืองการเขา้
รับการฝึกอบรมอบรม
ลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และ
หลักสูตรผู้ก ากับลกูเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบื้องต้น  

24 สโมสร
ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือนครสวรรค์ 
ร่วมกับส านกังาน
ลูกเสือจังหวัด
นครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
 
 

นางสาวภารดี   เกิดวาระ 
นางเมตตา   วงศ์สกุลเกียรติ 
นายเจริญพงษ์   ชมพูนุช 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

35 19/ก.ค./62 เข้าร่วมอบรม เร่ืองการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อ าเภออนามัยวัยเจริญพันธุ์
ของอ าเภอลาดยาว 

6 อ าเภอลาดยาว -ส าเนาหนังสือ 
 
 

นางสาวกรรณิกา   ตยิาสันต์   

36 22/ก.ค./62 เข้าร่วมประชุม เร่ือง
โครงการเยี่ยมเสริมพลัง 
และให้ค าปรึกษารายกรณ์ 
(Case Confference) 

6 ศูนย์ฝึกสุขภาพจิต
ที่ 3 

-ส าเนาหนังสือ 
 

นายกิตติชยั   เช่ียวชาญ 
นางกาญกนก  ไชยฉิม  

37 23/ก.ค./62 เป็นวิทยากร เร่ืองเตรียม
ความพร้อมกอ่นลงสู่สนาม
จริง เพื่อการสอบบรรจุรับ
ราชการและการท างาน 

24 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางกาญกนก  ไชยฉิม 

38 27/ก.ค./62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ประจ าป ี2562 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นายศุภณัฐ   วงศ์กระจา่ง 

39 27/ก.ค./62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ประจ าป ี2562 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
 

นางสาวชฏิน ี  จูเทศ 
นางอดิภา   ศรีพูล 
นางสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์ 
นายศุภณัฐ   วงศ์กระจา่ง 
นางสาวจุรีพร   ปานทรัพย ์

40 30/ก.ค./62 อบรมวิชาการโครงการ 
“สืบสานภาษา คงคุณค่า
วรรณศิลป์ ครั้งที่ 12” 
เร่ืองการอบรมติวเตอร์
ภาษาไทยมืออาชีพ  

6 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  

-ส าเนาหนังสือ 
 

นางอรวรรณ   ธวัชวงษ์ 
นางอดิภา   ศรีพูล 
นางกาญจนา   ไชยฉิม 

41 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวณิชากร  สมนึก 

42 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

43 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ 

44 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวภารดี  เกิดวาระ 

45 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวณัฐปภัสร์   
                  ศรีตะลหฤทยั 

46 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางยุพิน  สมสวย 

47 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวบุษรา  อาบวาร ี

48 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางเมตตา  วงศ์สกุลเกียรติ 

49 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายธรณินทร์  สิงหว์งค์ 

50 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล 

51 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสัจจา  วัดเกีย้วพงษ์ 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

52 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวนลัทพร   
               ช านาญถิ่นเถื่อน 

53 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 

54 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

55 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 

56 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

ว่าที่ร้อยตรี วรุฒ  สาครสิทธิ์ 

57 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอรทัย  บวัรอด 

58 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 
 

59 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย 

60 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเมรินทร์  ปกเกษ 

61 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางอรวรรณ  ธวัชวงษ ์
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

62 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา 

63 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางอดิภา  ศรีพูล 

64 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางชฎาพร  แหงมงาม 

65 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง 

66 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวปิยะดา  แสงมณ๊ 

67 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอโนชา  เกษกรณ์ 

68 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกัญญณัฐ     
                   พงษ์ฐณวัฒน์ 

69 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวสิริพร  พันธ ุ

70 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายภวูดล  สายสวุรรณ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

71 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอนุสรา  จงอุดมชยักิจ 

72 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์ 

73 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางวรรณา  คงยุทธ 

74 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน ์

75 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชวลิต  เลากสกิรรม 

76 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

77 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสุนทรา  วิมลพันธ ์

78 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

79 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางวริสรา  ทองรวม 

80 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวหทยัรัตน์   
                วิสิทธิเขตรกรรม 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

81 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวขวญัทิพย ์ วิทยารัตน์ 

82 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง 

83 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

84 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอันชุลี   
                  คราวจันทร์ทึก 

85 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาววิไลพร  วงษ์ม ี

86 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 

87 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร ์

88 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล 

89 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายอนิรุทธิ ์  พูลววิัตน์ 

 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

90 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวณิชากร  สมนึก 

91 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 

92 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ 

93 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวภารดี  เกิดวาระ 

94 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวณัฐปภัสร์   
                    ศรีตะลหฤทยั 

95 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางยุพิน  สมสวย 

96 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวบุษรา  อาบวาร ี

97 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางเมตตา  วงศ์สกุลเกียรติ 

98 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายธรณินทร์  สิงหว์งค์ 

99 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

100 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสัจจา  วัดเกีย้วพงษ์ 

101 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวนลัทพร   
               ช านาญถิ่นเถื่อน 

102 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 

103 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

104 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 

105 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

ว่าที่ร้อยตรี วรุฒ  สาครสิทธิ์ 

106 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอรทัย  บวัรอด 

107 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 
 

108 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย 

109 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเมรินทร์  ปกเกษ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

110 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางอรวรรณ  ธวัชวงษ ์

111 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา 

112 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางอดิภา  ศรีพูล 

113 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางชฎาพร  แหงมงาม 

114 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง 

115 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวปิยะดา  แสงมณ๊ 

116 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอโนชา  เกษกรณ์ 

117 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกัญญณัฐ     
                   พงษ์ฐณวัฒน์ 

118 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวสิริพร  พันธ ุ

119 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายภวูดล  สายสวุรรณ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

120 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอนุสรา  จงอุดมชยักิจ 

121 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์ 

123 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางวรรณา  คงยุทธ 

124 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน ์

125 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชวลิต  เลากสกิรรม 

126 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

127 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสุนทรา  วิมลพันธ ์

128 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

129 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางวริสรา  ทองรวม 

130 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวหทยัรัตน์   
                วิสิทธิเขตรกรรม 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

131 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวขวญัทิพย ์ วิทยารัตน์ 

132 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง 

133 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

134 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวอันชุลี   
                  คราวจันทร์ทึก 

135 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาววิไลพร  วงษ์ม ี

136 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 

137 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร ์

138 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล 

139 31/ก.ค./62 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทกึข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคลผ่าน
โปรแกรม SGS 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

-ค าสั่งการเข้า
ร่วมอบรม 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมอบรม 

นายอนิรุทธิ ์ พูนววิัฒน์ 

 

 

 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

140 1/ส.ค./62 เข้าร่วมประชุม การ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 

6 โรงเรียนลาซาลโชติ
รวีนครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 
 

นางอรวรรณ  ธวัชวงษ ์

141 10-11/ส.ค./ 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะ
และความกา้วหน้าในอาชีพ 

12 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย  
จังหวัดนครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
 

นางอดิภา  ศรีพูล 

142 14/ส.ค./62 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และวิทยาการ
ค านวณ 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
 

นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร ์

143 20/ส.ค./62 เข้าร่วมสัมมนา การรับเข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

6 มหาวิทยาลัยพะเยา -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมสัมนา 
 

นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ 

144 23/ส.ค./62 เข้าร่วมประชุม โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินผลคุณภาพการ
บัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

6 ส านักงานคลังจังหวัด
นครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 
 

นางสาวกัญญณัฐ   
                พงษ์ฐณวัฒน์ 

145 23/ส.ค./62 เข้าร่วมอบรม โครงการเชิง
ปฏิบัติการกิจกรรม
สร้างสรรค์ บทเพลงไทย
เดิมในสไตล์ดนตรีแจ๊ส 

6 สาขาวิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
 

นางสาวภารดี  เกิดวาระ 

146 23/ส.ค./62 เข้าร่วมสัมมนา การ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อใน ม.นเรศวร ผ่าน
ระบบ TCAS 

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมสัมนา 
 

นายธรณินทร์  สิงหว์งค์ 

147 26/ส.ค./62 ประชุม การจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

6 ศูนย์พัฒนา 
กลุ่มสาระฯสังคม 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 
 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

148 30/ส.ค./62 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาครูบรรจุใหม่ 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวนลัทพร   
            ช านาญถิ่นเถื่อน 

 
 
 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

149 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวณิชากร  สมนึก 

150 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวอรทัย  บวัรอด 

152 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์ 

153 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวภารดี  เกิดวาระ 

154 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางยุพิน  สมสวย 

155 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวบุษรา  อาบวาร ี

156 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

วาที่ร้อยตรี ธนภัทร  โพธิ์งาม 

157 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายศุภชยั  พุ่มขจร 

158 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายธรณินทร์  สิงหว์งค์ 

159 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางเมตตา  วงศ์สกุลเกียรติ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

160 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

161 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

162 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 

163 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสุนทรา  วิมลพันธ ์

164 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 

165 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายปวงไทย  ประสมพงษ์ 

166 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 

167 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย 

168 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวเมรินทร์  ปกเกษ 

169 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางอดิพูล  ศรีพูล 
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ชื่อ – นามสกุล 

170 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางชฎาพร  แหงมงาม 

171 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

ว่าที่ร้อยตรี วรุฒ  สาครสืทธิ์ 

172 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

173 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางชลดา  สมัครเกษตรการ 

174 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง 

175 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวกัญญณัฐ     
                    พงษ์ฐนวัฒน ์

176 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางเจนจิรา   ชมกุล 

177 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวศิรินันท์  สิมากรณ์ 

178 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวสิริพร  พันธ ุ

179 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวอาภาภรณ์   
                   พูลกสวิิทย ์
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ชื่อ – นามสกุล 

180 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวอนุสรา  จงอุดมชยักิจ 

181 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวธนิดา  ทพิย์เสน 

182 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายวีรชาติ  สายวงค์ 

183 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายชวลิต  เลากสกิรรม 

184 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสัจจา  วัดเกีย้วพงษ์ 

185 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวอัญชุลี   
                 คราวจันทร์ทกึ 

186 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

187 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี 

188 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวกุญช์ญาณ์ ศรีพิพัฒน ์

189 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้ารว่มสัมนา 

นางสาวธนภรณ์  
                  พรหมตระกูล 
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ชื่อ – นามสกุล 

190 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวชัญญานุช   
                    ปัญญาศิริกุล 

191 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาววิไลพร  วงษ์ม ี

192 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายภูมิศักดิ ์ คงจันทร ์

193 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล 

194 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 

195 30-31/ส.ค./62 สัมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกบั 
การพัฒนา PLC ส าหรับ
ครูผู้สอน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน 

12 โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

-ภายถ่ายการ
เข้าร่วมสัมนา 

นายอนิรุทธิ ์ พูนววิัฒน์ 

196 9/ก.ย./62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในใหก้ับบุคคลในสังกัด 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 
 

นางสาวศิริรัตน์   
                 อภิญญานวุัฒน์ 

197 10/ก.ย./62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
มาตรฐานการตรวจขอ้สอบ
อัตนัย ส าหรับครูผู้สอน 

18 สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน) 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
 

นางสาวพิมพ์ใจ  สวุรรณ์ 
นางสาวกัญญา  ข าดวง 

198 11/ก.ย./62 อบรมสัมมนา ครูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสุข
ศึกษาและ 
พลศึกษา 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรมสัมนา 
 

นายปราโมทย์  พูลเกิด 

199 11/ก.ย./62 เป็นวิทยากร กจิกรรมการ
เรียนการสอนตามรายวิชา
ความถนัดวิชาชีพ 

6 โรงเรียนทรัพย์ไพร
วัลย์วิทยาคม 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมเป็นวิทยกร 
 

นายปริวัตร  ศรสุรินทร์ 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 
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ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

200 14-15/ก.ย./62 เป็นวิทยากร อบรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น 
และอบรมการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์สั้น ภายใต้
โครงการโรงเรียนสุจริต 

12 โรงเรียนพิณพล
ราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 
12 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมเป็นวิทยกร 
 

นายปริวัตร  ศรสุรินทร์ 

201 26/ก.ย/62 เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 
 

นางยุพิน  สมสวย 
นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช 

202 29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 

นางชลดา  สมัครเกษตรการ 

203 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวกัญญา  ข าดวง 

204 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

205 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาววริสรา  ทองรวม 

206 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวปิยะดา  แสงมณี 

207 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน”  

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสุนทรา  วิมลพันธ ์
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

208 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

209 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

210 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวนลัทพร   
                ช านาญถิ่นเถือ่น 

211 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

212 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

213 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวนลัทพร   
                ช านาญถิ่นเถือ่น 

214 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

215 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 

216 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสัจจา  วัดเกีย้วพงษ์ 

217 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวศิริรัตน์ 
                 อภิญญานวุัฒน์ 

218 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางชฎาพร  แหงมงาม 

219 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวปิยะดา  แสงมณี 

220 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 
               

221 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

222 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางยุพิน  สมสวย 

223 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นายวานิช  ยาเพ็ชรนอ้ย 

224 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 

225 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 

226 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางชฎาพร  แหงมงาม 

227 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 

228 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวนลัทพร   
                ช านาญถิ่นเถือ่น 

229 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสัจจา  วัดเกีย้วพงษ์ 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

 
ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

230 28-29/ก.ย/62 เข้าร่วมอบรม  สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ “การสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ
เรียน  การสอน” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

12 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสุนทรา  วิมลพันธ ์

231 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

232 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

233 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นายชัยฤทธิ์  สงฉิม 

234 7/ต.ค./62 การอบรม “การวจิัยและ
พัฒนา” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนา
งานด้านวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6 โรงเรียนลาดยาว
วิทยคม 

-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางสาวศิริรัตน์ 
                อภิญญานุวัฒน ์

235 16-19/ต.ค./62 เข้าร่วมฝึกอบรม  หลกัสูตร
ผู้ก ากับลกูเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและ
ขั้นความรู้พื้นฐานเบื้องตน 
(B.T.C.) 

35 ค่ายลูกเสือศรีสรร
เพชญ์ 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมอบรม 
-เกียรติบัตร 

นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 

236 11/พ.ย./62 โครงการเพิ่มทักษะด้าน
วิชาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ 

6 จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกับภาคเอกชน 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมประชุม 

นางเมตตา  วงศ์สกุลเกียรติ 

237 18/พ.ย./62 โครงการขับเคลื่อนศูนย์เฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา และการ
คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 

6 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค์ 

-ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมประชุม 

นายศุภณัฐ  วงศ์กระจ่าง 

 

 



แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 256๒ (ต่อ) 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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ที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เรื่อง 

ชั่วโมง
การ

พัฒนา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

หลักฐาน  
(ถ้ามี โปรด

ระบุ) 

 
ชื่อ – นามสกุล 

238 18/พ.ย./62 การพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
2 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
ภาพถา่ย                  
เข้าร่วมประชุม 

นางยุพิน    สมสวย 

239 29/พ.ย./62 การประเมินการประกัน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

6 ส านักงาน
แบบทดสอบ

มาตรฐานการศึกษา 

-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมศึกษาดู
งาน 

นางอดิภา  ศรีพูล 
นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง 

240 4/ธ.ค./62 การเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ กระบวนการจัดตั้ง
งบประมาณฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

12 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายการเขา้ร่วม
ประชุม 

-ส าเนาหนังสือ 
ภาพถา่ย                  
เข้าร่วมประชุม 

นายเจริญพงษ์  ชมพูนุช 
นางสาวญาณิดา สร้อยสวุรรณ์ 
นางสาวหทยัรัตน์  โพธิ์มว่ง 

241 16/ธ.ค./62 ศึกษาดูงานและงานอนามัย
โรงเรียน 

6 โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ มัชฌิม 

-ภาพถ่ายการ
เข้าร่วมศึกษาดู
งาน 

นายวีรชาติ  สายวงค์ 

242 19/ธ.ค./63 การจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 
2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

6 สพม.42 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 

นายเจริญพงษ์  ชมพูนุช 
นางสาวญาณิดา สร้อยสวุรรณ์ 
 

243 29/ธ.ค./63 การเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐ 
ส าหรับผูป้ฎิบัติงาน 

30 ส านักงานคลัง เขต 6 -ส าเนาหนังสือ 
-ภาพถ่ายเข้า
ร่วมประชุม 

นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน ์

 

 
 

 
 


