
 สรุปรายงานการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
ของข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือน ตุลาคม 
ป<การศึกษา 2562 

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน  พฤษภาคม  2562     ภาคเรียนท่ี 1  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

7-9 พฤษภาคม 2562 เข1าร3วมประชุมฝ:กอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูป

การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

ต1นแบบการเรียนรู1ท่ีมีสติและสมาธิเปPนฐาน 

นางสาวกัญญา เขียวส้ัน โรงแรมชลพฤกษTรีสอรTท 

จ.นครนายก 

7-12 พฤษภาคม 62 เข1าร3วมการอบรมผู1ฝ:กสอนตามโครงการ 

AFC Coaching Course Program ปi 2562 

นายชยางกูร วรสวาสด์ิ สนามกีฬากลางจังหวัด

ระยอง 

จ.ระยอง 

9-11 พฤษภาคม 62 อบรมครูด1วยระบบทางไกล โครงการ        

บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Online) 

นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจT 

นางสาววราภรณT คงเงิน 

นายนิรันดร ปุ{มทอง 

นายมรรคพันธุT คุณวงศT 

นายสุพจนT จันทรTล้ำ 

นายพชรดนัย เมรุด 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จ.ระยอง 

16 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและ

นำเสนอผลการฝ:กประสบการณTวิชาชีพ 

นางกองชุน ศรีบุรินทรT โรงแรมโกลเด1นซิต้ี 

จ.ระยอง 

17-20 พฤษภาคม 62 อบรมครูด1วยระบบทางไกล โครงการ        

บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Online) 

นางนาตยา สุขเกษม 

นางสาวดวงพร หอมมาลา 

นางปราณี พราหมทัศ 

นายภีมมT ยศเทียม 

นายนัฐพงษT ถนอมวงษT 

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จ.ระยอง 

23-24 พฤษภาคม 62 นำนักเรียนอบรมในโครงการสร1างมาตรฐาน

การดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง 2562 

นายนิรันดร ปุ{มทอง 

 

หาดแสงจันทรTรีสอรTท 

จ.ระยอง 

24 พฤษภาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร1อมก3อนการจัดงานวัน

สุนทรภู3 

นายวิรัช เครือทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปากน้ำ 

จ.ระยอง 

29 พฤษภาคม 2562 เข1ารับการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียน

ประวัติข1าราชการ 

นางสาวฐิติมา สุขคุ1ม สพม. 18 

จ.ชลบุรี 

 
 
 
 



 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

29 พฤษภาคม 2562 เปPนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิเคราะหTและสะท1อนผลการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 8 

จ.ชลบุรี 

30 พฤษภาคม 2562 ประชุมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญ

ประโยชนTเฉลิมพระเกียรติฯ 

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย สพม. 18 

จ.ชลบุรี 

 

รวม  10  รายการ  15  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  46.60  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  17  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  33.33  ( บุคลากรทางการศึกษา 51 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน มิถุนายน  2562     ภาคเรียนท่ี 1  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

1 มิถุนายน 2562 ขอซ้ือแบบพิมพTหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 2551 เพ่ือใช1เปPนหลักฐานทาง

การศึกษา 

นายมรรคพันธุT  คุณวงศT ร1านศึกษาภัณฑTพานิช 

สาขาราชดำเนิน 

5-9 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 

บ1านเพ และประชาคมท1องถ่ินในระดับตำบล 

เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท1องถ่ิน 

นายนิรันดร  ปุ{มทอง เทศบาลตำบลเพ 

ประชุมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชนT 

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ 

ราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำ

ความดี รวมใจภัคดี เทิดไท1องคTราชัน” 

นายพชรดนัย  เมรุด 

นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค 

 

ณ ค3ายวชิราวุธ 

จังหวัดชลบุรี 

6-7 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร1างองคTความรู1 

ศิลปวัฒนธรรมสำหรับครูในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

นางโสภี  วัฒนโยธิน 

ว3าท่ี ร.ต.หญิงฐานิตา  

                     สว3างฉาย 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 

ระยอง 

10 มิถุนายน 2562 ได1รับการแต3งต้ังเปPนคณะกรรมการประเมิน 

เพ่ือให1ข1าราชการมีวิทยฐานะสูงข้ึน 

นางปราณี  พราหมทัศ โรงเรียน 

มาบตาพุดพันพิทยาคาร 

12-14 มิถุนายน 62 นำนักเรียนไปเข1าค3ายฝ:กอบรม พัฒนาผู1นำ

เยาวชนส่ิงแวดล1อม 

นายนิรันดร  ปุ{มทอง โรงแรม ARIZE Hotel 

จังหวัดชลบุรี 

13-15 มิถุนายน 62 อบรมหลักสูตรการฝ:กอบรมพนักงานเจ1าหน1าท่ี 

ส3งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางกองชุน  ศรีบุรินทรT โรงเรียนระยองวิทยาคม 

14-15 มิถุนายน 62 เข1าร3วมประชุมปฏิบัติการ  

หัวข1อหลักสูตรต1านทุจริตศึกษา 

นายวิรัช  เครือทอง 

น.ส.ปาณิสรา  สุวรรณโชติ 

นายชินศาสนT  คำหอม 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

เข1าร3วม “กิจกรรมการแข3งขันหุ3นยนตTว่ิงจับเส1น 

และการนำเสนอโครงงานสมองกลฝ�งตัวด1วย

บอรTด KidBright” (EEC) 

นางสาวดวงพร  หอมมาลา 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี 

20-21 มิถุนายน 62 เข1าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนา “การวิจัยสถานศึกษา” ในสังกัด 

สพม. ๑๘ สู3การวิจัยท่ีย่ังยืน 

นายวิรัช  เครือทอง 

นายภีมมT  ยศเทียม 

ห1องประชุมทองอุไร 

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

 
 
 
 
 



 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

22-23 มิถุนายน 62 เปPนวิทยากร “ค3ายโครงงานวิทยาศาสตรT” 

ให1กับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 

นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร โรงแรมระยองบีช 

22 มิถุนายน 2562 เข1าร3วมการแข3งขันโครงงาน  

กิจกรรม “Show & Share 2019 : 

ส่ิงประดิษฐTสมองกลฝ�งตัว” 

นางสาวดวงพร  หอมมาลา 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

 

อุทยานวิทยาศาสตรT 

จังหวัดปทุมธานี 

25 มิถุนายน 2562 เข1าร3วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล1องบริบทพ้ืนท่ี 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รุ3นท่ี 2 

นายวุฒิพงษT  นาสมขวัญ 

น.ส.ปาณิสรา  สุวรรณโชติ 

นางสาวจันทรTจิรา  มานพ 

นายนิรันดร  ปุ{มทอง 

ห1องประชุมบัวขาว 

โรงเรียนชลกันยานุกูล 

จังหวัดชลบุรี 

28 มิถุนายน 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมงานการประกวดกิจกรรม 

การแข3งขันทางวิชาการวันสุนทรภู3 

นางโสภี  วัฒนโยธิน 

นางสาวสุชาดา  หาดสม 

นางนิสา  พันธุTเสือ 

โรงเรียนสุนทรภูพิทยา 

29 มิถุนายน 2562 เข1าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “Improving High-Order Thinking 

And Knowledge Retention in STEM” 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT โรงเรียนกำเนิดวิทยT 

 

รวม  15  รายการ  18  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  46.60  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  17  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  33.33  ( บุคลากรทางการศึกษา 51 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562     ภาคเรียนท่ี 1  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

6 กรกฎาคม 2562 เข1ารับการอบรมเปPนผู1ฝ:กสอนกีฬาบาสเกตบอล นายชยางกรู  วรสวาสด์ิ  สถาบันการพลศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 

7-8 กรกฎาคม 62 อมรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด1วยกระบวนการ Coaching Mentoring และ

Counseling 

นายนิรันดร  ปุ{มทอง 

นางสาววราภรณT  คงเงิน 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

จังหวัดระยอง 

9 กรกฎาคม 2562 เปPนกรรมการตัดสินการประกวดร1องเพลง 

พระราชนิพนธ์ พร1อมจินตลีลา 

นางวีรดา  เดโชพลานนทT โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครระยอง 

เข1าร3วมการประชุมพัฒนาบุคลากรและเครือข3าย

ตามพระราชบัญญัติมารฐานทางจริยธรรมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข1องประจำปi2562 

นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT สพม. เขต18 

9-12 กรกฎาคม 62 ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ3สามัญ 

ประจำปi 2561 

นายปราโมทยT กอบพิมาย โรงแรม 

โลตัสปางสวนแก1ว 

10 กรกฎาคม 2562 เข1าร3วมประชุมปฏิบัติการนิเทศพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต18 การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม3

หัวใจห1องเรียนคุณภาพ 

นายภีมมT  ยศเทียม สพม. เขต18 

เปPนวิทยากรให1ความรู1คณะครู โรงเรียนระยอง

วิทยาคมปากน้ำ หัวข1อ “การจัดทำโครงงาน” 

นางดวงพรพรรณ  

                    เขตสาคร 

โรงเรียน 

ระยองวิทยาคมปากน้ำ 

11 กรกฎาคม 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมอบรมสัมมนาโครงการ 

“สิบแปด ต1องห1าม” 

นายชินศาสนT  คำหอม อมรพันธT วิลล3า รีสอรTท 

จังหวัดระยอง 

เข1าร3วมโครงการส3งเสริมการเรียนรู1 สวดมนตTหมู3

สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ประจำปi 2562 

น.ส.ล้ินจ่ี  ปริยวาทไมตรี วัดป{าประดู3  

(พระอารามหลวง) 

12 กรกฎาคม 2562 เข1าร3วมการประชุมผู1บริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 

นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT โรงเรียนระยองวิทยาคม 

17-24 กรกฎาคม62 อบรมพัฒนาก3อนแต3งต้ังให1ตำรงตำแน3ง

ผู1อำนวยการสถานการศึกษา  สำกัด สพฐ  

รุ3นท่ี 2 – 10/2562 

นายวุฒิพงษT  นาสมขวัญ โรงแรมอิงธารารีสอรTท 

จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

21 กรกฎาคม 2562 มหกรรมการศึกษาเป�ดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำ 

ไทย  ก1าวไกลสู3 (EEC) 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง 

21-26 กรกฎาคม 62 นำนักเรียนเข1าร3วมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรTเยาวชนกลุ3มประเทศอาเซียน  

คร้ังท่ี5 The 5 ASEAN Student Science 

Project Competition (ASPC 2019) 

นายภีมมT  ยศเทียม พิพิธภัณฑTวิทยาศาสตรT

แห3งชาติ 

จังหวัดปทุมธานี 

23 กรกฎาคม 2562 เข1าร3วมอบรม “สุขกายสุขใจ” นายปราโมทยT กอบพิมาย 

นายชินศาสนT  คำหอม 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง เข1าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการจิต 

สังคมบำบัดในสถานศึกษา 

30 กรกฎาคม 2562 นำนักเรียนรับทุนการศึกษา นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

สนามกีฬาอ3าวกลาง 

เกาะเสม็ด 

 

รวม  16  รายการ  17  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  46.60  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  17  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  33.33  ( บุคลากรทางการศึกษา 51 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน กันยายน 2562     ภาคเรียนท่ี 1  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

6 กันยายน 2562 เข1ารับการอบรมเปPนผู1ฝ:กสอนกีฬาบาสเกตบอล นายชยางกรู  วรสวาสด์ิ  สถาบันการพลศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 

7-8 กันยายน 62 อมรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด1วยกระบวนการ Coaching Mentoring และ

Counseling 

นายนิรันดร  ปุ{มทอง 

นางสาววราภรณT  คงเงิน 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

จังหวัดระยอง 

9 กันยายน 2562  นางวีรดา  เดโชพลานนทT โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครระยอง 

 นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT สพม. เขต18 

9-12 กันยายน 62 ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ3สามัญ 

ประจำปi 2561 

นายปราโมทยT กอบพิมาย โรงแรม 

โลตัสปางสวนแก1ว 

10 กันยายน 2562  นายภีมมT  ยศเทียม สพม. เขต18 

 นางดวงพรพรรณ  

                    เขตสาคร 

โรงเรียน 

ระยองวิทยาคมปากน้ำ 

11 กันยายน 2562  นายชินศาสนT  คำหอม อมรพันธT วิลล3า รีสอรTท 

จังหวัดระยอง 

 น.ส.ล้ินจ่ี  ปริยวาทไมตรี วัดป{าประดู3  

(พระอารามหลวง) 

12 กันยายน 2562  นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT โรงเรียนระยองวิทยาคม 

17 กันยายน 2562  นายวุฒิพงษT  นาสมขวัญ โรงแรมอิงธารารีสอรTท 

จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

21 กันยายน 2562 มหกรรมการศึกษาเป�ดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำ 

ไทย  ก1าวไกลสู3 (EEC) 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง 



 

21-26 กรกฎาคม 62 นำนักเรียนเข1าร3วมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรTเยาวชนกลุ3มประเทศอาเซียน  

คร้ังท่ี5 The 5 ASEAN Student Science 

Project Competition (ASPC 2019) 

นายภีมมT  ยศเทียม พิพิธภัณฑTวิทยาศาสตรT

แห3งชาติ 

จังหวัดปทุมธานี 

23 กรกฎาคม 2562 เข1าร3วมอบรม “สุขกายสุขใจ” นายปราโมทยT กอบพิมาย 

นายชินศาสนT  คำหอม 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง เข1าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการจิต 

สังคมบำบัดในสถานศึกษา 

30 กรกฎาคม 2562 นำนักเรียนรับทุนการศึกษา นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

สนามกีฬาอ3าวกลาง 

เกาะเสม็ด 

 

รวม  15  รายการ  18  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  46.60  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  17  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  33.33  ( บุคลากรทางการศึกษา 51 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน ตุลาคม 2562     ภาคเรียนท่ี 1  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

6 ตุลาคม 2562  นายชยางกรู  วรสวาสด์ิ  สถาบันการพลศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 

7-8 ตุลาคม 62  นายนิรันดร  ปุ{มทอง 

นางสาววราภรณT  คงเงิน 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

จังหวัดระยอง 

9 ตุลาคม 2562  นางวีรดา  เดโชพลานนทT โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครระยอง 

 นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT สพม. เขต18 

9-12 ตุลาคม 62  นายปราโมทยT กอบพิมาย โรงแรม 

โลตัสปางสวนแก1ว 

10 ตุลาคม 2562  นายภีมมT  ยศเทียม สพม. เขต18 

 นางดวงพรพรรณ  

                    เขตสาคร 

โรงเรียน 

ระยองวิทยาคมปากน้ำ 

11 ตุลาคม 2562  นายชินศาสนT  คำหอม อมรพันธT วิลล3า รีสอรTท 

จังหวัดระยอง 

 น.ส.ล้ินจ่ี  ปริยวาทไมตรี วัดป{าประดู3  

(พระอารามหลวง) 

12 ตุลาคม 2562  นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT โรงเรียนระยองวิทยาคม 

17 ตุลาคม 2562  นายวุฒิพงษT  นาสมขวัญ โรงแรมอิงธารารีสอรTท 

จังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

21 กรกฎาคม 2562 มหกรรมการศึกษาเป�ดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำ 

ไทย  ก1าวไกลสู3 (EEC) 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง 

21-26 กรกฎาคม 62 นำนักเรียนเข1าร3วมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรTเยาวชนกลุ3มประเทศอาเซียน  

คร้ังท่ี5 The 5 ASEAN Student Science 

Project Competition (ASPC 2019) 

นายภีมมT  ยศเทียม พิพิธภัณฑTวิทยาศาสตรT

แห3งชาติ 

จังหวัดปทุมธานี 

23 กรกฎาคม 2562 เข1าร3วมอบรม “สุขกายสุขใจ” นายปราโมทยT กอบพิมาย 

นายชินศาสนT  คำหอม 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง เข1าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการจิต 

สังคมบำบัดในสถานศึกษา 

30 กรกฎาคม 2562 นำนักเรียนรับทุนการศึกษา นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

สนามกีฬาอ3าวกลาง 

เกาะเสม็ด 

 

รวม  15  รายการ  18  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  46.60  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  17  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  33.33  ( บุคลากรทางการศึกษา 51 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562     ภาคเรียนท่ี 2  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

7 พฤศจิกายน 2562 เข1าร3วมประชุมการจัดทำรูปเล3มเอกสาร

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ประจำปiการศึกษา 

น.ส.วีรัชญานT  ทนทาน  

นายสุพจนT  จันทรTล้ำ 

สพม.18 

จังหวัดชลบุรี 

8-9 พฤศจิกายน 62 นำนักเรียนไปประกวดร1องเพลง งานลอย

กระทง และงานภูมิบุรีศรีระยอง 

นางวีรดา  เดโชพลานนทT สวนศรีเมือง 

จังหวัดระยอง 

12 พฤศจิกายน 62 เข1าร3วมประชุมโครงการคุณธรรมนำเข1า

มหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 

นายวิรัช  เครือทอง 

นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

18 พฤศจิกายน 62 เข1าร3วมอบรมเตรียมความพร1อมแก3กำลัง 

แรงงานฯ 

นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง 

22 พฤศจิกายน  62 เข1าร3วมอบรมหลักสูตรการฝ:กอบรมด1านการ

อนุรักษTพลังงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด1านการจัดการพลังงานในครัวเรือน 

นายชยางกูร  วรสวาสด์ิ 

นายสุพจนT  จันทรTล้ำ 

 

เทศบาลตำบลน้ำคอก 

จังหวัดระยอง 

23-25 พฤศจิกายน

62 

ควบคุมดูแลนักเรียนเข1าร3วมการประกวด 

โครงงานวิทยาศาสตรTรอบนำเสนอผลงาน 

ระดับประเทศ (15 ทีม) และศึกษาดูงาน 

นายภีมมT  ยศเทียม 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

นายนิรันดร. ปุ{มทอง 

CU Innovation Hub 

อาคารจามจุรี 10 

จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย 

25 พฤศจิกายน  62 ร3วมเปPนกรรมการในการดำเนินการคัดเลือก 

นักเรียนโครงการคุณธรรมนำเข1ามหาวิทยาลัย  

“เด็กดีศรีระยอง” ปiการศึกษา 2563 

นายวิรัช  เครือทอง 

นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

27 พฤศจิกายน 62 ร3วมเปPนกรรมการสัมภาษณTนักเรียนใน

โครงการ“เด็กดีศรีระยอง” ปiการศึกษา 2563 

นายวิรัช  เครือทอง 

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

29 พฤศจิกายน 62 นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งขัน ตอบป�ญหา 

“จุลชีววิทยา” คร้ังท่ี 2 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

 

มหาวิทยาลัย 

       ราชภัฎรำไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

30 พฤศจิกายน 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งขันการแสดง

ความสามารถเรียนรู1พระราชประวัติและพระ

ราชกรณียกิจในสมเด็จพระป�ยะมหาราช และ  

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ1า คร้ังท่ี 2 

นายวิรัช  เครือทอง 

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จังหวัดจันทบุรี 

30 พฤศจิกายน 2562 

ถึง 1 ธันวาคม 2562 

นำนักเรียนเข1าร3วมอบรม การถ3ายทอดความรู1 

วิทยาศาสตรT เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี

เก่ียวข1องกับอุตสาหกรรมใหม3 คร้ังท่ี 3 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

นายสุพจนT  จันทรTล้ำ 

โรงเรียนวัดป{าประดู3 

 

รวม  11  รายการ  13  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  43.33  ( เวลาเป�ดทำการ 30 วัน ) 

 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  11  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  23.40  ( บุคลากรทางการศึกษา 47 คน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน ธันวาคม 2562     ภาคเรียนท่ี 2  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

1 ธันวาคม 2562 เข1าร3วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 

มัธยมศึกษา 

น.ส.จันทรTจิรา  มานพ 

นายพงศกร  แอมโอฐ 

นางสาวนัฐรัตนT  ยมหา 

นางสาวสุทธิดา  ยมหา 

โรงแรม โกลเด1น ซิต้ี  

ระยอง 

2 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนไปเข1าค3ายเยาวชนพิทักษTสิ่งแวดล0อม 

หลักสูตร “นักพฤกษศาสตรTรุ3นเยาวT”  

ประจำปiงบประมาณ 2563 

นางสาวล้ินจ่ี  

               ปริยวาทไมตรี 

สวนพฤกษศาสตรT

ระยอง 

เข1าร3วมกิจกรรมวันเอดสTโลก ประจำปi 2562 นายชินศาสตรT  คำหอม คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอรT ระยอง 

3 ธันวาคม 2562 ร3วมประชุมเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นในการ

จัดทำระบบกองทุนให1กู1ยืมเพ่ือการศึกษา 

นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

โรงแรมบางแสนเฮอริ

เทจ 

6 ธันวาคม 2562 บรรจุแต3งต้ังผู1ผ3านการคัดเลือกให1ดำรงตำแหน6ง 

ผู1อำนวยการสถานศึกษา 

นายวุฒิพงษT  นาสมขวัญ สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดระยอง 

6-7 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ 

นายนัฐพงษT  ถนอมวงษT 

น.ส.ดวงพร  หอมมาลา 

โรงเรียนสตรีวิท 

สมุทรปราการ 

7 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ 

นางวีรดา  เดโชพลานนทT 

นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

โรงเรียนบางบ3อ

วิทยาคม 

8 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนไปแสดงงานเท่ียวทะเลหาดบ1านเพ นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค 

ท3าเทียบเรือเทศบาล 

ตำบลบ1านเพ 

 8-9 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับประเทศ 

นายภีมมT  ยศเทียม โรงเรียนสมุทรปราการ 

นำนักเรียนเข1าร3วมแข3งงานภูมิบุรี  

ถนนยมจินดา 

นางวีรดา เดโชพลานนทT 

นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค 

ถนนยมจินดา  

จังหวัดระยอง 

9 ธันวาคม 2562 ร3วมงานวันต3อต1านคอรTรับชันสากล นางโสภี  วัฒนโยธิน 

นายชินศาสนT  คำหอม 

นายพงศกร  แอมโอฐ 

สวนศรีเมือง 

11 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนรับทุนการศึกษา นางณัฏฐธยานT 

              ชาญด1วยวิทยT 

เสม็ดรีสอรTท 

 
 
 



 
 
 
 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

17 ธันวาคม 2562 ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีได1รับรางวัล

พระราชทาน เพ่ือเปPนแนวทางการเตรียม

ความพร1อม สำหรับประเมินโรงเรียน

พระราชทาน 

น.ส.วีรัชญานT  ทนทาน 

นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT 

นายภีมมT  ยศเทียม   

นายนิรันดร  ปุ{มทอง                    

นายมรรคพันธุT  คุณวงศT 

ข1าราชการครูตามคำส่ัง 

โรงเรียนวังจันทรTวิทยา 

19-23 ธันวาคม 2562 เข1าร3วมการแข3งขันฟุตบอลครู  

สหวิทยาเขต 1 คร้ังท่ี 2 

นายมรรคพันธุT  คุณวงศT 

นายชยางกูร  วรสวาสด์ิ 

 

โรงเรียนปลวกแดง

พิทยาคม 

20 ธันวาคม 2562 โครงงานนวัตกรรมสีเขียว ประจำปi 2562 นายภีมมT  ยศเทียม   

ผู1อำนวยการ และคณะครู  

สำนักงาน ปตท. จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

23 ธันวาคม 2562 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง นายนิรันดร  ปุ{มทอง                    

 

โรงแรมโกลเด1นซิต้ี 

ระยอง 

28 ธันวาคม 2562 นำนักเรียนไปแข3งขันทักษะทางวิชาการเน่ือง 

ในงานวันคล1ายวันเสด็จข้ึนเสวยราชยTสมบัติ  

สมเด็จพระเจ1าตากสินมหาราช 

นางสาวล้ินจ่ี  

              ปริยวาทไมตรี 

วัดลุ3ม  

(พระอารามหลวง) 

 

รวม  17  รายการ  15  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  48.38  ( เวลาเป�ดทำการ 31 วัน ) 

 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  22  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  47.82  ( บุคลากรทางการศึกษา 46 คน ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน มกราคม 2563     ภาคเรียนท่ี 2  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

10 มกราคม 2563 นำนักเรียนรับมอบเกียรติบัตร  

“เด็กดีมีคุณธรรม” 

นายภีมมT  ยศเทียม โรงเรียนวัดป{าประดู3 

ฝ:กซ1อมการแสดงเป�ดงานวันครู   

ประจำปi 2563 

นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค 

โรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทรT 

จังหวัดระยอง 

13 มกราคม 2563 ฝ:กซ1อมการแสดงเป�ดงานวันครู   

ประจำปi 2563 

นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค 

โรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทรT 

จังหวัดระยอง 

14 มกราคม 2563  ประชุมงานวิชาการ นายวิรัช  เครือทอง โรงเรียนเทศบาล 2 

16 มกราคม 2563 เข1าร3วมงานวันครู คร้ังท่ี 64 ประจำปi 2562 นางดวงพร  เพ็ชรฉกรรจT 

พร1อมด1วยข1าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตามรายช่ือท่ีแนบ 

โรงเรียน 

ระยองวิทยาคม 

23 มกราคม 2563 เข1าร3วมการประชุมการประชุมปฏิบัติการ

เตรียมความพร1อมการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-Net ) ระดับ

มัธยมศึกษาปiท่ี 3 ปiการศึกษา 2562 

นายวิรัช  เครือทอง 

น.ส.ปาณิสรา สุวรรณโชติ 

นายพชรดนัย  เมรุด 

นางสาวดวงพร  หอมมาลา 

โรงเรียน 

ชลราษฎรอำรุง 

24 มกราคม 2563 เข1าร3วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ  

“Flipped Learning”  

 

นางสาวจันทรTจิรา  มานพ มหาวิทยาลัยบูรพา 

27-31 มกราคม 2563 นำนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปiท่ี 3 เข1าร3วมการ

ฝ:กภาคสนาม 

นายชินศาสนT  คำหอม 

 

ค3ายนวมินทราชินี 

30 มกราคม 2563 นำนักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ นายชยางกูร  วรสวาสด์ิ 

 

สหกรณTออมทรัพยTครู 

ระยอง 

 
รวม  9  รายการ  11  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  35.48  ( เวลาเป�ดทำการ 31 วัน ) 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  37  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  78.82  ( บุคลากรทางการศึกษา 47 คน ) 



 

 
  

 

 

แบบสรุปรายการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ประจำเดือน กุมภาพันธS 2563     ภาคเรียนท่ี 2  ปNการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ป* รายการ ผู2เข2ารับการอบรม สถานท่ี 

4 กุมภาพันธT 2563 นำนักเรียนไปประกวดสวดมนตTหมู3สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

นางสาวล้ินจ่ี 

               ปริยวาทไมตรี 

วัดลุ3ม  

(พระอารามหลวง) 

นำนักเรียนเข1ามอบตัวเพ่ือเข1าศึกษาต3อท่ี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยT 

นางณัฏฐธยานT 

                ชาญด1วยวิทยT 

โรงเรียนบ1านบึง 

อุตสาหกรรมนุเคราะหT 

5 กุมภาพันธT 2563 เข1าร3วมนิทรรศการ  

วัน TRCT OPEN HOUSE 

นางสาวศิริลักษณT ฤทธิเดช 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวะศึกษาตาก

สินระยอง 

 นำนักเรียนเข1าร3วมโครงการประชุมช้ีแจง 

หลักสูตรและศึกษาดูงานของนักเรียน

ยากจน 

นายพชรดนัย  เมรุด โรงเรียน 

แกลงวิทยสถาวร 

8-11 กุมภาพันธT 2563 ร3วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ3

สามัญประจำปi 2562 สภาผู1ปกครองและครู 

แห3งประเทศไทย 

นายสมภพ  คงสถิตยT โรงแรมเฮอรีเทจ 

14 กุมภาพันธT 2563  นำนักเรียนร3วมประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรTรอบสุดท1าย 

นายภีมมT  ยศเทียม โรงเรียน 

คณะราษฎรTบำรุง 

ปทุมธานี 

20 กุมภาพันธT 2563 เข1าร3วมประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของ

ประชาชน คร้ังท่ี 2  

โครงการ “ศึกษาและจัดทำรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล1อม” 

นายสมภพ  คงสถิตยT ห1องประชุมองคTการ 

บริหารส3วนตำบลแกลง 

21 กุมภาพันธT 2563 ประชุมเจ1าหน1าท่ีพัสดุ นางสาวนัฐรัตนT  ยมหา สพม. 18 

ประชุมงานก3อสร1างร้ัว นางสาวดวงพร  หอมมาลา สพม. 18 

 
 
 
รวม  9  รายการ  9  วัน 

             คิดเปPนร1อยละ  31.03  ( เวลาเป�ดทำการ 29 วัน ) 

 

จำนวนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข1ารับการอบรม  8  คน   

             คิดเปPนร1อยละ  17.02  ( บุคลากรทางการศึกษา 47 คน ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



รายงานการไปราชการ 
ของข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม 

คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 

1 นายปรีชา            นาคศิริ 1 1     1 1   2 2 

2 นายสมภพ           คงสถิตยA 1 1     1 1 2 5 4 7 

3 นายวิรัช              เครือทอง 1 1 4 4 1 1 3 3   9 9 

4 นางดวงพร           เพ็ชรฉกรรจA 2 2   1 1 2 2   4 5 

5 วPาท่ี ร.ต.หญิงฐาณิตา  สวPางฉาย 1 1     1 1   2 2 

6 นางโสภี              วัฒนโยธิน 1 1   1 1 1 1   3 3 

7 นางสาวล้ินจ่ี         ปริยวาทไมตรี 1 1   2 4 1 1 1 1 5 7 

8 นางเพ็ญศรี           สุขรอด 1 1     1 1   2 2 

9 นางกองชุน           ศรีบุรินทรA 2 3   1 2 1 1   4 6 

10 นางวีรดา             เดโชพลานนทA 1 1 1 1 1 2 1 1   4 5 

11 นายภีมมA             ยศเทียม 1 1 1 3 3 4 2 2 1 1 8 11 

12 นางนาตยา           สุขเกษม 1 1     1 1   2 2 

13 นางสาววราภรณA    คงเงิน 1 1     1 1   2 2 

14 นางปราณี            พราหมทัศ 1 1   1 2 1 1   3 4 

15 นางสาววีรัชญานA    ทนทาน 1 1 1 1 1 1 1 1   4 4 

16 นางณัฏฐAธยานA      ชาญด"วยวิทยA 1 1 4 9 2 2 1 1 2 2 10 15 

17 นางนิสา              พันธุAเสือ 1 1     1 1   2 2 

18 นางสาวสุชาดา      ฮาดสม 1 1     1 1   2 2 

19 นางสาวจันทรAจิรา   มานพ 1 1   1 1 2 2   4 4 

20 นายนัฐพงษA          ถนอมวงษA 1 1 3 6 2 4 1 1   7 12 

21 นางสาวดวงพร      หอมมาลา 2 2 3 6 2 3 2 2 1 1 10 14 

22 นายนิรันดร          ปุaมทอง 1 1 1 3 3 3 1 1   6 8 

23 นายมรรคพันธุA      คุณวงศA 1 4   2 6 1 1   4 11 

24 นายวิรัตนA            ถือศีล 1 1     1 1   2 2 

25 นายชินศาสนA         คำหอม 2 2   2 2 2 6   6 10 

26 นางสาวกัญญา       เขียวส้ัน 1 1     1 1   2 2 

27 นางสาวธมลวรรณ     เครือสิงหA 2 2     1 1   3 3 

28 นางสาวณัฏฐธิดา    ผาฮุย 2 9     1 1   3 10 

29 นางสาวศิริลักษณA    ฤทธิเดช 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 8 9 

30 นายชยางกูร          วรสวาสด์ิ 2 2 1 1 1 5 2 2   6 10 

31 นางสาวปาณิสรา    สุวรรณโชติ 1 1     2 2   3 3 

32 นายพงศกร           แอมโอฐ 1 1   2 2 1 1   4 4 



 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม 

คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 

33 นางสาวฐิติมา         สุขคุ"ม 1 1     1 1   2 2 

34 นางสาวนัฐรัตนA       ยมหา 1 1   1 1 1 1 1 1 4 4 

35 นางสาวกุสุมา         สุนทรวิภาค 1 1 1 1 2 2 3 3   7 7 

36 นายพชรดนัย         เมรุด 1 1     2 2 1 1 4 4 

37 นางสาวสุทธิดา       ยมหา 2 2   1 1 1 1   4 4 

38 น.ส.ญาณินทA        อุดมสุขถาวร             

39 น.ส.คุณศุภAกุล     ไกรสรณAชูขวัญ             

40 นางสาวมณทิสา    หะระรัตนA             

41 นางสาวญาติมา     ขีระพะโย             

42 Miss Romeley S. Pedregosa               

43 MissZhao Liping             

              

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ เจ"าหน"าท่ีรวบรวมข"อมูล 

                                                                     ( นายพงศกร  แอมโอฐ )                        

 

 


