
สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
1 นางมารศรี  ลิ้นจี่ 29 เม.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ 

ห้องประชุมโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนุปถัมภ์ จ.สุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

2 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 29 เม.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ 

ห้องประชุมโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนุปถัมภ์ จ.สุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

3 นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน 29 เม.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานฯ 

ห้องประชุมโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนุปถัมภ์ จ.สุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

4 นายชัชวาล  กันเพชร 10-11 พ.ค.
63 

การอบรมหลัก “การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาใน
ยุคดิจิทัล” 

วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จ.ตาก สพม.38 เกียรติบัตร 

5 นางสาวรัตมี  อุ่มโอราญ 10-11 พ.ค.
63 

การอบรมหลัก “การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาใน
ยุคดิจิทัล” 

วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท จ.ตาก สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
6 นายมานพ  จันทร์หอม 25-26 ก.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ดูแลระบบเครื่อข่ายให้แข็งแรง
และเป็นไปตาม พรบ, 
คอมพิวเตอร์” 

สนง.บริการลูกค้า กสท  
เขตภาคเหนือ 

สนง.บริการลูกค้า 
กสท เขตภาคเหนือ 
บ.กสท โทรคมนาคม  
จ ากัด (มหาชน) 

ประกาศนียบัตร 

7 นางฐิติพร  เทียนศรี 9 ส.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การใช้อุปกรณส์มองกล Kid 
Bright กับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีสู่โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษา” 

ห้องประชุมทองกาว 
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 

สพม.38 เกียรติบัตร 

8 นางสาวกนต์รพี   เพิ่มพูล 9 ส.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การใช้อุปกรณ์สมองกล Kid 
Bright กับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีสู่โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษา” 

ห้องประชุมทองกาว 
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
9 นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพชร์ 9 ส.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การใช้อุปกรณ์สมองกล Kid 
Bright กับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการ
ออกแบบเทคโนโลยีสู่โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษา” 

ห้องประชุมทองกาว 
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก 

สพม.38 เกียรติบัตร 

10 นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช 19 ส.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 

ห้องประชุม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

สพม.38 เกียรติบัตร 

11 นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ 19 ส.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 

ห้องประชุม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

สพม.38 เกียรติบัตร 

12 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 28-31 ส.ค.62 การอบรมพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนวิ๔พุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
โครงการประเมินคัดเลือก
โรงเรียนวิ๔พุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ร่วมกับ 
สพฐ. 

เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
13 นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย 28-31 ส.ค.62 การอบรมพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนวิ๔พุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
โครงการประเมินคัดเลือก
โรงเรียนวิ๔พุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
ประจ าปี 2562 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ร่วมกับ 
สพฐ. 

เกียรติบัตร 

14 นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

15 นางบังอร  อ่วมแก้ว 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

16 นางสาวจารุพร  สวนปลิก 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
17 นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

18 นายสมบัติ  ประจุ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

19 นางสุภัทรา  พุทธกรณ์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

20 นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
21 นางมารศรี  ลิ้นจี่ 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

22 นายภูวิศ  ครุฑหลวง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

23 นายพงศกร  ยืนยง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

24 นางชุติมา สวนปลิก 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
25 นางวิไลพร ฟั่นสกุล 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

26 นางสาววิมลรัตน์ บุญคง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

27 นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

28 นายไตรรงค์ กล่ าบุตร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
29 นางสาวนฤมล สุดเงิน 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

30 นางฐิติพร เทียนศรี 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

31 นายมนตรี ขอบุญ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

32 นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



 

สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
33 นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

34 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

35 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกยีรติบัตร 

36 นางสาวชารดา บริสุทธิ์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



 

สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
37 นางรวีวรรณ สุขรอด 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

38 นางเดือนงาม ศุภพงศกร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

39 นายวันโชค ขวัญเมือง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

40 นางสุรินทร์พร มีหินกอง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



 

สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
41 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

42 นางวรวรรณ พิมพ์แสง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

43 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

44 นางรมณีย์ สร้อยสน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 



 

 

สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
45 นางรุจิรา คลังคง 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

46 นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

47 นางสาวนภาศรี สงสัย 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

48 นางสาวไพลิน นวลหงษ์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
49 นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

50 นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

51 นางสาวสายบัว มูลทา 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

52 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
53 นายเฉลิมพล ทองจุ้ย 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

54 นายเชษฐา เพชรคง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

55 นายเชษฐา กันนา 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

56 นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
57 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

58 นายชัชวาล กันเพชร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

59 นายชวลิต ร าขวัญ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

60 นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
61 นางสาวปาริชาติ กุศล 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

62 นายอาทิตย์ ก าจัด 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

63 นายบุญฤทธิ์ อยู่คร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

64 นายธรรมรัตน์ เขาเหิน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
65 นางมัลลิกา อรัญศรี 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

66 นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

67 นายอธิพันธ์ ชัยศรี 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

68 นางจิดาภา เข็มพล 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
69 นางนิตยา มั่งมี 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

70 ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

71 นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

72 นางสาวสุภาพร ปัญญา 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
73 นายวัชรกฤษณ์ อินมี 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

74 นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกยีรติบัตร 

75 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

76 นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูน 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
77 นายมานพ จันทร์หอม 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

78 นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

79 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

80 นางสาวประนอม  ม่วงงาม 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
81 นางสาวสิริอมร  หวลหอม 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

82 นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

83 นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

84 นางสาวปิญาณ ี บูรณะชาต 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
85 นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

86 นงสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

87 นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

88 นางสาววิจิตรา  ฉลวย 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
89 นางสาวพันธนันท์ สวัสดี 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

90 นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

91 นายฉลวย  ลิ้นจี ่ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

92 นางชุลี  ครุธแก้ว 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
93 นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

94 นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

95 นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

96 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
97 นางสาวสุพัตตรา  หลักค า 1 มิ.ย 62 - 

30 ส.ค.62 
การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

98 นายประจวบ  ชูเชิด 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

99 นางประภาศรี  จันโททัย 1 มิ.ย 62 - 
30 ส.ค.62 

การพัฒนาครูโดยใช้การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่ส่งเสริม
ศิลปะการสอนของครู 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เกียรติบัตร 

100 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง 6 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
101 นางสุรินทร์พร  มีหินกอง 6 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 

102 นายสมบัติ  ประจุ 6 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 

103 นายเชษฐา  เพชรคง 6 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
104 นางฐิติพร  เทียนศรี 6 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 

105 นางสาวสิริอมร  หวลหอม 6 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการน า
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืน 
ฐาน(O-NET) ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนอุดมดรุณี  สพม.38 เกียรติบัตร 

106 นางมัลลิกา  อรัญศรี 23 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จังหวัด
สุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

107 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ 23 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จังหวัด
สุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
108 นายอธิพันธ์  ชัยศรี 23 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จังหวัด
สุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

109 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน 23 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จังหวัด
สุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

110 นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

111 นางสาววิจิตรา  ฉลวย 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
112 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

113 นางสาวประนอม  ม่วงงาม 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

114 นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

115 นางสาวกนกวรรณ  ทวิตชาติ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
116 นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

117 นางสาวรัตมณี  อุ่มโอราญ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

118 นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

119 นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
120 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

121 นางสาวสิริอมร  หวลหอม 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสา 
ระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

122 นายมนตรี  คงเจริญ 24 ก.ย. 62 
 

เป็นวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

123 นายมนตรี  คงเจริญ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
124 นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

125 นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูน 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

126 นางสาวสุภาพร ปัญญา 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
127 นายมานพ จันทร์หอม 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

128 นางจิดาภา เข็มพล 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

129 ว่าที่ ร.ต.สุชีพ ทองมาก 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
130 นางนิตยา มั่งมี 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

131 นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

132 นางสาวปาริชาติ กุศล 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
133 นางสาวชารดา บริสุทธิ์ 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

134 นายภูวิศ ครุฑหลวง 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

135 นางรวีวรรณ สุขรอด 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
136 นางสาวไพลิน นวลหงส์ 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

137 นางมารศรี ลิ้นจี่ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

138 นายสราวุธ ทับใจ 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
139 นายพงศกร ยืนยง 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

140 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

141 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน 24 ก.ย. 62 
 

เป็นวิทยากรการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
142 นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

143 นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

144 นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์ 24 ก.ย. 62 
 

เป็นวิทยากรการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
145 นายวัชรกฤษณ์ อินมี 24 ก.ย. 62 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

146 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน 24 ก.ย. 62 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

147 นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน 24 ก.ย. 62 
 

เป็นวิทยากรการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
148 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

149 นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์ 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

150 นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
151 นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

152 นางรวีวรรณ สุขรอด 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

153 นางสาวไพลิน นวลหงษ์ 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
154 นางสาวนภาศรี สงสัย 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

155 นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

156 นางรุจิรา คลังคง 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
157 นางรมณีย์ สร้อยสน 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

158 นางเรวดี เพ็ญศรี 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

159 นางวรวรรณ พิมพ์แสง 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
160 นางสุรินทร์พร มีหินกอง 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

161 นายวันโชค ขวัญเมือง 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

162 นางเดือนงาม ศุภพงศกร 25 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย   

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
163 นางสาวชารดา บริสุทธิ์ 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

164 นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

165 นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

166 นางชุติมา สวนปลิก 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
167 นางสาววิมลรัตน์ บุญคง 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

168 นางวิไลพร ฟั่นสกุล 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

169 นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

170 นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
171 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

172 นางสาวชารดา บริสุทธิ์ 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

173 นางสาวนฤมล สุดเงิน 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

174 นายมนตรี ขอบุญ 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
175 นายไตรรงค์ กล่ าบุตร 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

176 นางฐิติพร เทียนศรี 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 เกียรติบัตร 

177 นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

 

 

 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
178 นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

179 นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

180 นายประจวบ ชูเชิด 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
181 นางสาวนงนุช แสงทอง 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

182 นายเชษฐา กันนา 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

183 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
184 นายชัชวาล กันเพชร 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

185 นางสาวสุพัตตรา หลักค า 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

186 นางสาวสายบัว มูลทา 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
187 นายเชษฐา เพชรคง 27 ก.ย. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

สพม.38 เกียรติบัตร 

188 นางสาวกนต์รพี เพ่ิมพูล 1-3 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาการค านวณกับการสร้าง 
สรรค์นวัตกรรม loT ด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายใต้
โครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรมFabrication Lap 

ห้องออดิทอเรียม  
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย สวทช. 

สพฐ. วุฒิบัตร 
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