
สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางวิรงรอง  วิเศษ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 2       2 2 
2 นางกนกอร ณิชกุล ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
3 นางธนพร  รัตนธนากาญจน์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
4 นายอุทัย  จึงสมาน ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
5 นางเบญจวรรณ  โทจันทร ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
6 นางประภา สมสุข ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
7 นายวชัรา  สงิห์ชะฎา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
8 นางสุกัญญา ทงีาม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
9 นางมนัสนันท์ ละเลิศ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
10 นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
11 นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
12 นายสุรชัย ดอกแก้ว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
13 นางปราญชลี สงิห์ชะฎา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
14 นางนภสร  เลิศศรี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
15 นายบรรพชิต โพธิบ์อน ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
16 นางแดงต้อย ปิ่นทอง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 6       2 6 
17 นางสาวพงศ์พัชรา รชาลกัษมี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
18 นางศรวณีย์  ลาเต้ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 2       2 2 
19 นางทวิาพร  จนัทร์หมื่น ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - -       - - 
20 นายณัฐพล   แสงทว ี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - -       - - 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

21 นางสาวดารณี  วัฒนปาณ ี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
22 นายธุวลักษณ์   แก้วคูณ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
23 นางรสสุคนธ์   แก้วคูณ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
24 นางโสภา พิเชฐโสภณ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 3       2 3 
25 นางสาวสุภัทรา ชสูาย ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
26 นางสาววิภาพร  ชิณะแขว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
27 นายภูเบศ   เศรษฐบุตร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1 1       1 1 
28 นางวรลักษณ์  สายเชื้อ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 2       2 2 
29 นายไพรนคร  ชิณะแขว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 1 1       1 1 
30 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ ์ คร ู 2 2       2 2 
31 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ ์ คร ู           
32 นางกนกขวัญ  บุญภาค คร ู           
33 นางสาวธิดารัตน์ คำแพง คร ู           
34 นางสาวอรุณี  สังขรัตน์ คร ู           
35 นางสาวกนกพร  แฝงพงศ์ คร ู           
36 นางสาวธิดารัตน์  ชนะงาม ครูผู้ช่วย 2 2       2 2 

 

 

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
2 นายประดิษฐ์  ส่งสุข ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
3 นางกิตติยา  ส่งสุข ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
4 นางสาวพิชญาภา  สีนามะ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
5 นางสาวมะติกา  สุธาบุญ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ           
6 นางเทพา  สระแก้ว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
7 นางสาววีระยา บญุพามา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
8 นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
9 นางสุพัตรา ไชยโชติ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
10 นางกิ่งแก้ว   แดงงาม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
11 นางพัทธนันท์ ศิริธาราสินธุ ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
12 นางไสว  ทองเพ็ชร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
13 นางพิสมัย  ทองอาบ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
14 นางสาวพิมพา  เชื้อทอง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
15 นางสาวนันทนา  สาลี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
16 นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ           
17 นางสาวอารยา  โพธิสาร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ           
18 นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคล คร ู           
19 นางน้องปู  สาลีวงศ์ คร ู           

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางวิราวรรณ  ยกพล ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
2 นางบุญญาพร บูรณะศร ี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
3 นางวราพร  เจริญยุทธ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
4 นายชาญชัย  กุศลคุ้ม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
5 นางลำใย  ศรีนุกูล ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
6 นางวณิชยา  รัฐอุบล ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
7 นางสาวจุธาภัค วรโคตร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
8 นางอัญชลี  สามสี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
9 นายนพพร  ศรปัญญา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
10 นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
11 นางสาวบุญล้อม  กันตรง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
12 นางสาวพันิภา  จันทะโสม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
13 นางสาวณภัษชนันทน ์ อาภรณ์ศรี คร ู           
14 นางสาวกานตชนน์  ชาวประสา คร ู           
15 นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ คร ู           

 

 

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นายมงคล ไชยเทพ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
2 นายวรพจน์  นาคถมยา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
3 นายประจักษ์  พันธสีมา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
4 นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองคำเหลือ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
5 นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
6 นางบุษกรณ์  พรหมพิลา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
7 นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
8 นางไพลี จนัทร์นิยม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
9 นางนิตยา วิเศษสังข ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
10 นางผัสนี  พานพรหม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
11 นางณัฐรดา  สาลี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
12 นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
13 นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
14 นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล คร ู           
15 นางสาวญาณา  วาจนสุนทร คร ู           
16 นางนิภา จนัทร์ละออ คร ู           
17 นายอรรถพล ศรีเลิศ คร ู           
18 นางสาวลลิตา  สายแก้ว คร ู           
19 นางสาวกตัญญุตา  ริมหนองอ่าง คร ู           

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นายคำสิงห์  บูรณะศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
2 นางมุสิกมาศ  อาษาศรี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
3 นายประโยชน์ รังษี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
4 นายพีรกานต์   หมวดแก้ว ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
5 นายณัฐพงษ์  สาลี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
6 นายกิตติชัย  อุทุม ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นายสทุธิกุล  กอกหวาน คร ู           
2 นายเฉลียว ศิริดล ครู  

 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

3 นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒชิัย ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

4 นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

5 นายเอกรัตน์  ลับโกษา ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

6 นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

7 นายธีระเดช   ทองอินทร ์ ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

8 นายจิระพงษ์  พุ่มงาม คร ู           
9 นางสาววทันยา  ภาษาพรม คร ู           
10 นายสนัติราษฎร์  ไพรปา่ คร ู           

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางประสพสุข ระยับศรี ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

2 นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

3 นายวโิรจน์   วรรณชัย ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

4 นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

5 นางสาวยุวดี  คุณสม ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

6 นายวิวิศน์   ธนะจิตต์สนิ ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

7 นางสาวจิราภรณ์  วงศ์พิทักษ์ คร ู           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ           

2 นางกาญจนา ชิดด ี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ           

3 นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

4 นางปิยาพร  พรหมทา ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

5 นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ ์ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

6 นางจนิต์ภาณี จัตุชัย ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

7 นางวลัย  นามวงศ ์ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

8 นางศิริพร  นามจันทรา ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

9 นางวิจติรา  บุญเยน็ ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

10 นายเด่นโชค  ขุนพนัธุ์ ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

11 นางสาวสุภัตตรา  บญุภามา ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

12 นางศรีวรรณ  ลมสงูเนิน ครู  
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           

13 นางกุลมณี  ดอกแก้ว         ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการ           

14 ครูนางปิยลดา  หารไชย ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการ           

15 นางสาวเกศินี  บรรจง ครู   
วิทยฐานะครูชำนาญการ           

16 นางสาวชนกพร  สติภาบุญโสดากร ครู             



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

17 นางชุตินนัท์  คำเข่ือง คร ู           
18 นายสำเริง  บุญตา คร ู           
19 นางสาวสุภาพร  หอมเนียม คร ู           
20 นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน ์ คร ู           
21 นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว คร ู           
22 นางสาวชลลล์ฤลล์  เนียมจติร คร ู           
23 นางสาวนาฎสนิี  โพธิสาร คร ู           
24 นางภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์ คร ู           
25 นางสาววาทนิี   สุรนารถ คร ู           
26 นางสาวปิยมาภรณ์    ไหลหลั่ง ครูผู้ช่วย           
27 นายทิฆัมพร จิรานนัท์สิร ิ ครูผู้ช่วย           

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการ กรรมการ วิทยากร ศึกษาดูงาน ข้าราชการครู 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2565 ถึง วันที่ 28 กันยายน  2565 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

พัฒนาข้าราชการครู 

รวม 
ประชุม
อบรม
สัมมนา 

เป็นวิทยากร
คณะกรรมการ 

พิธีกร 

ไปศึกษาดูงาน 
ทัศนศึกษ

ภายในประเทศ 

ไปศึกษาดู
งาน 

ทัศนศึกษา 
ต่างประเทศ 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

1 นางวไิล  กุยแก้ว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
2 นายศักดิ์ชาย  เกษร ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           
3 นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ           
4 นางสาวอลสิา  บุญอยู่ คร ู           

 

 

 

 

 

 


