
ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
๑ ศธ 04050/3430  ๓ ต.ค.61 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา นางแสงระวี  จันทะนะ  ๓๐ - ๓๑ ต.ค.62 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพ

ครูแกนน าโรงเรียนและเครือข่าย
๒  ศธ 04050/3695  17 ต.ค.61 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ผู้บริหาร/ครู  25-28 ต.ค.61 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท

จ.นครนายก
3 ศธ 04050/3775  24 ต.ค.61 โครงการสัมมนาผู้น านักประชาธิปไตย ครู/นักเรียน  15-17 พ.ย.61 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

ส าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
4 106/2561  29 ต.ค.61 ประชุมอบรมสัมมนาจัดท าแผนงบประมาณ น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  16-17 พ.ย.61 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เชียงใหม่
5 ศธ 04050/ว3876  7 พ.ย.61 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัด นางสุนิทรา พรมมล/   30 พ.ย.- โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

ประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารโรงเรียน/ครู  1 ธ.ค.61
6 ศธ 04010/ว4111  1 พ.ย.61 การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ นางสุนิทรา พรมมล  26-28 พ.ย.61 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

เคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ี  12-14 ธ.ค.61 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

7 818/2561  31 ต.ค.61 ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม  19 พ.ย.61 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.
8 002/ว 361  28 ก.ย.61 การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. นางอ้อยทิพย์  รุณผาบ  7 ธ.ค.61 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

พบสมาชิก นายเจริญ  ปัญญา จ.เชียงใหม่
9 ชม.437/2561  24 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุม นางกรรณิการ์  นันติ  14 ม.ค.62 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

10 ชม54207/37  9 ม.ค.62 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นางสุนิทรา  พรมมล  17-18 ม.ค.62 เทศบาลต าบลสันป่าตอง จ.ชม.
11 ศธ04050.302/03  9 ม.ค.62 ขอเชิญประชุม นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง  11 ม.ค.62 โรงเรียนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แบบสรุปรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
12  7/2562  14 ม.ค.62 เชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงรายการ น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  17 ม.ค.62 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครู

บัญชี ปี 2561 ประถมศึกษา จ.เชียงใหม่
13 ศธ04050/148  11 ม.ค.62 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย นางศรีพรรณ์  เกษรศรี  24-25 ม.ค.62 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ
14 ศธ04050/536  20 ก.พ.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู นายมนตรี  ไชยบุญทา  20-27 ก.พ.62 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท

และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครนายก
15 ศธ 04050/540  20 กพ.62 แต่งต้ังคณะกรรมการและเชิญประชุม นายสมัคร มูลประการ  20-27 ก.พ.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
16  173/2562  4 มี.ค.62 เชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม  15 มี.ค.62 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.
17 ศธ 04050/769  11 มี.ค.62 เชิญประชุมและเป็นวิทยากร นางอัจฉรา  บุญแปลง  22 เม.ย.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่
18 ศธ 04050/460  12 ก.พ.62 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปวนแดง 2-5 พ.ค.62 ม.ราชภัฎล าปาง จ.ล าปาง

การศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือน นางจิราพร ชมภูม่ิง
วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ นางพรพิมล ไวยกุล

19 ศธ 04278/ว270  21 มี.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นายดนัย  ถนอมจิตร  23-26 พ.ค.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ
วิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวริน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา

20 สธ 0911.02/ว548 25 มี.ค.62 การประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ  13-15 พ.ค.62 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคฯ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่

21 ศธ 0269/1070  10 เม.ย.62 ประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างการรับรู้เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าตาล  22 เม.ย.62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนแม่วินสามัคคี
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)

โรงเรียนบ้านพันตน
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
22 259/2562  3 เม.ย.62 การประชุมความร่วมมือการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  22 เม.ย.62 สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชม.

ต้นสังกัด
23 ศธ 0269/ว1052  9 เม.ย.62 การเสวนารูปแบบและแนวทางการจัดการ  โรงเรียนวัดอุเม็ง  1 พ.ค.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

เรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE โรงเรียนบ้านสันทราย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)
โรงเรียนแม่วินสามัคคี

24 ศธ 04050.337/184  11 เม.ย.62 การอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  24-29 เม.ย.62 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ในวิถีพอเพียง จ.สกลนคร

25 ศธ 04008/ว902  3 เม.ย.62 การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม นายพัฒนพงษ์ พวงทอง  11 เม.ย.62 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระยะท่ี 2 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี

26 ศธ 04009/ว2550  19 เม.ย.62 การน าเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ  15 โรงเรียน  29-31 พ.ค.62 อาคารทรู กรุงเทพ
ของกลุ่มทรู

27 ศธ 04010/ว1747  29 เม.ย.62 ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  7-9 พ.ค.62 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และโรงเรียนบ้านน้ าแพร่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)
28 ศธ 04001/ว2662  26 เม.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ นางกรรณิการ์  นันติ  24-26 ก.ค.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
29 ศธ 04010/ว 2660 22 เม.ย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง นายมนตรี  ไชยบุญทา  8-11 พ.ค.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

การวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ 
30 ศธ 04283/163  25 เม.ย.62 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  28 เม.ย.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

และประเมินผลการจัดการศึกษา  1 พ.ค.62
31 ศธ 04283/124  19 เม.ย.62 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  นางสุนิทรา  พรมมล  28 เม.ย.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

และประเมินผลการจัดการศึกษา  1 พ.ค.62



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
32 154/2562  22 เม.ย.62  การประชุมวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียน นางธันยพร  ภุมรินทร์   28-30 เม.ย.62 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณภาพ
33 ศธ 04277/ว280  24 เม.ย.62 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  26-29 เม.ย.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนวัดเวฬุวัน
34 ชม0003/ว0199  5 เม.ย.62 โครงการฝึกอบรมการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ นายสมชาย เมธาวีกุลชัย  14 พ.ค.62 หอประชุมสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
35 ศธ 04277/ว257  19 เม.ย.62 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จนท.กลุ่มส่งเสริมการ  29 เม.ย- โรงแรมฮิพ กรุงเทพ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตาม จัดการศึกษา  2 พ.ค.62
ข่าวสาร

36 ศธ 04002/ว1448  1 เม.ย.62 โครงการอบรมหลักสูตร การเสริสร้าง นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร  3-6 มิ.ย.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ
สมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และ นางวรรณภา ติยะชนานนท์
การพัสดุ ระดับผู้ปฏิบัติงาน นางพัชรินทร์ สิทธิอไรนันท์  10-13 มิ.ย.62 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพ

37 ศธ 04010/ว1931  13 พ.ค.62 เชิญเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง   21-23 ก.ค.62 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

38 ศธ 0269/1284  15 พ.ค.62 ขอเชิญประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา นางสุนิทรา  พรมมล  24 พ.ค.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
การศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

39 ศธ 0269/1285  15 พ.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล นางประภาพร สุวรรณบงกช  27 พ.ค.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
สารสนเทศระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

40 ศธ 04005/ว412  13 พ.ค.62 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน นางประภาพร สุวรรณบงกช  24 พ.ค.62 โรงแรมเอมอเวนพิค จ.เชียงใหม่
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล ในสถานศึกษา



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
41 ศธ04002/ว2578  10 พ.ค.62 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน นางประภาพร สุวรรณบงกช  20-22 พ.ค.62 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ จ.ชลบุรี

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
42 ศธ 04050.337/231  21 พ.ค.62 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน า น.ส.น้ าค้าง สวัสด์ิประดิษฐ์  29 พ.ค.- โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิต โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  1 มิ.ย.62
ศาสตร์และเทคโนโลยี

43 ชม0003/ว21391  23 พ.ค.62 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับบ าเหน็จ ข้าราชการครูและบุคลากร  11-12 พ.ค.62 ส านักงานคลังเขต ๕ จ.เชียงใหม่
บ านาญและวิธีปฏิบัติงานในระบบ e-pension ทางการศึกษา จ านวน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ 34 คน

44 ศพด269/2562  28 พ.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก นางแสงจันทร์ กันยะมูล  10 มิ.ย.62 ห้องประชุม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นายสมัคร มูลประการ จ.เชียงใหม่
นายประเสริฐ สุริยโต้

45 ศธ0269/1394  31 พ.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการช่วยเหลือ นางแสงจันทร์ กันยะมูล  7 มิ.ย.62 โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
และช้ีแจงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บ นางประภาพร สุวรรณบงกช
ข้อมูลกลางเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน นางสุนิทรา พรมมล
และเด็กตกหล่น จังหวัดเชียงใหม่

46 ศธ04008/ว1286  29 พ.ค.62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วย ศึกษานิเทศก์  6 ม.ย.62 โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพ
งานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือผลักดันหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา

47 นร5118/289  24 พ.ค.62 โครงการ"เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับ น.ส.กัลยาณี  คุณา  20-21 มิ.ย.62 โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่
โครงการเพชรในตม" ปี 2562 โรงเรียนก่ิวแลน้อยฯ

48  ศธ04051/ว1550  22 พ.ค.62 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนา นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง  31 พ.ค.62 ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
ทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
49 ศธ04008/ว1241  24 พ.ค.62 การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.เพ่ือคัดเลือก ครู/นักเรียน  31 พ.ค.- โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวที โรงเรียนบ้านน้ าแพร่  3 มิ.ย.62
ระดับนานาชาติ

50 ศธ04283/193  22 พ.ค.62 การประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการนิเทศ นางสุนิทรา พรมมล  29-31 พ.ค.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน

51 ศธ04010/ว2029  21 พ.ค.62 เชิญประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ นางสุนิทรา  พรมมล  18-20 มิ.ย.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

52 ศธ04010/ว2456  20 มิ.ย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ ศึกษานิเทศก์  22-24 มิ.ย.62 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา
ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน

53 ศธ0269/1588  18 มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และ นางแสงจันทร์ กันยะมูล  5 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

54 ศธ04050/2070  19 มิ.ย.62 การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด นายณัฐวัฒน์  บุญทวี  11-14 ก.ค.62 โรงแรมวังจันทน์วิเวอร์วิว
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 2 ผอ.โรงเรียนวัดพญาชมภู จ.พิษณุโลก

55 ศธ04050/ว1914  10 มิ.ย.62 การอบรมครู สพฐ.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ครู จ านวน 7 โรงเรียน  21-24 มิ.ย.62 โรงเรียนบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง
ทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร จ.เชียงใหม่
ส าหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง

56 ศธ04010/ว2381  14 มิ.ย.62 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ  นายมนตรี  ไชยบุญทา  ๒๑-25 มิ.ย.62 โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพ
ทดลองใช้แนวทางการวัดแววผู้มีความสามารถ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตอง
พิเศษระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานและท าเคร่ืองมือวัดแววฯ



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
57 ศธ5302.3/ว2239  11 มิ.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาครูผู้น าการจัดการน.ส.ปรียาดา ทะพิงค์แก  21-24 มิ.ย.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพ

เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์
58 ศธ04004/ว617  11 ม.ย.62 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ นางสมจิต  อินจันทร์  18-21 มิ.ย.62 โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ

ด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน นางชฎาพร  ปราโมทย์
และผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

59 ศธ6593(7.19.6)/  11 มิ.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะท างานโครงการ นางสุนิทรา  พรมมล  28 มิ.ย.62 ศูนย์ประสานงานเพ่ือพิทักษ์
3559 การขับเคล่ือนระบบและกลไกตามแผน สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงใหม่แบบบูรณาการ คร้ังท่ี1/2562

60 สธ0450.1.2/ว222  5 มิ.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปคืนข้อมูลในการ จนท.กลุ่มส่งเสริมการ  26 ก.ค.62  ห้องประชุม สนง.ป้องกันควบคุม
จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์บริโภคเคร่ืองด่ืม จัดการศึกษา โรคท่ี 1 เชียงใหม่
แอลกอฮอล์และยาสูบ กลุ่มอายุ 15-19 ปี
พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

61 ศธ 04009/ว3821  12 มิ.ย.62 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  20-21 มิ.ย.62 โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพ
รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ คร้ังท่ี 8
ปีการศึกษา 2561

62 อว8393(15)6.1/  5 มิ.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง  17 มิ.ย.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
164 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
63 ศธ04047/1883  5 มิ.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมงาน TEP Forum 2019 นายสมัคร มูลประการ  8-9 มิ.ย.62 ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่

 ภูมิทัศน์ใหม่ การศึกษาไทย กรุงเทพ
64 ศธ04010/ว2231  6 มิ.ย.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบส่ือการ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  14-15 มิ.ย.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่

เรียนรู้โครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิง โรงเรียนแม่วินสามัคคี
ในโรงเรียน

65 ศธ04007/ว2608  6 มิ.ย.62 ขอเชิญประชุมคณะท างานโครงการพัฒนา นางอมรรัตน์  พวงทอง  10-12 มิ.ย.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ นายวรชัย  ภิรมย์
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือสร้างนวัตกรรม
องค์ความรู้และงานวิจัยส าหรับเด็กพิการฯ

66 พว0011(สสท)/ 14-มิ.ย.-62 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสรรค์  ไชยมงคล  2-3 ก.ค.62 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
13311

67 ศธ04010/ว2507  24 มิ.ย.62 ขอเชิญประชุมการสนทนากลุ่ม(Focus Group)นางสุนิทรา  พรมมล  23-25 ก.ค.62 โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ
โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

68 ศธ04009/ว4114  26 มิ.ย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลอัตรา นางเครือวัลย์  อินทร์ตา  3-5 ก.ค.62 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ
ก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองจากพระรา
69 ศธ04011/ว542  26 มิ.ย.62 การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรม นายดัมพ์ แย้มน่ิมนวล  4 ก.ค.62 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
      ด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๗๐ ศธ04007/ว 2980  ๒๗ มิ.ย.62 ขอเชิญประชุมคณะท างานปรับปรุง แก้ไข นางอมรรัตน์  พวงทอง  ๑-๗ ก.ค.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

รายงานผลการวิจัย นายวรชัย  ภิรมย์



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
71 ศธ04050/2229  27 มิ.ย.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ นายอภิชาติ  อินตา  5 -8 ก.ค.62 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

และล าปาง
๗๒ 92/2562  ๒๕ มิ.ย.62 ขอเชิญประชุม น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  4 ก.ค.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่
๗๓ ชม0032.305/844  1 ก.ค.62 ขอเชิญเข้ารับการอบรมทีมวิทยากรสอน ครูโรงเรียนเขต อ.หางดง  31 ก.ค.62 ห้องประชุมโรงพยาบาลหางดง

 การป้องกันเด็กจมน้ า
๗๔ ศธ04009/ว4141  ๒๗ มิ.ย.62 การพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 1.นายทศพร  ค าภีระ  ๒๐ - ๒๗ ก.ค.62 โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท เชียงราย

ผู้อ านวยการสถานศึกษา รุ่นท่ี 2-10/2562 ครู รร.บ้านสามหลัง จ.เชียงราย
2.นายทนงศักด์ิ ม่านมุ่งศิลป์
ครู รร.วัดเวฬุวัน
3.นายชยพัฒน์  ใจม่ัน
ครู รร.แม่วินสามัคคี

75 ศธ04001/ว4248  27 มิ.ย.62 โครงการอบรมงานเทคนิคห้องสมุดและ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตอง  21-24 ก.ค.62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

76 ศธ04006/ว3696  27 มิ.ย.62 การจัดประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียน ผอ.โรงเรียนสโมสรไลออนส์  4-7 ก.ค.62 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ ผอ.โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าท่ี 5

77 ศธ04009/ว4141  27 มิ.ย.62 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 1.นายทศพร ค าภีระ  20-27 ก.ค.62 โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท จ.เชียงราย
การศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 2.นายทนงศักด์ิ ม่านมุ่งศิลป์
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 3.นายชยพัฒน์ ใจม่ัน

78 ชม0003/ว0311  28 มิ.ย.62 โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน  11-12 ก.ค.62 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ
ส าหรับผู้รับบ านาญ ซ่ึงมีอายุเจ็ดสิบปีข้ึนไป



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
79 ศธ04010/ว2608  28 มิ.ย.62 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ศึกษานิเทศก์  17-20 ก.ค.62 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ

ยกระดับการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพ่ือการ
ศึกษาต่อและการมีงานท า ปี กศ.2562

๘๐ สพค.ชม.01/085  8 ก.ค.62 ขอเชิญประชุมสรุปผลการด าเนินงาน นางภิรมย์  อ่ าเอ่ียม  19 ก.ค.62 ส านักงาน ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่
ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบคร่ึงปีแรก

๘๑ 91/2562  25 มิ.ย.62 ขอเชิญประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  น.ส.พูนศิริ  วิทามงคล  ๒๖ ก.ค.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่
๘๒ ศธ04025/2196  ๓ ก.ค.62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง นางคนิตฐา  ค าแก้ว  ๑๔ - ๑๖ ส.ค.62 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ความเข้มแข็งเครือข่ายผู่ตรวจสอบภายใน
สพท.เครือข่ายท่ี 1-19 ปีงบประมาณ 2562

83 ศธ040070234/  8 ก.ค.62 เชิญผู้เช่ียวชาญเสวนาระดมความคิดการวิจัย 1.นายวรชัย  ภิรมย์  ๑๑ -๑๔ ก.ค.62 ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์
ว 289 นวัตกรรมการศึกษาพิเศษ ผอ.รร.บ้านดอยหล่อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

2.นางอมรรัตน์  พวงทอง
ผอ.รร.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

84 สพค.ชม.01/113  22 ก.ค.62 ขอเชิญประชุมประจ าเดือน นายไพโรจน์  เดชะบุญ  10 ก.ย.62 ห้องประชุมสมาคม ส.พ.ค.
85 ศธ0269/2028 การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาน าร่อง นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง  26 ก.ค.62 ห้องประชุม โรงแรมคุ้มภูค า

 8 ก.ค.62 พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
86 ศธ04010/ว2731 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ น.ส.เรืองศรี  เรือนตุ้ย  21 -23 ก.ค.62 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

 8 ก.ค.62 โรงเรียนวัดอุเม็ง จ.ปทุมธานี
87 สพค.ชม.01/084  14 มิ.ย.62 ประชุมประจ าเดือน นายไพโรจน์  เดชะบุญ  30 ก.ค.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่
88 พว0011/(สสท)/ ขอเชิญประชุม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน1. นายสรรค์  ไชยมงคล  2 - 3 ก.ค.62 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

1311  12 ก.ค.62 ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ 2.ผอ.รร.พัฒนาต้นน้ าท่ี ๕ฯ อ.ดอนสะเก็ด



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
89 ศธ04010/ว2832  4 กค.62 ขอเชิญประชุมทดลองใช้แนวทางและเครืองมือ  นายมนตรี  ไชยบุญทา  19-23 ก.ค.62 โรงแรมฮิป รัชดา กรุงเทพฯ

 วัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับประถม
90 ภป.2019/0702  11 ก.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิต ครู รร.บ้านห้วยข้าวลีบ  24-26 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

 ส่ือการสอน ส่ือหนังสือรูปภาพฯ ศึกษานิเทศก์
91 ศธ521013/1144  19 ก.ค.62 เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ1.นายบงการ ศรีนันตา  8-9 ส.ค.62 โรงแรมดิอิมพีเรียล จ.พิษณุโลก

 และปลูกฝังสร้างวินัย ส าหรับครูบรรจุใหม่ 2.น.ส.ขวัญตา ภิญโญฤทธ์ิ
92 ศธ0269/ว2005  19 ก.ค.62 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประมุขของ  1.นายประสิทธ์ิ เมืองไสย  23 ก.ค.62 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 คณะลูกเสือแห่งชาติฯ 2.น.ส.ฉัตรนภา  อุ่นค า
93 ศธ0206.2/635  27 มิ.ย.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ 1.นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ  24-26 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 2.นายยุทธนา กังแฮ
 บุคคล

94 ศธ04006/ว3696  19 ก.ค.62 การประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนโครงการ 1.ผอ.รร.สโมสรไลออนส์  4-7 ก.ค.62 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.ผอ.รร.พัฒนาต้นน้ าท่ี ๕ฯ

95 ศธ04050.229/232 15 ก.ค.62 อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ นายสมนึก  นาห้วยทราย  27-29 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
96 ศธ04283/294  22 ก.ค.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการนิเทศ ศึกษานิเทศก์  5-7 ส.ค.62 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
97 ชม51008/ว6776  19 ก.ค.62 ขอเชิญเปิดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลง ผอ.บ้านห้วยข้าวลีบ  24-26 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

 ความร่วมมือ
98 ชม51008/ว6717  23 ก.ค.62 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาและผลิต นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง  24-26 ก.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

 ส่ือการสอนส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ุ
99 ศธ04007/ว3308  24 ก.ค.62 เชิญเป็นคณะท างานสรุปการด าเนินงาน นางสุนิทรา  พรมมล  30 ก.ค.62 - โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการช่วยเหลือนักเรียน  3 ส.ค.62



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
100 ศธ04004/ว826  25 ก.ค.62 การประชุมพัฒนาศักยภาพแกนน าสร้าง ศึกษานิเทศก์  1-4 ส.ค.62 โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพฯ

 เคร่ืองมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน
101 ศธ04050/2636  19 ก.ค.62 อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ สิบเอกบุญสม ยานะธรรม  27-30 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
102 ศธ04008/ว1754  24 ก.ค.62 การแลกเปล่ียนเรียนรู้น าเสนอผลงาน โครงการศึกษานิเทศก์  9-11 ส.ค.62 โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชียงใหม่

 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับภูมิภาค
103 ศพค.411/2562  26 มิ.ย.62 ขอเชิญร่วมประชุมโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 1.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2-3 ส.ค.62 โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์เชียงใหม่

ภาคเหนือ 2.ผอ.รร.วัดเวฬุวัน และครู
3.ผอ.รร.สันป่าตอง(สุ)

 และครู
104 ศธ04266.07/ว499 26 ก.ค.62 เชิญประชุมการบูรณาการกิจกรรมบ้าน 1.น.ส.รสพร พรวนหาญ  11-13 ก.ค.62 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จ.เชียงราย

 นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2.นางพิมพ์ผกา เมืองไสย
105 ศธ04050/2459  24 ก.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ 27-30 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
106 ศธ0269/2057  30 ก.ค.62 โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาะ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการ  7-10 ส.ค.62 ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 วิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ ครู รร.บ้านสันป่าสัก
107 ศธ0269/2104  31 ก.ค.62 เชิญประชุมโครงการ TFE ศธจ.เชียงใหม่ 1.ผอ.รร.แม่วินสามัคคี  5 ส.ค.62 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 2.ครู รร.แม่วินสามัคคี
108 ศธ04047/2696  24 ก.ค.62 การคัดเลือกสถานศึกษาและ สนง.เขตพ้ืนท่ี 1.นางไปรผดา  โปติบุตร  2 ส.ค.62 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ 2.นางสุนิทรา  พรมมล
 นักเรียน

109 ศธ04008/ว1784  30 ก.ค.62 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวด นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  29-31 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ราชวิทยาลัย จ.อยุธยา



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
110 ศธ04008/ว1838  8 ส.ค.62 การประชุมจัดท าแผนงานโครงการรองรับ นายจ านงค์ โปธาเก๋ียง  13-16 ส.ค.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจ าปี 2563
111 ศธ04050/2839  8 ส.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ สิบเอกบุญสม ยานะธรรม  8-11 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
112 ศธ04050/2838  25 ก.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ นายบุญมี ศรีพิชยานันท์  8-11 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
113 ศธ04004/ว831  1 ส.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปปฎิบัติการ  1.นายพงษ์รติ แก้วอ้าย  4-6 ส.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

2.นางศิรากานต์ ไชยชนะ
 3.นางพรพิมล อ้นบ ารุง

114 ศธ0269/ว2159  5 ส.ค.62 การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ 1.นายประสิทธ์ิ เมืองไสย  4-6 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย
คร้ังท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2.นางแสงจันทร์ กันยะมูล จ.เชียงใหม่

 3.น.ส.ฉัตรนภา อุ่นค า
115 ศธ04050/2790  18 ก.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ 1.นายภานุ จันทร์ชม  6-8 ส.ค.62 ศิลามณีรีสอร์ท อ.แม่สาย

2.นางณลดา บุญมา จ.เชียงราย
 3.นางพัชราภรณ์ ค าสนิท

116 ศธ04278/ว695  2 ส.ค.62 การประชุมสรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือ นายดนัย  ถนอมจิตร  20-24 ส.ค.62 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพค
 รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.นนทบุรี

117 ศธ04006/ว4526  30 ก.ค.62 การประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น  21-23 ส.ค.62 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
 ท่ัวประเทศ จ.สุราษฎร์ธานี

118 สธ0911.07/1325  7 ส.ค.62  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 1. ผอ.รร.วัดช่างกระดาษ  26-27 ส.ค.62 โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่
 2.ครู รร.วัดช่างกระดาษ

119  สพค.ชม.01/105  5 ส.ค.62 ขอเชิญประชุม นายไพโรจน์  เดชะบุญ  30 ส.ค.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่
120 ศธ0269/ว2226  5 ส.ค.62 เชิญประชุมถอดบทเรียนและจัดท าหลักสูตร นางสุนิทรา  พรมมล  13-14 ส.ค.62 โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

 แก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตหมอกควัน



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
121 106/2562  8 ส.ค.62 ขอเชิญประชุม น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  28 ส.ค.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่
122 ศธ04056/ว3567  14 ส.ค.62 แต่งต้ังคณะกรรมการและเชิญประชุม 1.นายสรรค์ ไชยมงคล  12-14 ส.ค.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถ่ินทุรกันดาร 2.นางแสงจันทร์ กันยะมูล
3.ผอ.รร.สโมสรไลออนส์

 4.ผอ.รร.พัฒนาต้นน้ าท่ี ๕
123 อว0641.06/0348  13 ส.ค.62 โครงการพัฒนาครูฯก่อนแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ นายสรรค์  ไชยมงคล  17-20 ก.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เษม

 กรุงเทพฯ
124 ศธ04050/2893  6 ส.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ นายด ารงเกียรติ ค าเกิด  13-14 ส.ค.62 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

 กระทรวงศึกษาธิการ
125 ภป.2019/0809  9 ส.ค.62  กิจกรรมสร้างระบบนิเทศและติดตามภายใน นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง  29-30 ส.ค.62 โณงเรียนบ้านพุย อ.ฮอด

โรงเรียนจากการปฏิบัติงานจริง โครงการ จ.เชียงใหม่
 ทวิ/พหุภาษา

126 ศธ521013/1336  8 ส.ค.62 ขอให้เข้าประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม  16 ส.ค.62 ห้องประชุม สนง.สกสค.จ.เชียงใหม่
 สน.สกสค.ประจ าจังหวัดเชียงใหม่

127 ชม0003/ว0372  8 ส.ค.62 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผล จนท.การเงิน 2 คน  30 ส.ค.62 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี 
 คุณภาพการบัญชีภาครัฐ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

128 ศธ0252/ว966  8 ส.ค.62 ขอเชิญประชุมขับเคล่ือนสร้างการรับรู้ การ  นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น  30 ส.ค.62 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
 พัฒนาท่ีย่ังยืนด้านการศึกษา

129 ศธ6593(7.19.6)/  22 ก.ค.62 ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานโครงการ นางสุนิทรา  พรมมล  13 ส.ค.62 ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด
3777  ขับเคล่ือนระบบกลไกตามแผนยุทธศาสตร์ เชียงใหม่

130 ศธ04004/ว795  21 ส.ค.62 เชิญประชุมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ นางชัญญาภรณ์ ศิวิลัยซ์  9-13 ส.ค.62 โรงแรมคิงปาร์ค กรุงเทพฯ
คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบ ตามแนวทาง PISA 2021



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
131 สคม.25/2562  19 ส.ค.62 เชิญเป็นประธานและประชุมงานศิลป นายเดช  อนากาศ  22 ส.ค.62 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)

 หัตถหรรมนักเรียน
132 ศธ0269/2360  19 ส.ค.62 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ นางเครือวัลย์  อินทร์ตา  22 ส.ค.62 ห้องประชุม ศธจ.เชียงใหม่

และประชุม การคัดเลือกบุคลากรทางการ
 ศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) (ผอ.กลุ่ม)

133 ศธ0269/2361  21 ส.ค.62 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ นางเครือวัลย์  อินทร์ตา  22 ส.ค.62 ห้องประชุม ศธจ.เชียงใหม่
และประชุม การคัดเลือกบุคลากรทางการ

 ศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)
134 ศธ04050/3022  21 ส.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ 1.นายสมนึก  นาห้วยทราย  27-31 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

2.นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ จ.อยุธยา
3.นางกาญจนา ยอดยา

 4.น.ส.พัชรา อัมพรสายชล
135 ศธ04010/ว3362  22 ส.ค.62 การประชุมครูแกนน าและวิทยากรหลักเพ่ือ นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง  23-24 ส.ค.62 โรงแรมน่านกรีนเลควิว จ.น่าน

ทบทวนกระบวนการฝึกอบรม โครงการพัฒนา
 ทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

136 ศธ04002/ว5090  21 ส.ค.62 เชิญประชุมแนวทางการด าเนินงานโครงการ นางบัวจันทร์  สุริโย  30-31 ส.ค.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ
 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

137 ศธ0269/2388  31 ก.ค.62 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ นางประภาพร สุวรรณบงกช  20 ก.ย.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย

 โอกาส เด็กออกกลางคัน



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
138 ศธ0269/ว2140  19 ส.ค.62 โครงการพัฒนาระบบงานและกิจกรรมในการ 1.นางสมจิต อินจันทร์  28-29 ส.ค.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

แนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 2.นางจงกล สีสุวอ จ.เชียงใหม่
3.ว่าท่ีร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์

 4.นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ
139 ศพด.440/2562  26 ส.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงาน จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการ  30 ส.ค.62 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 โรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ
140  ศธ04264.08/  27 ส.ค.62 ขออนุเคราะห์วิทยากรทางการลูกเสือ นางอัจฉรา  บุญแปลง  5-8 ก.ย.62 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา

ว719  อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่
141 ศธ04050/3135  23 ส.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ 1.นายณัฐวัฒน์ บุญทวี  28-31 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

 2.น.ส.ฐิตินันท์ กันอูบ จ.อยุธยา
142 ศธ04004/ว1104  8 ส.ค.62 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้าน 1.นางสุนิทรา  พรมมล  6-8 ก.ย.62 โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ

การวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกนักวัด 2.นายวรากุล  ตุ่นเครือ
 และประเมินผลการจัดการศึกษา

143 ศธ04002/ว3421  28 ส.ค.62  โครงการประชุมเสริมสร้างสมรรถนะการ น.ส.พูนศิริ วิทามงคล  20-23 ส.ค.62 โรงแรม  จ.อุดรธานี
 บริหารจัดการงบประมาณ

144 ศธ0269/2477  23 ส.ค.62 โครงการสัมมนา การน้อมน าพระบรมราโชบายครู รร.วัดศรีล้อม  6 ก.ย.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ.เชียงใหม่

145 สอ.ศธ.ชม.ว3010/  20 ส.ค.62 ขอเชิญประชุม นางกรรณิการ์  นันติ  9 ก.ย.62 ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์
2562  กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
146 ศธ04223/2746  22 ส.ค.62 ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม 1.นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น 9-11 ก.ย.62 ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 6

2.น.ส.นงนภัส แก้ววงศ์ดี
3.นางสุนทรี สุวรรณภูมิ

 4.นางสิริพิม อูปเงิน
147 ศธ04004/ว1098  23 ส.ค.62 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ศึกษานิเทศก์  11-12 ก.ย.62 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
148 ศธ04006/ว5125  23 ส.ค.62 เชิญร่วมโครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา นางแสงจันทร์ กันยะมูล  6 ก.ย.62 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร
ของนักเรียนท่ีมีเลขประจ าตัวข้ึนต้นด้วย

 ตัวอักษร
149 ศธ04277/ว557  29 ส.ค.62 ขอเชิญร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มนางแสงจันทร์ กันยะมูล  10-13 ก.ย.62 โรงแรมหรรษา จ.สงขลา

 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
150 ศธ0003/0417  26 ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ จนท.การเงิน 2 คน  10 ก.ย.62 ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 GFMIS ช่วงส้ินปีงบประมาณ 2562 80 พรรษา จ.เชียงใหม่
151 ศธ04056/ว3872  29 ส.ค.62 การพัฒนาครูน้อมน าแนวพระราชด าริ 1.นายสรรค์ ไชยมงคล  5-7 ก.ย.62 โรงแรมเซ็นทรา บาย จ.ตาก

สู่ศตวรรษท่ี 21 กพด.ภาคเหนือ 2.นางแสงจันทร์ กันยะมูล
3.ว่าท่ี รต.พศุตม์ พงษ์พานิชย์

 4.นายอยวัต รัศมีศรจันทร์
152 ศธ0269/2491  18 ก.ค.62 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและ ครู รร.สันป่าตอง(สุวรรณฯ)  12-13 ก.ย.62 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

 แลกเปล่ียนเรียนรู้กรจัดการศึกษาปฐมวัย 2 คน
153 ศธ0269/ว1982  3 ก.ย.62 ขอเชิญประชุมโครงการการน้อมน าพระ นางจุไร  ภาโนชิต  25 ก.ย.62 ห้องประชุม ศธจ.เชียงใหม่

 ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
154 ศธ04050/3286  31 ส.ค.62 อนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ 1.นายภานุ จันทร์ชม  5-6 ก.ย.62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 2.นายนิติพงษ์ สิทธิชนะ
155 ศธ04009/ว5349  22 ส.ค.62 ขอเชิญประชุมสรุปรายงานการประเมินผล นายมนตรี  ไชยบุญทา  7-11 ก.ย.62 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ

การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งต้ังให้
 ด ารงจ าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

156 ศทม.0039/2562  2 ก.ย.62 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ 10-14 ก.ย.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
 ก่อนแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะเช่ียวชาญ

157 ศธ04001/ว6263  3 ก.ย.62 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพงานอ านวยการนางกรรณิการ์  นันติ  8-11 ก.ย.62 โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
158 ศธ04264.26/783  3 ก.ย.62 ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน นางกฤษดากร วิชัยสืบ  11 ก.ย.62 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
159 ศธ04216/ว1318  3 ก.ย.62 การสัมมนาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ น..ส.เกสร  อินต๊ะทา  18-21 ต.ค.62 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์

ครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงราธิวาส จ.ชลบุรี
 ราชนครินทร์

160 ศธ04009/ว5420  19 ส.ค.62 การประชุมขับเคล่ือนการศึกษาและพัฒนา นางพัชราภรณ์  เทพวรรณ  16-19 ก.ย.62 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
 ศักยภาพการบริหารงานบุคคล

161 ศธ04049/ว3950  2 ก.ย.62 ขอเชิญประชุมประเมินผลงานเพ่ือเล่ือน นางสุชาดา  บุญฤทธ์ิ  7 ก.ย.62 โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่
 วิทยฐานะ

162 ชม0032.003.1/  9 ก.ย.62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม น.ส.รสพร  พรวนหาญ  12 ก.ย.62 ห้องประชุม 700 ปี สนามกีฬา
34611  สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
163 ศธ0269/ว2621 4-ก.ย.-62 ขอเชิญประชุม 1. นางชฎาพร ปราโมทย์  11-13 ก.ย.62 ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

2.นางสินีนาฏ วงศ์น้อย เชียงใหม่  
3.น.ส.ฉัตรนภา อุ่นค า
4.น.ส.กนกพิชญ์ มณี
5.นายนภัทร เสาร์แก้วค า

 6.ว่าท่ี รต.ปฐมชัย สูงติวงศ์
164 112/2562  4 ก.ย.62 ขอเชิญประชุม น.ส.พูนศิริ  วิทามงคล  4 ก.ย.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป.
165 ศธ04116/2832  10 ก.ย.62 เชิญร่วมนิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการ นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง  10-11 ก.ย.62 โรงเรียนในพ้ืนท่ี สพป.แม่ฮ่องสอน

ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เขต 2
 ส าหรับผู้ใหญ่พ้ืนท่ีสูง ตามพระราชด าริ

166 ศธ0269/2693  10 ก.ย.62 การคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย โอน นางพัชราภรณ์  เทพวรรณ  13 ก.ย.62 ห้องประชุม ศธจ.เชียงใหม่
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38ค(2) 

167 ศธ0269/2641  11 ก.ค.62 การคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนต าแหน่ง ย้าย โอน น.ส.นงคราญ อินจาย   12 ก.ย.62 ห้องประชุม ศธจ.เชียงใหม่
 บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38ค(2) 

168 ชม001702/ การอบรมแนวทางการด าเนินงานสนอง ผอ.โรงเรียน และ ครู  3 ก.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ว28629 พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 98 คน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(อพ.สธ.)
169 112/2562  4 ก.ย.62 ขอเชิญประชุม น.ส.พูนศิริ  วิทามงคล  4 ก.ย.62 ห้องประชุมสมาคม ฌคป.
170 สคม.30/2562  ๑๓ ก.ย.62 ขอเชิญเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต นายเดช  อนากาศ  19 ก.ย.62 วัดรังษีสุทธาราม อ.แม่วาง

ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.เชียงใหม่



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
171 ศธ0269/ว2738  16 ก.ย.62 โครงการส่งเสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ี 1.นางแสงจันทร์ กันยะมูล   16 ก.ย.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 2.นางสมจิต อินจันทร์ จ.เชียงใหม่
ศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 3.น.ส.ฉัตรนภา อุ่นค า
เชียงใหม่ 4.นายดนัย  ถนอมจิตร

5.ส.อ.บุญสม ยานะธรรม
6.นายธนพล ซึมกลาง
7.นายธานี  มีสัตย์
8.นายอังคาร สมคะเณย์

172 ศธ04043/4120  17 ก.ย.62 เขิญประชุมสรุปรายงานและวางแผนการด าเนิน นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง  21-22 ก.ย.62 โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและ จ.เชียงราย
พูดภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่
บนพ้ืนท่ีสูง ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ

173 ศธ0269/2757  17 ก.ย.62 การประชุมจัดท าข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก และ นางสิริพิม  อูปเงิน  23 ก.ย.62 ห้องประชุม ส านักงานศึกษาธิการ
วางแผนการจัดท าร่างแผนบริหารจัดการ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

174 สช.สสช.ว1001/  ก.ย.62 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 1.นายชลอ  ใจซ่ือ  26-27 ก.ย.62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
2562 การขยายผลการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 2.นายวีรยุทธ  วิชัยพรหม

แบบมีส่วนร่วมเร่ืองระบบการจัดการอาหาร 3.นายพิทักษ์ชน ค าอ้าย
ในโรงเรียนและชุมชน 4.น.ส.กานต์พิชชา แกนุ

5.นางร าแพน ปัญญา
6.นายพัฒนพนธ์ ปินตาปัน
7.นายนฤพล  สุรินทร์



ท่ี เลขหนังสือ ลงวันท่ี เร่ือง ผู้เข้าอบรม วันท่ี สถานท่ี
175 ศธ04049/4259  26 ก.ย.62 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมเชิง นายจ านงค์  โปธาเก๋ียง  27-28 ก.ย.62 ริมดอย รีสอร์ท อ.เชียงดาว

ปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนการสอน จ.เชียงใหม่
สองภาษา ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

176 ศธ0269/2747  17 ก.ย.62 การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียน โรงเรียนสันป่าตอง(สุ)  30 ก.ย.-1 ต.ค.62 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง
น าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัด โรงเรียนแม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ 

177 อว8422/8876  18 ก.ย.62 อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ 10-14 ก.ย.62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ กรุงเทพฯ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ

178 ศธ04050/815  13 มี.ค.62 อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง นายสรรค์  ไชยมงคล  13-15 ก.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
การศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ กรุงเทพฯ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ



















ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่



ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่

ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่





ศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่



ห้องประชุมสมาคม ฌคป. จ.เชียงใหม่


