
สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑. นายประพฤติ   

วงศช์นะ 
ประชุมสัมมนาทางวชิาการ  “การ
มธัยมศึกษาไทย  ไม่ทิ้งใครไวข้า้ง
หลงั” และการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี  ๒๕๖๑  คร้ังท่ี  ๔๘ 

๕-๑๑  
พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 √ 

ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานตน้สังกดั   

๒๗  พฤษภาคม  
๒๕๖๒   
 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 √ 

ประชุมสัมมนาวชิาการ  เร่ือง “แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพฒันา
ประเทศ”   

๒๓-๒๕  
มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงแรมทวินโลตสั  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

ประชุมสัมมนาทางวชิาการ  
“ปัญญาประดิษฐ ์(AL) กบัการ
มธัยมศึกษาไทย”   

๒๘-๓๐  
สิงหาคม ๒๕๖๒   
 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√ 
 

 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑. นายประพฤติ   

วงศช์นะ 
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมสัมมนาทางวชิาการผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั สพม.๑๒  
เร่ือง “กลยทุธ์ิในการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ”   

๑๓-๑๔  
กนัยายน 
 ๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√ 
 

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒. นายสถิตย ์ รัตนสิงห์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

แข่งขนั   
๑๕  สิงหาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบักลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งโสตทศันศึกษา   
(อาคาร  ๑  ชั้น ๒)   
โรงเรียนทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓. นายแสวง  เหลืองแก่ นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๔. นางสาววสุ  

เท่ียวแสวง 
อบรมโครงการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC)   

๒๕ - ๒๖  
เมษายน  ๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
พระนคร   

โรงแรงเอบีน่าเฮาส์  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ   

√ 
 

ฝึกอบรมหลกัสูตร  ลูกเสือพิทกัษป่์า 
(Scout  Ranger) ประจาํปีงบประมาณ  
๒๕๖๒   

๑๓ - ๑๕ 
มิถุนายน  
๒๕๖๒  ณ   

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

อบรมโครงการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของนกัเรียนเพื่อรองรับ         
ยทุธศาสตร์ชาติฯ  หลกัสูตร (PLC)   

๑๒ - ๑๕ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกัการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร   
และมหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร   

โรงแรงเอบีน่าเฮาส์  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ   

 √ 

ประชุมหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  หรือผูแ้ทน                             
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดั
กิจกรรมการแข่งขนัทางวทิยาศาสตร์   

๕  สิงหาคม  
๒๕๖๒        

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ร่วมกบัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  ๑๒   

หอ้งประชุมมุจลินทร์  
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  นครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๔. นางสาววสุ  

เท่ียวแสวง 
กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

√ 
 

ประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการ
จ่ายเงินรายหวั   

๒๗  สิงหาคม  
๒๕๖๒     

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งคุณพ่อนบั (๕๑๑) อาคาร  
๕  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จงัหวดันครศรีธรรมราช           

√ 
 

นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมธัยมศึกษา  คร้ัง
ท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๕. นางนิภา  ใหม่ชุม

  
ประกวดบรรยายธรรมระดบัประเทศ   ๘ – ๑๑ 

พฤษภาคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานวฒันธรรม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

อาคารสิริภกัดีธรรมและ
หอประชุมโรงเรียนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
วดัประยรุวงศาวาส  เขตธนบุรี  
กรุมเทพมหานคร   

√ 
 

การแข่งขนังานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา  ปีท่ี  ๔  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัฯ   

๒๖ กรกฎาคม         
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ดาํเนินการและคณะกรรมการตดัสิน          
การแข่งขนัทกัษะท่ีไปแข่งขนัต่อ    

๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๒    

ศูนยพ์ฒันาวชิาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม                            
จงัหวดันครศรีธรรมราช     

หอ้งประชุมพุดตาล                     
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๕. นางนิภา  ใหม่ชุม

  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   
 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๖. นายศรีรักษ ์ 

เรืองรัตน์  
ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานตน้สังกดั   

๒๗  พฤษภาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√ 
 

ประชุมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัการ
ทุจริตสําหรับใชเ้ป็นเน้ือหามาตรฐาน
กลาง   

๘  มิถุนายน  
๒๕๖๒    

สาํนกังานคณะกรรมการ
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ร่วมกบั  
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมอีโค่ อินน์   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

จดัทาํขอ้สอบการแข่งขนัอจัฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์  ระดบัชั้น  ม.๑   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒     

คณะกรรมการเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการมธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราชและ
สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงเรียนพรหมคีรี   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๖. นายศรีรักษ ์ 

เรืองรัตน์  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้
โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์     
ระบบ  offline  ตามกระบวนงานคู่มือ
สําหรับประชาชนระดบัสถานศึกษา
ในสังกัด  และการจัดทาํฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียนทุจริต   

๑๑  กนัยายน  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
 เขต ๑๒                             

หอ้งประชุมสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒    
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๗. นายณรงค ์ กิจแถลง โครงการรักษภ์าษาไทยเน่ืองใน

สัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ   
ปี ๒๕๖๒ การจดักิจกรรมแข่งขนั
ทางวชิาการและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   

๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๒              

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

อบรมการจดักิจกรรมและวธีิสอน
ภาษาไทย  “การสอบวรรณคดี”   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒     

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา   

โรงแรมสยามธานี   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√  

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๘. นางธนาภรณ์   

กรรณิการ์ 
โครงการรักษภ์าษาไทยเน่ืองใน
สัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ   
ปี ๒๕๖๒ การจดักิจกรรมแข่งขนั
ทางวชิาการและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   

๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๒              

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมหลกัสูตรดา้นการป้องกนัการ
ทุจริตสําหรับใชเ้ป็นเน้ือหามาตรฐาน
กลาง   

๘  มิถุนายน  
๒๕๖๒    

สาํนกังานคณะกรรมการ
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ร่วมกบั  
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมอีโค่ อินน์   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

อบรมการจดักิจกรรมและวธีิสอน
ภาษาไทย  “การสอบวรรณคดี”   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒     

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา   

โรงแรมสยามธานี   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√ 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๘. นางธนาภรณ์   

กรรณิการ์ 
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๙. นางนิรัตน์   

หอมทิพย ์
  

โครงการรักษภ์าษาไทยเน่ืองใน
สัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ   
ปี ๒๕๖๒ การจดักิจกรรมแข่งขนั
ทางวชิาการและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   

๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๒              

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมช้ีแจงหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแข่งทกัษะ   

๓๐  กรกฎาคม 
๒๕๖๒     

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา   
เขต  ๑๒   

หอ้งประชุมคุณพ่อนบั   
อาคารเรียน ๕  ชั้น  ๑ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จดัการแข่งขนัทกัษะตอบคาํถาม
สารานุกรม   

๒๗  สิงหาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบักลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมเฟ่ืองฟ้า  อาคาร  ๑  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

√ 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๙. นางนิรัตน์   

หอมทิพย ์
  

อบรมการจดักิจกรรมและวธีิสอน
ภาษาไทย  “การสอบวรรณคดี”   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒     

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา   

โรงแรมสยามธานี   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุม เจา้หนา้ท่ีการเงิน  เพื่อ
ปรึกษา  หารือ  ตกลงการเบิกจ่าย
งบประมาณและรับเอกสารการลา้ง
หน้ี  

 ๑๘ กนัยายน  
๒๕๖๒   

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ร่วมกบั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒   

หอ้งแคแสด   
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๐. นางสาวมณฤดี   

วงศเ์มฆ 
  

อบรมโครงการพฒันาขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้ง     ใหมี้และเล่ือนเป็นวทิย
ฐานะชาํนาญพิเศษและวทิยฐานะ
เช่ียวชาญ  รอบการพฒันาท่ี  ๑๐๐   

๒๓ - ๒๖  
เมษายน  ๒๕๖๒   

สถาบนัพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎั 
สุราษฎร์ธานี   

มหาวทิยาลยัราชภฎั 
สุราษฎร์ธานี   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 √ 

ประชุมสัมมนาช้ีแจงนโยบายการรับ
สมคัร  รายงานตวั  และแผนการ
ฝึกษาภาคปกติ ของนกัศึกษาวชิา
ทหาร  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๘ - ๙  พฤษภาคม  
๒๕๖๒                    

ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  
๔๑   

ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  
มณฑลทหารบกท่ี  ๔๑   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

โครงการรักษภ์าษาไทยเน่ืองใน
สัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ   
ปี ๒๕๖๒ การจดักิจกรรมแข่งขนั
ทางวชิาการและมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้   

๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๖๒              

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๐. นางสาวมณฤดี   

วงศเ์มฆ 
  

ประชุมผูป้กครองนกัศึกษาวชิาทหาร  
ชั้นปีท่ี  ๑ (ชาย ,หญิง)  ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๖๒   

๖  กรกฎาคม  
๒๕๖๒   

ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษา 
วชิาทหาร   
มณฑลทหารบกท่ี  ๔๑   

หอประชุมวทิยาลยัเทคนิค 
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

อบรมการจดักิจกรรมและวธีิสอน
ภาษาไทย  “การสอบวรรณคดี”   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒     

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา   

โรงแรมสยามธานี   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๑. นางสุจินดา  

จนัชุม  
นาํนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วชิาการงานมหกรรมมธัยมศึกษา   
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๒. นางนฤมล  

นิลกรรณ์  
ประกวดบรรยายธรรมประดบั
ประเทศ   

๘ – ๑๑
พฤษภาคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานวฒันธรรม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

อาคารสิริภกัดีธรรมและ
หอประชุมโรงเรียนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
วดัประยรุวงศาวาส  เขตธนบุรี  
กรุมเทพมหานคร   

√ 
 

การแข่งขนังานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและประกวดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนดา้นพระพุทธศาสนา  
ปีท่ี  ๔  เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ   

๒๖ กรกฎาคม         
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทัก ษ ะ วิช า ก า ร ง า น ม ห ก ร ร ม
มธัยมศึกษา  คร้ังท่ี  ๒๙  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๓. นางสาวสุมาลี 

หวนันุรัตน์  
ฝึกอบรมหลกัสูตร  ลูกเสือพิทกัษ์ป่า 
(Scout  Ranger) ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒   

 ๖ - ๘  มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๔. นางสาววจิิตรา  

มีวาสนา  
อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์       
และเทคโนโลย ี  

๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๕ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๕. นางพิมพิมล 

พรหมลกัษณ์  
อบรมครูพี่เล้ียงและครูผูส้อนสะเตม็
ศึกษาดว้ยระบบทางไกล   
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

๑๗ - ๒๐ 
พฤษภาคม  
๒๕๖๒     

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช                      
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

ประชุมจดักิจกรรมค่ายลูกเสือตา้นยา
เสพติด   

๑ - ๓  สิงหาคม         
๒๕๖๒   

กลุ่มสหวทิยาเขตท่ี  ๔   หอ้งประชุม - สระบวั   
โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๖. นางสาวศิริกานต์

บรมสุข  
ประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู                             
และเสริมศกัยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที  ๒๑   

๑ - ๒ พฤษภาคม  
๒๕๖๒                              

คณะครุศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   

 หอ้งประชุมโรงละครภกัดี 
ดาํรงฤทธ์ิ  ชั้น  ๓   
อาคารโรงละครภกัดีดาํรงฤทธ์ิ  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   

√ 

 

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

√ 

 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๗. นางสาวอุทุมพร  

พลูสวสัด์ิ  
ประเมินขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดา้นท่ี ๑  ดา้นท่ี ๒                
และดา้นท่ี ๓  เพื่อใหมี้วทิยฐานะ
ชาํนาญการพิเศษ   

  ๖ มิถุนายน  
๒๕๖๒   

คณะกรรมการศึกษาธิการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

โรงเรียนขนอมพิทยา        
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๘. นางสาวพนิดา  

อินณรงค ์  
ประชุมปรึกษาหารือการจดักิจกรรม
แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์   

๒๖ กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

คณะกรรมการเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษามธัยมศึกษา                      
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งโสตทศันศึกษา   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๙. นางพิชญาภรณ์ 

กาญจนอุดม  
ประชุมเพื่อวางแผนและการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานอาํเภออนามยัเจริญ
พนัธ์ุและมาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรสาํหรับวยัรุ่นและเยาวชน   

๒  เมษายน  
๒๕๖๒                  

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมชั้น  ๒   
โรงพยาบาลนบพิตาํ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

อบรมเชิงปฏิบติัการ  โครงการ
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
โดยการมีส่วนร่วมกบัชุมชน   

๓๐  สิงหาคม   
๒๕๖๒     

กลุ่มงานหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและองคร์วม  
โรงพยาบาลนบพิตาํ   

หอ้งประชุมโรงพยาบาลนบพิตาํ                          
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๐. นางสาวมณฑา 

แกว้ประวติั  
อบรมโครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะท่ี ๒  
รุ่นท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๑๔ - ๑๙ 
กรกฎาคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมริเวอร์ไซด ์ 
กรุงเทพมหานคร 

√ 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์       
และเทคโนโลย ี  

๒๗  
กรกฎาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมขบัเคล่ือนงานแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการมีงานทาํ   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๕  สิงหาคม  
๒๕๖๒  

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุม  ๑ สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  
๑๒  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจาํปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๑๙ - ๒๑  
สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช              

 √ 

โครงการเทคนิคพิชิต  GAT  
(ภาษาไทย)   

๑๙  สิงหาคม                     
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี   

หอ้งนวตักรรมสร้างสรรค์
เกษตรครบวงจร   
อาคารบริการวชิาการกลาง 
และอาคารเรียนรวม  (ตึกตวัย)ู   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√  



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๐. นางสาวมณฑา 

แกว้ประวติั  
นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัทักษะ
วิชาการงานมหกรรมมธัยมศึกษา  คร้ัง
ท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕
กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๑. นางพรปวณ์ี 

จนัทรชิต  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 

 

 

\ 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๒. นางอาํนวย  

รักเถาว ์  
อบรมโครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะท่ี 
๒  รุ่นท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๑๔ - ๑๙ 
กรกฎาคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงแรมริเวอร์ไซด ์ 
กรุงเทพมหานคร 

√ 
 

ประชุมหวัหนา้งานหรือครู
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมผูบ้าํเพญ็ประโยชน์  
กิจกรรมยวุกาชาด  กิจกรรม
บรรณารักษแ์ละกิจกรรมสภา
นกัเรียน  เพื่อวางแผน     
การดาํเนินงาน   

๓๐  กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา   
เขต  ๑๒  ร่วมกบักลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมทิดเมือง   
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา                 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

โครงการเทคนิคพิชิต  GAT  
(ภาษาไทย)   

๑๙  สิงหาคม                     
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี   

หอ้งนวตักรรมสร้างสรรค์ 
เกษตรครบวงจร   
อาคารบริการวชิาการกลาง 
และอาคารเรียนรวม  (ตึกตวัย)ู   
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

√  

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๒. นางอาํนวย  

รักเถาว ์  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  
กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๓. นางสาวสุณี 

บ่ายนุ่น  
ประชุมหวัหนา้งานหรือครู
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมผูบ้าํเพญ็ประโยชน์  
กิจกรรมยวุกาชาด  กิจกรรม
บรรณารักษแ์ละกิจกรรมสภา
นกัเรียน  เพื่อวางแผน     
การดาํเนินงาน   

๓๐  กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบักลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมทิดเมือง   
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา                
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๔. นางวณีา 

อินณรงค ์  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๕. นางอญัชุลี  

กัง๋เซ่ง  
ประชุมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  นาฏศิลป์  และธุรกิจ           
เขา้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม   

๒๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งประชุมราชพฤกษ ์            
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการ
จ่ายเงินรายหวั   

๒๗  สิงหาคม  
๒๕๖๒     

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งคุณพ่อนบั (๕๑๑) อาคาร  
๕  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จงัหวดันครศรีธรรมราช           

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวทิยาลยั  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๖. นางสาววไิล 

เปาะทองคาํ  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๗. นางสุภนีตา  

กงัเซ่ง  
อบรมเชิงปฏิบติัการครูระดบั
มธัยมศึกษาตอยปลายในหวัขอ้   
“การสอนปัญญาประดิษฐใ์นระดบั
มธัยมศึกษา” (Al  Education  for  
Young  Students)   

๑๙ -๒๑  เมษายน 
๒๕๖๒                           

ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ          

หอ้งประชุมโดมอนด ์ ฮอลล ์ 
(Diamond  Hall)  อาคาร A๓  
ชั้น  ๕ มหาวทิยาลยักรุงเทพ   

√ 
 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   

๒๕  มิถุนายน  
๒๕๖๒     

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งประชุม  ๑  สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต  ๑๒   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
ครูการจดัการเรียนรู้วทิยาการ
คาํนวณไปสู่การปฏิบติั 

๓๐  มิถุนายน  
๒๕๖๒     

สมาคมรองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมโรงแรมแกรนด์
ปาร์ค 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ  นาฏศิลป์  และธุรกิจ           
เขา้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม   

๒๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งประชุมราชพฤกษ ์            
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๗. นางสุภนีตา  

กงัเซ่ง  
อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นโคด้ด้ิง   
สู่สังคมดิจิทลัในอนาคต  

๑๗ - ๑๘  
สิงหาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั  (depa)  
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   

โรงแรมเอทีเคการ์เดน้ฮิลล์  
จงัหวดัสงขลา             

√  

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ  ประจาํปี  ๒๕๖๒   

๒๐  สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมคณะกรรมการจดัทาํขอ้สอบ
การแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบั
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ    
การจดัการมธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
และพทัลุง   

หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร  ๒  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๗. นางสุภนีตา  

กงัเซ่ง  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๘. นางสาวชุติมา  

จุย้บุตร 
อบรมเชิงปฏิบติัการครูระดบั
มธัยมศึกษาตอยปลายในหวัขอ้   
“การสอนปัญญาประดิษฐใ์นระดบั
มธัยมศึกษา” (Al  Education  for  
Young  Students)   

๑๙ -๒๑  
เมษายน ๒๕๖๒                           

ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ          

หอ้งประชุมโดมอนด ์ ฮอลล ์ 
(Diamond  Hall)  อาคาร A๓  
ชั้น  ๕ มหาวทิยาลยักรุงเทพ   

√ 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
ครูการจดัการเรียนรู้วทิยาการ
คาํนวณไปสู่การปฏิบติั 

๓๐  มิถุนายน  
๒๕๖๒     

สมาคมรองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมโรงแรมแกรนด์
ปาร์ค 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ
ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์       
และเทคโนโลย ี  

๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นโคด้ด้ิง   
สู่สังคมดิจิทลัในอนาคต  

๑๗ - ๑๘  
สิงหาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั  (depa)  
กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   
 

โรงแรมเอทีเคการ์เดน้ฮิลล ์ 
จงัหวดัสงขลา             

√ 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๘. นางสาวชุติมา  

จุย้บุตร 
กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจาํปี  ๒๕๖๒   

๒๐  สิงหาคม  
๒๕๖๒     

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช   

มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมคณะกรรมการจดัทาํขอ้สอบ
การแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์   

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบั
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ    
การจดัการมธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช
และพทัลุง   

หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร  ๒  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๘. นางสาวชุติมา  

จุย้บุตร 
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมสร้างความเขา้ใจและติดตาม
การดาํเนินงานระบบปัจจยัพื้นฐาน
นกัเรียนยากจน   

๑๒  กนัยายน  
๒๕๖๒  

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุม ๑  สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒   จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๙. นายสบาย  ทองสลกั ประชุมปรึกษาหารือโดยพร้อม

เพรียงกนั  เพื่อเตรียมการจดัการ
แข่งขนัทกัษะ 

๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งโสตทศันศึกษา   
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม                                
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

การแข่งขนัดนตรีประเภทต่างๆ   ๒๐ - ๒๒  
สิงหาคม ๒๕๖๒     

ศูนยพ์ฒันาวชิาดนตรี
สากล 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งนกัเรียนพิเศษเรียนรวม    

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒ 

ศูนยจ์ดัการศึกษาพิเศษ
เรียนรวม (ศพร.)   

หอ้งประชุมทกัษิณนุสรณ์ 
อาคารทกัษณานุสรณ์ (อาคาร  
๔) โรงเรียนสตรีปากพนงั  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๙. นายสบาย  ทองสลกั โครงการพฒันาและประกวดผลงาน

ดา้นศิลปะนกัเรียน  ในวนัท่ี  
๒๔ กนัยายน  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒   

โรงละครการบริหารส่วน 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช         

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๐. นางสุพรพรรณ  

รักจนัทร์  
อบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างสรรค์
รําโทนนกพิทิด   

๒๗ - ๒๙  
มิถุนายน 
๒๕๖๒   

คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

ศูนยเ์รียนรู้คุม้ตาหนุ่ย  
ตาํบลกรุงชิง อาํเภอนบพิตาํ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช            

√ 

 

พิธีไหวค้รูประจาํปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๔  กรกฎาคม  
๒๕๖๒                 

วทิยาลยันาฏศิลป
นครศรีธรรมราช   
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
กระทรวงวฒันธรรม   

วทิยาลยันาฏศิลป
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

ประชุมนายทะเบียน  เจา้หนา้ท่ี
บนัทึกคะแนน  ผูดู้แลระบบ   
งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา   
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑๖  สิงหาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

หอ้งประชุมสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒ ร่วมกบั
คณะทาํงานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๑. นายอาบีบซา 

เซดามิซา 
ประชุมจดักิจกรรมค่ายลูกเสือตา้นยา
เสพติด   

๑ - ๓  สิงหาคม         
๒๕๖๒   

กลุ่มสหวทิยาเขตท่ี  ๔   หอ้งประชุม - สระบวั   
โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ประชุมปฏิบติัการสรุปผลการ
ดาํเนินงาน  TO  BE  NUMBER  
ONE  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

๑๑  กนัยายน  
๒๕๖๒    

สาํนกังานศึกษาธิการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

โรงแรมเดอะพีค  บูติค     
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๒. นายธนกร  ตุดเอียด

  
คณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬา
มวยปลํ้ารายการ  Junior  Asian  
Wrestling  Championships  ๒๐๑๙   

๘ - ๑๕  
กรกฎาคม  
๒๕๖๒    

สมาคมกีฬามวยปลํ้าแห่ง
ประเทศไทย   

มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ         
วทิยาเขตชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี 

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๓. นายอภินนัท ์

เหล่ือมแกว้  
การแข่งขนัดนตรีประเภทต่างๆ   ๒๐ - ๒๒  

สิงหาคม ๒๕๖๒     
ศูนยพ์ฒันาวชิาดนตรี
สากล 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

การประกวดการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งนกัเรียนพิเศษเรียนรวม    

๒  กนัยายน  
๒๕๖๒ 

ศูนยจ์ดัการศึกษาพิเศษ
เรียนรวม (ศพร.)   

หอ้งประชุมทกัษิณนุสรณ์ 
อาคารทกัษณานุสรณ์ (อาคาร  
๔) โรงเรียนสตรีปากพนงั  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๔ - ๕  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๔. นางสาววลิาวณัย์

เมฆใหม่  
ประชุมครูผูรั้บผดิชอบงานการจดั
การศึกษาพิเศษเรียนรวมของโรงเรียน      
และผูมี้รายช่ือเป็นคณะกรรมการผูท้าํ
หนา้ท่ีคดัเลือกผลงานดีเด่นศูนยจ์ดั
การศึกษาพิเศษเรียนรวม                     
เพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจ  วางแผน  
เตรียมการดาํเนินงานการจดัการ
แข่งขนัทกัษะวชิาการ  

๑  สิงหาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒  ร่วมกบักลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งประชุมทกัษิณ   
โรงเรียนสตรีปากพนงั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
วิชาการงานมหกรรมมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี  ๒๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๕ - ๖  กนัยายน   
๒๕๖๒                 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๒ ร่วมกบัคณะทาํงาน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๕. นางสาววรรณา 

เปาะทองคาํ  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑. นายประพฤติ   

วงศช์นะ 
โครงการพฒันาศกัยภาพการทาํงาน
เป็นทีม “รวมพลงัสร้างสรรคเ์ขต
พื้นท่ีการศึกษากา้วไกลการศึกษาไทย
กา้วหนา้ท่ี” 

๒๗-๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

สมาคมผูบ้ริหานโรงเรียน
มธัยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

จงัหวดักาญจนบุรี  √ 

ประชุมช้ีแจงนโยบายการฝึก
ภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร
และพิธีกระทาํสัตยป์ฏิญาณตนเอง
และสวนสนามของนกัศึกษาวชิา
ทหาร ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๖  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

ศูนยก์ารฝึกศึกษาวชิา
ทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  
๔๑   

สโมสรร่ืนฤดี  ค่ายวชิราวธุ  
จงัหวดันครศรีธรรมร 

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช    √ 

คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการสาํหรับนกัเรียน
พิเศษเรียนรวม ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน  ระดบัชาติ  คร้ัง  ๖๙   

๖ - ๘  มกราคม   
๒๕๖๓                   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนสตรีปากพนงั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑. นายประพฤติ   

วงศช์นะ 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒. นายสถิตย ์ รัตนสิงห์ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

หลกัสูตรการเพิ่มสมรรถนะการเป็น
ผูน้าํ 

๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ - ๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช    √ 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

 √ 

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล  

ภาคกลาง    √ 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓. นายแสวง  เหลืองแก่ นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๔. นางสาววสุ  

เท่ียวแสวง 
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรักษป่์า  
(โรงไฟฟ้าขนอม) รุ่นท่ี  ๕๔ 

๑๕ - ๑๘ ตุลาคม  
๒๕๖๒  

บริษทัผลิตไฟฟ้าขนอม  
จาํกดั  (บฟข.) และบริษทั  
ผลิตไฟฟ้า จาํกดั  
(มหาชน)  ร่วมกบัอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์
และอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง   

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
(นํ้าตกกรุงชิง)                     
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

อบรมค่ายโครงงานวทิยาศาสตร์ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา   

๑๓ - ๑๔  
ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์โรงเรียน
นบพิตาํวทิยา   

อุทยานนํ้าตกกรุงชิง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช       

√ 
 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย
เยาวชนไทยรักษป่์า                                
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

๒๑  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

มูลนิธิไทยรักษป่์า   ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี  
๒  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๔. นางสาววสุ  

เท่ียวแสวง 
ประชุมเชิงปฏิบติัการออกขอ้สอบ
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ - ๖  และระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ - ๓   

๑๖- ๑๗  
ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  ๔ 

หอ้งประชุม สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  ๔  
(อาคาร ๑  ชั้น  ๔) 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ 
คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาวชิาชีพ   ๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๕. นางนิภา  ใหม่ชุม

  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๘  มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

งานมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ  ประจาํปี  
๒๕๖๓   

๔ กุมภาพนัธ์
๒๕๖๓ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ร่วมกบัเทศบาลนครศรีธรรมราช  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ส่วนราชการ  
และภาคเอกชน   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

√  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนเน่ืองในสัปดาห์ว ันสําคัญ             
ทางพระพุทธศาสนา (วนัมาฆบูชา ปี 
๖๓) 

๗ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั        
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   
สาํนกัสงฆว์ดันาสนธ์ิ   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั   
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

 



 
สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 
 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๖. นายศรีรักษ ์

เรืองรัตน์  
โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
หลกัสูตรการเพิ่มสมรรถนะการเป็น
ผูน้าํ 

๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ประชุมโครงการส่งเสริม  สนบัสนุน
การอนุรักษฟ้ื์นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
จงัหวดั  :  กิจกรรมการประชุม
เครือข่ายสภาวฒันธรรมตาํบล   
อาํเภอ  และจงัหวดันครศรีธรรมราช  
ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๒๔  ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒                        

สาํนกังานวฒันธรรม
จงัหวดั  ร่วมกบัสภา
วฒันธรรมจงัหวดั   

ศาลาประชาคมโรงละคร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๖. นายศรีรักษ ์

เรืองรัตน์  
ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล 

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 
 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๗. นายณรงค ์ กิจแถลง ประชุมประธานทกัษะ  เลขานุการ

และกรรมการตดัสินการแข่งขนั
ทกัษะ    เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การตดัสิน   

๓  มกราคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมคุณพ่อนบั           
อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑   
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √  

คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัการ
จัด ง า น ศิ ล ป หัต ถ ก ร ร ม นัก เ รี ย น
ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๙   

๗ - ๘  มกราคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √  

 

 
 



 
สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 
 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๘. นางธนาภรณ์   

กรรณิการ์ 
โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

ประชุมประธานทกัษะ  เลขานุการและ
กรรมการตดัสินการแข่งขนัทกัษะ    เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการตดัสิน   

๓  มกราคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมคุณพ่อนบั           
อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑   
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี ๖๙ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

๗ - ๘  มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัการจดังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  คร้ังท่ี  
๖๙   

๗ - ๘  มกราคม  
๒๕๖๓    

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้การพฒนา
ตนเองและการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๘. นางธนาภรณ์   

กรรณิการ์ 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

งานมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ  
ประจาํปี  ๒๕๖๓   

๔ กุมภาพนัธ์
๒๕๖๓ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ร่วมกบัเทศบาลนครศรีธรรมราช  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ส่วนราชการ  
และภาคเอกชน   

วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๙. นางนิรัตน์   

หอมทิพย ์
  

ประชุมประธานทกัษะ  เลขานุการ
และกรรมการตดัสินการแข่งขนั
ทกัษะ    เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การตดัสิน   

๓  มกราคม   
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมคุณพ่อนบั           
อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑   
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

คณะกรรมการตดัสินการแข่งขนัการ
จัด ง า น ศิ ล ป หัต ถ ก ร ร ม นัก เ รี ย น
ระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๙   

๗   มกราคม  
๒๕๖๒    

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๐. นางสาวมณฤดี   

วงศเ์มฆ 
  

ประชุมช้ีแจงนโยบายการฝึก
ภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร
และพิธีกระทาํสัตยป์ฏิญาณตนเอง
และสวนสนามของนกัศึกษาวชิา
ทหาร ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๖  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

ศูนยก์ารฝึกศึกษาวชิา
ทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  
๔๑   

สโมสรร่ืนฤดี  ค่ายวชิราวธุ  
จงัหวดันครศรีธรรมร 

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๘  มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช    √ 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

ร่วมฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิา
ทหาร  ชั้นปีท่ี  ๒,๓(ชาย,หญิง)  
ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๑๑  กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๓ 

ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  
๔๑   

หมวดสนามยงิปืน  ร้อยมณฑล
ทหารบกท่ี  ๔๑   

√ 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๑. นางสุจินดา  

จนัชุม  
ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาวชิาชีพ  ๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

งานมาฆบูชาแห่ผา้ข้ึนธาตุ  ประจาํปี  
๒๕๖๓   

๔ กุมภาพนัธ์
๒๕๖๓ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ร่วมกบัเทศบาลนครศรีธรรมราช  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ส่วนราชการ  
และภาคเอกชน   

วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๒. นางนฤมล  

นิลกรรณ์  
โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 

 

นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทกัษะงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัชาติ คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๘  มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 

 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการ
เรียนรู้การพฒนาตนเองและการ
ใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 

 

ประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย  ทาํนองสรภญัญะ  
ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต  ๑๒   

ศาลา ๑๐๐  ปี  วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร           
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๒. นางนฤมล  

นิลกรรณ์  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันา
เยาวชนเน่ืองในสัปดาห์วนัสําคญั             
ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ( ว ั น
มาฆบูชา ปี ๖๓) 

๗ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั        
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   
สาํนกัสงฆว์ดันาสนธ์ิ   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั   
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๓. นางสาวสุมาลี 

หวนันุรัตน์  
ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

ประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการ
พฒันามาตรฐานโรงเรียน อย.นอ้ย   

๑๗ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓ 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

หอ้งประชุมชั้น  ๕  อาคารใหม่  
สาํนกังานสาธารณสุข                             
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๔. นางสาววจิิตรา  

มีวาสนา  
ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง    √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๕. นางพิมพิมล 

พรหมลกัษณ์  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ - ๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๖. นางสาวศิริกานต์

บรมสุข  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

ประชุมช้ีแจงการจดัสอบ  (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒   

๑๗ มกราคม  
๒๕๖๒   

สถาบนัทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ  (องคก์าร
มหาชน)   

โรงแรมแกรดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ขอ้มูลสัมภาษณ์แก่คณะอนุกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ 

๑๑ กุมภาพนัธ์   
๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   

หอ้งมหาชยั  ๓๐  อาคาร  ๑๒  
ชั้น  ๒  คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√  

 

 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๗. นางสาวอุทุมพร  

พลูสวสัด์ิ  
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๘. นางสาวพนิดา  

อินณรงค ์  
โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 √ 

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขนั
ทกัษะคณิตศาสตร์   

๒๕  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

คณะกรรมการการแข่งขนัเวทคณิต  
ม . ๑ -ม . ๓   ง า น ศิ ล ป หัต ถ ก ร ร ม
นกัเรียนระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๙   

๖ มกราคม   
๒๕๖๓   

จงัหวดันครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้                 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

 √ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๑๙. นางพิชญาภรณ์ 

กาญจนอุดม  
ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาวชิา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา            
และพลศึกษา   

๒๔  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมราชพฤกษ ์  
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช    

 √ 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

 √ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง    √ 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๐. นางสาวมณฑา 

แกว้ประวติั  
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาแนะ
แนวการศึกษาต่อใหแ้ก่ผูบ้ริหาร  
อาจารยแ์นะแนว  และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ ใน  

๘  
พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช     

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

√ 
 

สัมมนาการคดัเลือกนกัเรียนในภาคใต้
เขา้ศึกษา                                             
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  โดย
วธีิรับตรง (โควตาภูมิภาค)  ประจาํปี
การศึกษา  ๒๕๖๓    

๒๑  
พฤศจิกายน  
๒๕๖๒   

คณะกรรมการดาํเนินการ
คดัเลือก   

โรงแรมแกนดฟ์อร์จูน   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาวชิาชีพ   ๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √  

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๑. นางพรปวณ์ี 

จนัทรชิต  
ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

 √ 

ประชุมช้ีแจงการจดัสอบ  (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  
๒๕๖๒   

๑๗ มกราคม  
๒๕๖๒   

สถาบนัทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ  (องคก์าร
มหาชน)   

โรงแรมแกรดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๒. นางอาํนวย  

รักเถาว ์  
โครงการพฒันาครูสู่การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๕   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  ๑๒   

โรงแรมทวินโลตสั   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

ประชุมโครงการประชุมสัมมนาแนะแนว
การศึกษาต่อใหแ้ก่ผูบ้ริหาร  อาจารยแ์นะ
แนว   
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖  

๘  
พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช     

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

√ 
 

โครงการประชาสัมพนัธ์ระบบการ
คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา                            
ในสถาบนัอุดมศึกษา  TCAS   
ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๓    

๑๘  
พฤศจิกายน  
๒๕๖๒   

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ร่วมกบั
ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

หอ้งประชุมใหญ่   
อาคารไทยบุรี   
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 √ 

สัมมนาการคดัเลือกนกัเรียนในภาคใตเ้ขา้
ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยวธีิรับตรง (โควตาภูมิภาค)   
ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๓    

๒๑  
พฤศจิกายน  
๒๕๖๒   

คณะกรรมการดาํเนินการ
คดัเลือก   

โรงแรมแกนดฟ์อร์จูน   
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

√ 
 

ประชุมโครงการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวชิาภาษาองักฤษ     
ระดบัมธัยมศึกษา   

๒๒  
ธนัวาคม   
๒๕๖๒   

สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ 
(พว.)  ร่วมกบัสาํนกัพิมพ ์ มหา
วทิยาเคมบริดจ ์ (ประเทศไทย)   

โรงแรมแกรนดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๒. นางอาํนวย  

รักเถาว ์  
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาวชิาชีพ   ๑๗ - ๒๑  

มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการร่วมกบั
บริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๓. นางสาวสุณี 

บ่ายนุ่น  
ประชุมโครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวชิา
ภาษาองักฤษ     
ระดบัมธัยมศึกษา   

๒๒  ธนัวาคม   
๒๕๖๒   

สถาบนัพฒันาคุณภาพ
วชิาการ (พว.)  ร่วมกบั
สาํนกัพิมพ ์ มหาวทิยา
เคมบริดจ ์ (ประเทศไทย)  

โรงแรมแกรนดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

 √ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๔. นางวณีา 

อินณรงค ์  
ประชุมโครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวชิา
ภาษาองักฤษ     
ระดบัมธัยมศึกษา   

๒๒  ธนัวาคม   
๒๕๖๒   

สถาบนัพฒันาคุณภาพ
วชิาการ (พว.)  ร่วมกบั
สาํนกัพิมพ ์ มหาวทิยา
เคมบริดจ ์ (ประเทศไทย)  

โรงแรมแกรนดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 
 
 

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๕. นางอญัชุลี  

กัง๋เซ่ง  
ประชุมโครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวชิา
ภาษาองักฤษ     
ระดบัมธัยมศึกษา   

๒๒  ธนัวาคม   
๒๕๖๒   

สถาบนัพฒันาคุณภาพ
วชิาการ (พว.)  ร่วมกบั
สาํนกัพิมพ ์ มหาวทิยา
เคมบริดจ ์ (ประเทศไทย)   

โรงแรมแกรนดป์าร์ค   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 √ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๖. นางสุภนีตา  

กงัเซ่ง  
อบรมและจดัสอบคุณครูทัว่ประเทศ
ให้ได้รับ      การรับรอง Google  
Certified  Educator  (GCE)   

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

บริษทั  เอ็ดดูเทล 
(ไทยแลนด)์  จาํกดั   

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั  
จงัหวดัสงขลา 

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖,๘ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √ 
 

 
 

 
 
 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๗. นางสาวชุติมา  

จุย้บุตร 
อบรมและจดัสอบคุณครูทัว่ประเทศ
ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง  Google  
Certified  Educator  (GCE)   

๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

บริษทั  เอ็ดดูเทล 
(ไทยแลนด)์  จาํกดั   

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั  
จงัหวดัสงขลา 

√ 
 

การทดสอบประมวลความรู้ขั้นท่ี ๒ 
โครงการพฒันาบุคลากร                 
ดา้นการจดัสอบ  สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน) 

๒๐ ธนัวาคม                
๒๕๖๒   

สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน)   

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๒   
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี  ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๖ - ๘ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 
 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √  



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๘. นายสบาย  ทองสลกั นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๔, ๗  มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   √ 

 

ทศันศึกษาวชิาการ  ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการเรียนรู้
การพฒนาตนเองและการใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

๑๐  มกราคม 
๒๕๖๓ 

โรงเรียนนบพิตาํวทิยา จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง 

√ 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนเน่ืองในสัปดาห์วนัสําคัญ             
ทางพระพุทธศาสนา (วนัมาฆบูชา  
ปี ๖๓) 

๗ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓ 

องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั        
วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช   
สาํนกัสงฆว์ดันาสนธ์ิ   

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั   
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 
 

 
 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๒๙. นางสุพรพรรณ  

รักจนัทร์ 
อบรมเร่ือง”การสร้างสรรคก์ารรํา
โทนนกพิทิด เพื่อส่ือสารและ
ส่งเสริม      การท่องเท่ียวชุมชน   

๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒    

คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช     

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
กรุงชิง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

√ 

 

วิ ท ย า ก ร โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการรําโทนนกพิทิด: มรดก
การละเล่นพื้นบา้นสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี  ๒   

๑๖  ธนัวาคม  
๒๕๖๒  ณ 

คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช   

ศูนยเ์รียนรู้คุม้ตาหนุ่ย                              
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจดังาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ        
คร้ังท่ี  ๖๙     

๒๓  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมราชพฤกษ ์  
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและ
บนัทึกขอ้มูลงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัชาติ  คร้ังท่ี  ๖๙   

๖ - ๘  มกราคม  
๒๕๖๓   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช                  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   

√ 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๐. นายอาบีบซา 

เซดามิซา 
ประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการ
พฒันาครูบรรจุใหม่  : ตาํแหน่งครู
ผูช่้วย 

๘  ตุลาคม
๒๕๖๒   

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต  ๑๒   

โรงแรมแกรนด์เซาวทเ์ทิร์น  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

√ 
 

ประชุมคณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
วชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา            
และพลศึกษา   

๒๔  ธนัวาคม  
๒๕๖๒   

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

หอ้งประชุมราชพฤกษ ์  
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช    

√ 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
วชิาชีพ   

๑๗ - ๒๑  
มกราคม  
๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวชิาการ
ร่วมกบับริหารงานบุคคล   

ภาคกลาง   √  

กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสร้าง
ชาติ  รุ่นท่ี  ๘   

๓๐ มกราคม -๑ 
กุมภาพนัธ์   
๒๕๖๒    

สถาบนัสร้างชาติ  (NBI)   หอ้งประชุม
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี              
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

√  

ประกวดนาํเสนอผลงานอาํเภอ  TO 
BE  NUMBER  ONE  ระดบัภาคใต ้ 
ประจาํปี  ๒๕๖๓   

๒๕ กุมภาพนัธ์  
๒๕๖๓    

กระทรวงสาธารณสุข   โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า  
จงัหวดัสุราษฎร์ 

√  

 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๑. นายธนกร  ตุดเอียด       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๒. นายอภินนัท ์

เหล่ือมแกว้  
นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๙ ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  

๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จงัหวดันครศรีธรรมราช    √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๓. นางสาวพิศรส  

จงนอก 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการไปราชการของครู  ประจ าภาคเรียนที ่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนบพิตาํวทิยา  อาํเภอนบพิตาํ  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๑๒ 

 

ที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เร่ือง 
 

วนั  เดือน  ปี 
 

หน่วยงานทีจั่ด 
 

สถานที่ 
การรายงานผล 

รายงาน ไม่รายงาน 
๓๔. นางสาววรรณา 

เปาะทองคาํ 
      

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


