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ที� ชื�อ - สกลุ ตําแหน่ง
วทิยฐานะ

กลุม่สาระที�
สอน

ระดบัชั�นที�
สอน

ประเภทการ
พัฒนา ชื�อโรงการหรอืหวัเรื�องที�พัฒนา จํานวน

ครั�ง หน่วยงานที�จัด วนัที� รางวลัเช
ที�ไ

1 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

2 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  
ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถาน
ศกึษาออนไลน ์(ITA online) โรงเรยีนคณุภาพประจําตําบล ปีงบประมาณ 2563

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

3 ส.ค.
63

3 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  สมัมนา ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบประกนัคณุภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษา

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

19 ส.ค.
63

4 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  รว่มเป็นเกยีรตติอ้นรับผูอํ้านวยการโรงเรยีนกนัตงัรัษฎาศกึษา  โรงเรยีนกนัตงั
รัษฎาศกึษา

13 ส.ค.
63

5 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  รว่มพธิเีปิดนทิรรศการเคลื�อนที� “มองสยาม ตามรอยพระปกเกลา้” และรว่มบรรยายพเิศษ  

หอจดหมายเหตุ
แหง่ชาติ
เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติติ�
พระบรมราชนิี
อําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

15 ส.ค.
63

6 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  ประชมุ ประชมุชมรมรองผูอํ้านวยการโรงเรยีน  โรงเรยีนสภา
ราชนิ ีจังหวดัตรัง

13 ส.ค.
63

7 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  รว่มเป็นเกยีรตติอ้นรับผูอํ้านวยการโรงเรยีนตรังรังสฤษฎิ�  
โรงเรยีนตรัง
รังสฤษฎ ์จังหวดั
ตรัง

18 ส.ค.
63

8 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  ประชมุปฏบิตั ิ
การ ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาผูน้เิทศภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุอําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

24-25
ส.ค. 63

9 นางสาวสมร จันทรรั์ตน์ ฝ่ายบรหิาร  สมัมนา ประชมุสมัมนาโครงการตํารวจประสานงานโรงเรยีน (1 ตํารวจ 1 โรงเรยีน)  โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

27 ส.ค.
63

10 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  เพื�อเขา้รว่มงานเลี�ยงสงัสรรคช์าวมธัยมศกึษา  
โรงแรมทวนิ
โลตสั จังหวดั
นครศรธีรรมราช

6-7 ม.ค.
63

11 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  สมัมนา ประชมุสมัมนา เรื�อง การซื�อจัดจา้งอยา่งไร ไมใ่หผ้ดิระเบยีบ และสํานักงานราชการยคุ
4.0

 กะชอ่งฮลิล์
รสีอรท์

21 ม.ค.
63

12 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

13 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  ประชมุ ประชมุชี�แจงการจัดทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

30 ม.ค.
63

14 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

15 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  
รว่มกจิกรรมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบายการเพิ�มสดัสว่นผู ้
เรยีนสายสามญัตอ่สายอาชพี (50:50) ปีการศกึษา 2563 และกจิกรรมการแนะแนวการ
เรยีนตอ่สายอาชพี

 วทิยาลยัเทคนคิ
ตรัง จังหวดัตรัง

28 ก.พ.
63

16 นายตริะ ไกรเทพ ฝ่ายบรหิาร  อบรม เป็นวทิยากรการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื  คา่ยลกูเสอื
จังหวดักระบี�

21-23
ส.ค. 63

17 นางณัฏฐกิานต ์ไกรเทพ ภาษาไทย  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

18 นางณัฏฐกิานต ์ไกรเทพ ภาษาไทย  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

19 นางณัฏฐกิานต ์ไกรเทพ ภาษาไทย  อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “ผูดํ้าเนนิการคดักรองคนพกิารทางการศกึษาและองค์
ความรู ้หลกัวชิาทางการศกึษาพเิศษ”

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 จังหวดักระบี�

2-4 ก.ย.
63

20 นางสาวเหมรัตน ์สารวตัร ภาษาไทย  อบรม ฝึกอบรมปฏบิตักิารงานสวนพฤษศาสตรโ์รงเรยีน 5 องคป์ระกอบ  
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

21-24
ม.ค. 63

21 นางสาวเหมรัตน ์สารวตัร ภาษาไทย  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

22 นางสาวเหมรัตน ์สารวตัร ภาษาไทย  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั

8-10
ก.พ. 63

สรปุการเดนิทางไปราชการ 
ของ โรงเรยีนสวสัดิ�รัตนาภมิขุ 

ระหวา่งวนัที� 16 มนีาคม 2563 ถงึ วนัที� 18 กนัยายน 2563
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นครศรธีรรมราช

23 นางสาวเหมรัตน ์สารวตัร ภาษาไทย  เขา้รว่มเป็นผูต้รวจขอ้สอบอตันัย วชิาภาษาไทย (O-NET) ชั�นประถมศกึษาปีที� 6 ปีการ
ศกึษา 2562

 

มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์
วทิยาเขต
หาดใหญ ่จังหวดั
สงขลา

1-8 ม.ีค.
63

24 นางสาวเหมรัตน ์สารวตัร ภาษาไทย  อบรม อบรมหลกัสตูร “ผูดํ้าเนนิการคดักรองคนพกิารทางการศกึษา” รุน่ที� 3  

ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษ เขตการ
ศกึษาพเิศษ 4
จังหวดัตรัง

18-20
ม.ีค. 63

25 นางสาวมลลดัดา ทองยอ้ย ภาษาไทย  สมัมนา ประชมุสมัมนา เรื�อง การซื�อจัดจา้งอยา่งไร ไมใ่หผ้ดิระเบยีบ และสํานักงานราชการยคุ
4.0

 กะชอ่งฮลิล์
รสีอรท์

21 ม.ค.
63

26 นางสาวมลลดัดา ทองยอ้ย ภาษาไทย  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

27 นางสาวมลลดัดา ทองยอ้ย ภาษาไทย  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

28 นางสาวมลลดัดา ทองยอ้ย ภาษาไทย  เป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการใชง้านระบบ e-school ในสถานศกึษา  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

29 นางสาวมลลดัดา ทองยอ้ย ภาษาไทย  อบรม เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน (5 องคป์ระกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร)์

 

มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์
วทิยาเขต
หาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ ่จังหวดั
สงขลา

1-4 ก.ย.
63

30 นางสาวสภุาวด ีเพ็งสทุธิ� ภาษาไทย  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

31 นางสาวสภุาวด ีเพ็งสทุธิ� ภาษาไทย  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

32 นางจตุติา สวุรรณกจิ ภาษาไทย  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

33 นางศริลิกัษณ ์นลิละออ ภาษาไทย  ประชมุ ประชมุชี�แจงการจัดทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

30 ม.ค.
63

34 นางสาวศชิฏัฌา จติรบญุ คณติศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

35 นางสาวศชิฏัฌา จติรบญุ คณติศาสตร์  อบรม อบรมหลกัสตูร “ผูดํ้าเนนิการคดักรองคนพกิารทางการศกึษา” รุน่ที� 3  

ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษ เขตการ
ศกึษาพเิศษ 4
จังหวดัตรัง

18-20
ม.ีค. 63

36 นางสาวศชิฏัฌา จติรบญุ คณติศาสตร์  ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรูเ้พื�อยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการ
เรยีนคณติศาสตร์

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

24-25
ส.ค. 63

37 นายวรพงศ ์จันทรสาร คณติศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

38 นายวรพงศ ์จันทรสาร คณติศาสตร์  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

39 นายวรพงศ ์จันทรสาร คณติศาสตร์  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

40 นายวรพงศ ์จันทรสาร คณติศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

41 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

42 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  ประชมุ ประชมุชี�แจงการจัดทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

30 ม.ค.
63

43 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต

1-2 ก.พ.
63
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พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

44 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

45 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยดดูาว  

หอดดูาว
เฉลมิพระเกยีรต ิ7
รอบ จังหวดั
สงขลา

15 ก.พ.
63

46 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  อบรม เป็นผูช้ว่ยวทิยากร การอบรมการใชโ้ปรแกรม e-school  
โรงเรยีนสภา
ราชนิ ี2 จังหวดั
ตรัง

16-17
ม.ีค. 63

47 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  อบรม เป็นวทิยากรอบรมระบบบรหิารงานโรงเรยีน(e-school)  โรงเรยีนนํ�าผดุ
จังหวดัตรัง

18-19
ม.ิย. 63

48 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

49 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  เป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการใชง้านระบบ e-school ในสถานศกึษา  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

50 นายปฤษฎิ�ศษิฏ ์นาคชว่ย คณติศาสตร์  อบรม เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน (5 องคป์ระกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร)์

 

มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์
วทิยาเขต
หาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ ่จังหวดั
สงขลา

1-4 ก.ย.
63

51 นายจรัล พวงเพชร คณติศาสตร์  ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการพัฒนาสารสนเทศผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนเฉลี�ยของผูเ้รยีนใน
ระบบ SGS ปีการศกึษา 2562

 ปากเมงรสีอรท์
จังหวดัตรัง

19-20
ม.ีค. 63

52 นายจรัล พวงเพชร คณติศาสตร์  ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรูเ้พื�อยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการ
เรยีนคณติศาสตร์

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

24-25
ส.ค. 63

53 นางสพัุตรา ไขรั่กษ์ คณติศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

54 นางสพัุตรา ไขรั่กษ์ คณติศาสตร์  ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

55 นางนลนิ ีวงศว์ฒันภกัดี คณติศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มพธิสีวนสนาม เนื�องในวนัสถาปนายวุกาชาด  
สนามกฬีา
เทศบาลนครตรัง
จังหวดัตรัง

27 ม.ค.
63

56 นางนลนิ ีวงศว์ฒันภกัดี คณติศาสตร์  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

57 นางนลนิ ีวงศว์ฒันภกัดี คณติศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมการนําเสนอโครงงานนักเรยีน ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที� 5
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรัง

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

7 ก.พ.
63

58 นางนลนิ ีวงศว์ฒันภกัดี คณติศาสตร์  เป็นวทิยากรโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนกจิกรรมสอนเสรมิ ตวิเขม้ใหก้บั
นักเรยีนชั�นมธัยมศกึษาปีที� 6

 
โรงเรยีนนาโยง
วทิยาคม จังหวดั
ตรัง

26 ก.พ.
63

59 นางนลนิ ีวงศว์ฒันภกัดี คณติศาสตร์  ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรูเ้พื�อยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการ
เรยีนคณติศาสตร์

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

24-25
ส.ค. 63

60 นายสรุยิา สารทพิย์ วทิยาศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

61 นายสรุยิา สารทพิย์ วทิยาศาสตร์  
ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถาน
ศกึษาออนไลน ์(ITA online) โรงเรยีนคณุภาพประจําตําบล ปีงบประมาณ 2563

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

3 ส.ค.
63

62 นายสรุยิา สารทพิย์ วทิยาศาสตร์  ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

63 นายพฐิพิงศ ์ยวงใย วทิยาศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

64 นายพฐิพิงศ ์ยวงใย วทิยาศาสตร์  อบรม เป็นวทิยากรอบรมระบบบรหิารโรงเรยีน (e-school)  โรงเรยีนนํ�าผดุ 19 ม.ิย.
63

65 นายพฐิพิงศ ์ยวงใย วทิยาศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

66 นายพฐิพิงศ ์ยวงใย วทิยาศาสตร์  เป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการใชง้านระบบ e-school ในสถานศกึษา  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

67 นางสาวเกศนิ ีเนาสวุรรณ์ วทิยาศาสตร์  อบรม เป็นผูช้ว่ยวทิยากร การอบรมการใชโ้ปรแกรม e-school  โรงเรยีนสภา
ราชนิ ี2 จังหวดั
ตรัง

16-17
ม.ีค. 63
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68 นางสาวเกศนิ ีเนาสวุรรณ์ วทิยาศาสตร์  อบรม เป็นวทิยากรอบรมระบบบรหิารงานโรงเรยีน(e-school)  โรงเรยีนนํ�าผดุ
จังหวดัตรัง

18-19
ม.ิย. 63

69 นางสาวเกศนิ ีเนาสวุรรณ์ วทิยาศาสตร์  เป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการใชง้านระบบ e-school ในสถานศกึษา  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

70 นางอจัฉรา สรอ้ยทอง วทิยาศาสตร์  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

71 นางอจัฉรา สรอ้ยทอง วทิยาศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

72 นางอจัฉรา สรอ้ยทอง วทิยาศาสตร์  ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

73 นางอจัฉรา สรอ้ยทอง วทิยาศาสตร์  สมัมนา ประชมุสมัมนาโครงการตํารวจประสานงานโรงเรยีน (1 ตํารวจ 1 โรงเรยีน)  โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

27 ส.ค.
63

74 นางสาวสจุนิดา ชยัทอง วทิยาศาสตร์  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

75 นางสาวสจุนิดา ชยัทอง วทิยาศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

76 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุโรงเรยีนเครอืขา่ยของโรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรัง  
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

9
ก.ย.62 -
9
ม.ค.63

77 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุทําความเขา้ใจแนวทางการดําเนนิงานในการเป็นโรงเรยีนเครอืขา่ยขยายผลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ ์จััง
หวดันครปฐม

12-15
ม.ค. 63

78 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  อบรม ฝึกอบรมปฏบิตักิารงานสวนพฤษศาสตรโ์รงเรยีน 5 องคป์ระกอบ  
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

21-24
ม.ค. 63

79 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุชี�แจงการจัดทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

30 ม.ค.
63

80 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

81 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุกลุม่งานสวนพฤษศาสตรโ์รงเรยีน  
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

11-12
ก.พ. 63

82 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

83 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

84 นางสาวกาญจนา คงเอยีด วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุเตรยีมการโครงการสรา้งและสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยคุลบาท
ดา้นการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ

 

หอ้งประชมุ
สํานักงาน
ศกึษาธกิาร
จังหวดัตรัง

24 ส.ค.
63

85 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุทําความเขา้ใจแนวทางการดําเนนิงานในการเป็นโรงเรยีนเครอืขา่ยขยายผลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ ์จััง
หวดันครปฐม

12-15
ม.ค. 63

86 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุชี�แจงการจัดทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET) ชั�น
มธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

30 ม.ค.
63

87 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

88 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมการนําเสนอโครงงานนักเรยีน ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที� 5
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรัง

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

7 ก.พ.
63

89 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยดดูาว  

หอดดูาว
เฉลมิพระเกยีรต ิ7
รอบ จังหวดั
สงขลา

15 ก.พ.
63

90 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  ประชมุ
เขา้รว่มประชมุโครงการสง่เสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานตน้
สงักดัเพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบักรอบแนวทางการประเมนิคณุภาพภายนอก
ของสมศ. และกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง ระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2563

 
โรงแรมหรรษา
เจบ ีจังหวดั
สงขลา

28 ก.พ.
63

91 นางสาวนริมล นลิพัฒน์ วทิยาศาสตร์  อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63
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92 นายวทิวสั พสิฐิจํานง วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุ เวทสีรปุบทเรยีนโครงการคนอาชวีะอาสาลดปัจจัยเสี�ยงตอ่สขุภาพจังหวดัตรัง  โรงแรมวฒันา
ปารค์ จังหวดัตรัง

9 ม.ค.
63

93 นายวทิวสั พสิฐิจํานง วทิยาศาสตร์  ประชมุ ฝึกทบทวนและประชมุผูกํ้ากบันักศกึษาวชิาทหาร ประจําปีการศกึษา 2563  
คา่ยเทพสตรศีรี
สนุทร จังหวดั
นครศรธีรรมราช

16 ม.ิย.
63

94 นายวทิวสั พสิฐิจํานง วทิยาศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

95 นางอรสา ธนกติธิรรม วทิยาศาสตร์  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

96 นางอรสา ธนกติธิรรม วทิยาศาสตร์  อบรม
อบรมเชงิปฏบิตักิารขยายองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจัดการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยในจังหวดัตรัง ปีการศกึษา 2563
(ครั�งที� 1)

 
โรงเรยีนวทิยา
ศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั ตรัง

18-19
ก.ค. 63

97 นางอรสา ธนกติธิรรม วทิยาศาสตร์  ประชมุ ประชมุโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้ก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน 5 กลุม่
สาระการเรยีนรู ้ตามจดุเนน้การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา  

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

10 ส.ค.
63

98 นางอรสา ธนกติธิรรม วทิยาศาสตร์  เป็นวทิยากรโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้ก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน 5
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

24-26
ส.ค. 63

99 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 
นํานักเรยีนทํากจิกรรมปลกูป่าชายเลน (กจิกรรมสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและหนา้ที�
พลเมอืง) โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนสงัคมศกึษาฯ ในระดบัชั�นม.1-6
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ�มเวลารูบ้รูณาการชมุนุม กลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ

 
อทุยานแหง่ชาติ
หาดเจา้ไหม
จังหวดัตรัง

24 ม.ค.
63

100 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

101 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 เป็นวทิยากรโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนกจิกรรมสอนเสรมิ ตวิเขม้ใหก้บั
นักเรยีนชั�นมธัยมศกึษาปีที� 6

 
โรงเรยีนนาโยง
วทิยาคม จังหวดั
ตรัง

25 ก.พ.
63

102 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 สมัมนา เขา้รว่มโครงการสมัมนาอาจารยแ์นะแนว  มหาวทิยาลยั
ราชภฏัภเูกต็

20-21
ก.พ. 63

103 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 สมัมนา ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบประกนัคณุภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษา

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

19 ส.ค.
63

104 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิาร “พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี�นอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการ
ศกึษาของในหลวงรัชกาลที� 10”

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

23-24
ส.ค. 63

105 นายอทิธกิร เกศรัต
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 อบรม เขา้รว่มฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารจากมอือาชพีสูก่ารเป็นครยูคุใหม่  

โรงแรมแกรนด์
ฟอรจ์นู อําเภอ
เมอืง จังหวดั
นครศรธีรรมราช

21 ส.ค.
63

106 นายกติตชิยั ถนินา
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 
นํานักเรยีนทํากจิกรรมปลกูป่าชายเลน (กจิกรรมสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและหนา้ที�
พลเมอืง) โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนสงัคมศกึษาฯ ในระดบัชั�นม.1-6
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ�มเวลารูบ้รูณาการชมุนุม กลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ

 
อทุยานแหง่ชาติ
หาดเจา้ไหม
จังหวดัตรัง

24 ม.ค.
63

107 นายกติตชิยั ถนินา
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

108 นายกติตชิยั ถนินา
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 นํานักเรยีนเขา้รว่มโครงการประกวดสวดมนตห์มูส่รรเสรญิพระรัตนตรัยทํานองสรภญัญะ
และกจิกรรมบรรยายธรรม

 วดัสารกิาราม
จังหวดัตรัง

19 ก.พ.
63

109 นายกติตชิยั ถนินา
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิาร “พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี�นอ้มนําพระบรมราโชบายดา้นการ
ศกึษาของในหลวงรัชกาลที� 10”

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

23-24
ส.ค. 63

110 นางสขุจติ ศรเีปารยะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 
นํานักเรยีนทํากจิกรรมปลกูป่าชายเลน (กจิกรรมสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและหนา้ที�
พลเมอืง) โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนสงัคมศกึษาฯ ในระดบัชั�นม.1-6
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ�มเวลารูบ้รูณาการชมุนุม กลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ

 
อทุยานแหง่ชาติ
หาดเจา้ไหม
จังหวดัตรัง

24 ม.ค.
63

111 นางบณุญพร รักเดชะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 นํานักเรยีนเขา้รว่มพธิสีวนสนาม เนื�องในวนัสถาปนายวุกาชาด  
สนามกฬีา
เทศบาลนครตรัง
จังหวดัตรัง

27 ม.ค.
63

112 นางบณุญพร รักเดชะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 
นํานักเรยีนทํากจิกรรมปลกูป่าชายเลน (กจิกรรมสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและหนา้ที�
พลเมอืง) โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนสงัคมศกึษาฯ ในระดบัชั�นม.1-6
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ�มเวลารูบ้รูณาการชมุนุม กลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ

 
อทุยานแหง่ชาติ
หาดเจา้ไหม
จังหวดัตรัง

24 ม.ค.
63

113 นางบณุญพร รักเดชะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

114 นางบณุญพร รักเดชะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 นํานักเรยีนเขา้รว่มโครงการประกวดสวดมนตห์มูส่รรเสรญิพระรัตนตรัยทํานองสรภญัญะ
และกจิกรรมบรรยายธรรม

 วดัสารกิาราม
จังหวดัตรัง

19 ก.พ.
63

115 นางบณุญพร รักเดชะ
สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

 อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

116   
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นางบณุญพร รักเดชะ สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

รว่มพธิเีปิดนทิรรศการเคลื�อนที� “มองสยาม ตามรอยพระปกเกลา้” และรว่มบรรยายพเิศษ หอจดหมายเหตุ
แหง่ชาติ
เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติติ�
พระบรมราชนิี
อําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

15 ส.ค.
63

117 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

118 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

119 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 เป็นวทิยากรพเิศษและผูท้รงคณุวฒุ ิในการสอบวชิาพเิศษลกูเสอืเนตรนารี  

คา่ยลกูเสอื
ชั�วคราวโรงเรยีน
บา้นเกาะสนิไห
จังหวดัระนอง

21-22
ก.พ. 63

120 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา  อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

121 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

122 นายธติ ิแกลว้กลา้ สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 ประชมุปฏบิตั ิ
การ ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาผูน้เิทศภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุอําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

24-25
ส.ค. 63

123 นายคมกฤษณ ์สขุศรเีพ็ง สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 เป็นวทิยากรกจิกรรมเขา้คา่ยลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุน่ใหญข่องโรงเรยีนบา้นลําแคลง  
คา่ยลกูเสอืรัษฎา
นุประดษิฐ ์จังหวดั
ตรัง

20-22
ม.ค. 63

124 นายคมกฤษณ ์สขุศรเีพ็ง สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

125 นายคมกฤษณ ์สขุศรเีพ็ง สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 เป็นวทิยากรพเิศษและผูท้รงคณุวฒุ ิในการสอบวชิาพเิศษลกูเสอืเนตรนารี  

คา่ยลกูเสอื
ชั�วคราวโรงเรยีน
บา้นเกาะสนิไห
จังหวดัระนอง

21-22
ก.พ. 63

126 นายคมกฤษณ ์สขุศรเีพ็ง สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

127 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 เป็นวทิยากรกจิกรรมเขา้คา่ยลกูเสอื-เนตรนารสีามญัรุน่ใหญข่องโรงเรยีนบา้นลําแคลง  
คา่ยลกูเสอืรัษฎา
นุประดษิฐ ์จังหวดั
ตรัง

20-22
ม.ค. 63

128 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

129 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

130 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 เป็นวทิยากรพเิศษและผูท้รงคณุวฒุ ิในการสอบวชิาพเิศษลกูเสอืเนตรนารี  

คา่ยลกูเสอื
ชั�วคราวโรงเรยีน
บา้นเกาะสนิไห
จังหวดัระนอง

21-22
ก.พ. 63

131 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 รว่มเป็นเกยีรตใินพธิทํีาบญุ “วนัคลา้ยวนัสถาปนาหน่วยครบรอบ 28 ปี”  

มณฑลทหารบกที�
43 คา่ยเทพ
กระษัตรศีรสีนุทร
จังหวดั
นครศรธีรรมราช

10 ส.ค.
63

132 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

133 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 อบรม เป็นวทิยากรการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื  คา่ยลกูเสอื
จังหวดักระบี�

21-23
ส.ค. 63

134 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 อบรม เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน (5 องคป์ระกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร)์

 

มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์
วทิยาเขต
หาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญ ่จังหวดั
สงขลา

1-4 ก.ย.
63

135 นายธรีภาพ สขุตาม สขุศกึษาและ
พลศกึษา

 สมัมนา ประชมุสมัมนาโครงการตํารวจประสานงานโรงเรยีน (1 ตํารวจ 1 โรงเรยีน)  โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

27 ส.ค.
63

136 นายจริานุวฒัน ์ชยูงั ศลิปะ  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

137 นายจริานุวฒัน ์ชยูงั ศลิปะ  อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง

 โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63
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ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

138 นายภเูบศ ไทรงาม ศลิปะ  นํานักเรยีนเขา้รว่มพธิสีวนสนาม เนื�องในวนัสถาปนายวุกาชาด  
สนามกฬีา
เทศบาลนครตรัง
จังหวดัตรัง

27 ม.ค.
63

139 นายภเูบศ ไทรงาม ศลิปะ  ปฏบิตัหินา้ที�คณะกรรมการระดบัสนามสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั�นพื�นฐาน (O-NET)
ชั�นมธัยมศกึษาปีที� 3 ปีการศกึษา 2562

 

สนามสอบตามคํา
สั�งสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13 ที� 11/2563

1-2 ก.พ.
63

140 นายภเูบศ ไทรงาม ศลิปะ  ประชมุปฏบิตั ิ
การ ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาผูน้เิทศภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุอําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

24-25
ส.ค. 63

141 นางนงคราญ รัตนบยุาพร ศลิปะ  จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

142 นางนพรัตน ์สขุมาก
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 อบรม

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ
วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

 
โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63

143 นางนพรัตน ์สขุมาก
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 อบรม
ฝึกอบรมหลกัสตูรที� 1 การแปรรปูผลติภณัฑด์า้นการเกษตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกจิ”
,หลกัสตูรที� 2 การดแูลสขุภาพสตัวเ์บื�องตน้ “เรยีนสตัวแพทยศ์าสตรเ์รยีนอยา่งไร เรยีน
ทําไม เรยีนเพื�ออะไร” และหลกัสตูรที� 3 ดา้นการแปรรปูอาหาร “อาหารทําเงนิ”

 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยั
วทิยาเขต
นครศรธีรรมราช
พื�นที�ทุง่ใหญ่
จังหวดั
นครศรธีรรมราช

14 ส.ค.
63

144 นางนพรัตน ์สขุมาก
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 ประชมุปฏบิตั ิ
การ ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาผูน้เิทศภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุอําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

24-25
ส.ค. 63

145 นายสมพงษ์ เกดิรักษ์
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 อบรม
ฝึกอบรมหลกัสตูรที� 1 การแปรรปูผลติภณัฑด์า้นการเกษตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกจิ”
,หลกัสตูรที� 2 การดแูลสขุภาพสตัวเ์บื�องตน้ “เรยีนสตัวแพทยศ์าสตรเ์รยีนอยา่งไร เรยีน
ทําไม เรยีนเพื�ออะไร” และหลกัสตูรที� 3 ดา้นการแปรรปูอาหาร “อาหารทําเงนิ”

 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยั
วทิยาเขต
นครศรธีรรมราช
พื�นที�ทุง่ใหญ่
จังหวดั
นครศรธีรรมราช

14 ส.ค.
63

146 นายสมพงษ์ เกดิรักษ์
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 
ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารครผููรั้บผดิชอบงานดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถาน
ศกึษา  

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

21 ส.ค.
63

147 นายสมพงษ์ เกดิรักษ์
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 สมัมนา ประชมุสมัมนาโครงการตํารวจประสานงานโรงเรยีน (1 ตํารวจ 1 โรงเรยีน)  โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

27 ส.ค.
63

148 นายวฒุชิยั แกลว้กลา้
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 นํานักเรยีนโรงเรยีนหาดสําราญวทิยาคมเขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัชาต ิครั�งที�
69

 
โรงเรยีนทุง่สง
จังหวดั
นครศรธีรรมราช

6-7 ม.ค.
63

149 นายวฒุชิยั แกลว้กลา้
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

150 นายวฒุชิยั แกลว้กลา้
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 รว่มเป็นเกยีรตใินพธิทํีาบญุ “วนัคลา้ยวนัสถาปนาหน่วยครบรอบ 28 ปี”  

มณฑลทหารบกที�
43 คา่ยเทพ
กระษัตรศีรสีนุทร
จังหวดั
นครศรธีรรมราช

10 ส.ค.
63

151 นายวฒุชิยั แกลว้กลา้
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง  

โรงเรยีน
ปลายพระยา
วทิยาคม จังหวดั
กระบี�

15 ส.ค.
63

152 นายวฒุชิยั แกลว้กลา้
การงาน
อาชพีและ
เทคโนโลยี

 ประชมุ ประชมุเตรยีมการโครงการสรา้งและสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยคุลบาท
ดา้นการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ

 

หอ้งประชมุ
สํานักงาน
ศกึษาธกิาร
จังหวดัตรัง

24 ส.ค.
63

153 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 อบรม อบรมเทคนคิการสอนภาษาองักฤษ Teaching Productive Skills  
โรงแรมลกีารเ์ดน้
พลาซา่ จังหวดั
สงขลา

18 ม.ค.
63

154 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 สอนเสรมิโครงการคา่ยยกระดบัผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีน O-NET นักเรยีนชั�นมธัยมศกึษา
ปีที� 3

 
โรงเรยีนสเิกา
ประชาผดงุวทิย์
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
63

155 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

156 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 ประชมุ
เขา้รว่มประชมุโครงการสง่เสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานตน้
สงักดัเพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบักรอบแนวทางการประเมนิคณุภาพภายนอก
ของสมศ. และกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง ระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2563

 
โรงแรมหรรษา
เจบ ีจังหวดั
สงขลา

28 ก.พ.
63

157 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 อบรม อบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ระดบัมธัยมศกึษา)
เรื�อง การยกระดบัคณุภาพดว้ยการพัฒนาครตูามหลกัสตูรแนวใหม ่ที�เนน้ความแตกตา่ง
ตามพหปัุญญา (MI) ดว้ยแนวคดิกระบวนการพัฒนาวชิาชพีคร ู(PLC) ครอบคลมุเทคนคิ

 โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุจังหวดัตรัง

17 ม.ีค.
63
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วธิกีารเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM
Education”

158 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ  ประชมุ ประชมุเตรยีมความพรอ้มเพื�อเขา้รว่มเป็นวทิยากรในการเสวนาการพัฒนาระบบงาน

ประกนัในสถานศกึษาของสถานศกึษา  

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

17 ส.ค.
63

159 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 สมัมนา ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาระบบประกนัคณุภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษา

 โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

19 ส.ค.
63

160 นายพรศกัดิ� หนูวงษ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 ประชมุปฏบิตั ิ
การ ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาผูน้เิทศภายในสถานศกึษา  

โรงเรยีนวเิชยีร
มาต ุอําเภอเมอืง
จังหวดัตรัง

24-25
ส.ค. 63

161 นางสาวกสุมุา แซซ่ํ�า ภาษาตา่ง
ประเทศ

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

162 นางมาด ีศรนรายณ์ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 นํานักเรยีนเขา้รว่มพธิสีวนสนาม เนื�องในวนัสถาปนายวุกาชาด  
สนามกฬีา
เทศบาลนครตรัง
จังหวดัตรัง

27 ม.ค.
63

163 นางสาวกรษิวรรณ ์แสงเสน ภาษาตา่ง
ประเทศ

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

164 นางอารอบ แสงหรัิญ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

165 นางสบุงกช ขนุชติ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 นํานักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยนักพฤษศาสตรร์ุน่เยาว ์คา่ยวทิยาศาสตร ์และคา่ยสนทนา
ภาษาองักฤษ

 
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ ์จังหวดั
นครศรธีรรมราช

8-10
ก.พ. 63

166 นางสบุงกช ขนุชติ ภาษาตา่ง
ประเทศ

 ประชมุ ประชมุโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการดําเนนิการ ช.พ.ค – ช.พ.ส.  โรงแรมธรรมริ
นทร ์ธนา

22 ส.ค.
63

167 นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

 รว่มเป็นเกยีรตแิละใหข้อ้มลูในการประเมนินักเรยีนเพื�อรับรางวลัพระราชทาน ระดบัภาค  
โรงเรยีน
ยา่นตาขาวรัฐ
ชนูปถมัภ์

21 ม.ค.
63

168 นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

 จัดคา่ยพักแรมลกูเสอื – เนตรนาร ีและยวุกาชาด  

ศนูยศ์กึษา
ธรรมชาตแิละสตัว์
ป่าเขาชอ่ง
จังหวดัตรัง

30 ม.ค.
- 1
ก.พ.63

169 นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

 อบรม ศกึษาดงูานและสมคัรเขา้อบรมโครงการเพิ�มทกัษะดา้นอาชพีแกนั่กเรยีนครอบครัว
ยากจนที�ไมไ่ดเ้รยีนตอ่หลงัจบการศกึษาภาคบงัคบั ชั�นม.3

 
สํานักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
จังหวดัตรัง

12 ก.พ.
63

170 นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

 
รว่มกจิกรรมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบายการเพิ�มสดัสว่นผู ้
เรยีนสายสามญัตอ่สายอาชพี (50:50) ปีการศกึษา 2563 และกจิกรรมการแนะแนวการ
เรยีนตอ่สายอาชพี

 วทิยาลยัเทคนคิ
ตรัง จังหวดัตรัง

28 ก.พ.
63

171
นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน  

ประชมุปฏบิตั ิ
การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของสถาน
ศกึษาออนไลน ์(ITA online) โรงเรยีนคณุภาพประจําตําบล ปีงบประมาณ 2563

 

สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต
13

3 ส.ค.
63

172 นางสาวจันทมิา กติตปัิญญ
โชติ

กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน

 เขา้รว่มกจิกรรมตดิตามผลการเรยีนนักเรยีนทนุในโครงการ 7 ส ีชว่ยชาวบา้น สานฝันการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา รุน่ที� 2 ประจําปีการศกึษา 2563

 
โรงเรยีนในเตา
พทิยาคม จังหวดั
ตรัง

14 ส.ค.
63


