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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผ่านระบบทางไกล VDO
Conference แนวนโยบายการขับ เคลื่อ นกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ในการด าเนิ นงานตามนโยบายของรัฐ บาล
3 ประเด็นหลัก
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference
ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 3 ประเด็นหลัก
1) การรับนักเรียน สังกัด สพฐ.และสังกัด สอศ. 2) โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล 3) การซ่อมอุปกรณ์รับสัญาณ
DLTV พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธรรมราช เขต 3 เยี่ย มสนาม
IQA AWARD "เด็กเก่ง ครูดี โรงเรียนมีคุณภาพ"
วันที่ 6 มกราคม 2563 (เวลา 15.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เยี่ยมสนาม IQA AWARD เด็กเก่ง ครูดี โรงเรียนมี
คุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 ที่เข้าร่วม คือโรงเรียนหัวไทร
(เรือนประชาบาล) อาเภอหัวไทร และโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟัง พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน พุธเช้า...ข่าว
สพฐ. ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมรับฟัง พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน พุธเช้า...ข่าว
สพฐ.ครั้งที่ 2/2563 ตรงถึง ครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมด้วย ดร.สุมล ชมุท อง รอง ผอ.สพปนศ.3
ผู้อานวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และหารือข้อ
ราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานนาไปสู่การปฏิบัติเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้อง
ประชุมปะการัง สพป.นศ.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1
วันที่ 6 กุม ภาพันธ์ 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ ราชการ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ รั บ ทราบน าไปปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง มอบโล่ แ ละเกี ย รติ บั ต ร
โดยมี ผู้อานวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 ได้ ม อบเกี ย รติ บั ต ร
1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับโรงเรียนที่
เข้าร่วมการจัดนิทรรศการผลงาน นักเรียน ครู จานวน 4 โรงเรียน/โรงเรียนตัวแทนเข้าร่วมทั กษะทางวิชาการ
เหรียญทองชนะเลิศ จานวน 8 เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 9 เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 9
เหรียญ 2) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15" จานวน 2
โรงเรียน 3) มอบประกาศ"การคัดเลือกผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญดีเด่น ประจาปี 2562 ประเภทผู้บริหาร จานวน
3 ราย ประเภทครูผู้สอน จานวน 3 ราย ประเภทผู้สนับสนุน จานวน 2 ราย 4)มอบเกียรติบัตรการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมความประพฤตินัก เรียนดีเด่น จานวน 5 ราย ระดับ ผู้บริหาร จ านวน 2 ราย
ระดับครูผู้สอน จานวน 2 ราย ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ราย 5) มอบโล่สถานศึกษาที่ได้รางวัล
IQA AWARD จานวน 2 โรงเรียน ต่อจากนั้นโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตได้นาเสนอโครงการอาชีพสร้างรายได้
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ได้แนะนาการศึกษาสายอาชีพ และได้มีการแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จานวน 7 ราย

7 กุ ม ภาพั นธ์ 2563 โรงเรี ยนวั ด สามั คยารามจัด กิ จ กรรม Open House เปิด บ้ านวิ ชาการ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยมี นายวิรั ต น์ ไกรแก้ ว ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ งมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู และเยี่ยมชมนิทรรศการ
ผลงานนักเรียน

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ ว ผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV การปรับภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน และมาตรการกาจัดขยะ โรงเรียนวัดคงคาวดี อาเภอเชียรใหญ่ โรงเรียนวัดมหิสสราราม โรงเรียน
บ้านบางเนียน โรงเรียนบ้านแสงวิมาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม และโรงเรียนบ้านบางลึก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นขวัญก าลัง ใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
วันที่จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายศิริพัฒ พัฒ กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู
นักเรียน และประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานรับฟัง พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน
พุธเช้า... ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.
สพป.นศ.3 ผู้อานวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และ
หารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานนาไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ ณ ห้อง
ประชุมปะการัง สพป.นศ.3

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 4 มีนาคม 2563 (เวลา 11.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
การปรับ ภูมิ ทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้อ งเรียน และมาตรการก าจัดขยะ โรงเรียนบ้านบางพระ อาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพบปะพูดคุยเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ และ
โรงเรียนวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด
วันที่ 13 มีนาคม 2563 (เวลา 07.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกาจัด
ขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุย เป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ (กิจกรรมตอนเช้าน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง)
และโรงเรียนวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 เมษายน 2563 (เวลา 10.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 เพื่อติดตามและสรุปการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้ง
หารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานนาไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด
ณ ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3

ประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อานวยการ
กลุ่มทุ กกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.นศ.3 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปะการังสพป.นศ.3 เพื่อรับฟัง
ข้อราชการเร่งด่วนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับทิศทางการสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยใช้รูป แบบการจัด การเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ สื่อออนไลน์ ตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าล ระดับ ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.นศ.3 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาเยาวชนไทยที่
ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา เตรีย มความพร้ อมการขั บ เคลื่อ นการยกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (เวลา 10.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุม เตรียมความพร้อ ม
การจัดการศึก ษาทางไกลในการขับ เคลื่อ นการยกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในสถานการณ์ โ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ได้มอบนโยบายและข้อราชการ ผ่านระบบ Video Conference ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย
ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
บุคลากร สพป.นศ.3 ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปะการังสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ. 3) ประธานการประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้ง ที่ 3/2563 โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มทุก กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.นศ.3 เพื่อติดตามสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ณ ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อ มการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ใน
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล พบปะ
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดท่าเสม็ด โรงเรียนบ้านทุ่งใคร โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนบ้านพรุบัว โรงเรียนบ้านนางหลง โรงเรียนวัดควนใส โรงเรียนบ้านตรอกแค โรงเรียนบ้านขอนหาด
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบ้านวังหอน อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษานครศรีธรรมราช เขต 3ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ ว ผู้อานวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พบปะคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านตูล
อาเภอชะอวด จัง หวั ดนครศรีธ รรมราช โรงเรีย นบ้ า นหอยราก โรงเรี ยนวัด หอยกั น โรงเรี ย นวั ดปากแพรก
โรงเรียนวัดขนาบนาก และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ
ติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) การสอบวั ดผล
ความสามารถอื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน
นักเรียน(โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)
พร้อมด้วยคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และตรวจเยี่ยมโรงเรียน โรงเรียนบ้ านน้าบ่อ โรงเรียนบ้านคงคา
ล้อม อาเภอเชียรใหญ่ โรงเรียนวัดวังกลม โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย โรงเรียนบ้านหนองนนทรี โรงเรียน ตชด.
บ้านท่าข้าม อาเภอชะอวด โรงเรียนทัศนาวลัย อาเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุม เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาในสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมเฉพาะกิจ
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุม ทอง
รอง ผอ.สพป.นศ.3 คณะกรรมการ เพื่อเป็นการบูรณาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทพนิมิ ต
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
พร้อ มทั้ ง กล่า วแสดงความยิน ดี และให้ข้อ คิด ในการปฏิบัติ ง านแก่ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
จานวน 20 ราย ณ ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3

การประชุ ม ผู้อ านวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาทั่ วประเทศ ครั้ง ที่ 5/2563 ผ่านระบบ
Video Conference
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ
Video Conference“การประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 5/2563” เพื่อชี้แจง
สร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

