
รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
4 ม.ค. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมคณะกรรมการระดับ

ศูนย์สอบ (O-NET) 
โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

4 ม.ค. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
อ.ดอนเจดีย์ 

อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

10 ม.ค. 62 10.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเครือข่ายมัธยม โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

11 ม.ค. 62  นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สอบวินัย โรงเรียนหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 

16 ม.ค. 62  นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 งานวันครู โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย 

สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
1 ก.พ. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พิธีเปิดฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาล 

สระกระโจม 
สุพรรณบุรี 

5 ก.พ. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
อ.ดอนเจดีย์ 

อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

7 ก.พ. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุม ผอ. สังกัด สพม.9 โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย 

สุพรรณบุรี 

13 ก.พ. 62 9.00-
12.00 

นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

18 ก.พ. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม 

ห้องประชุมขุนแผน 
ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

20-27 ก.พ. 62  นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรงาน
บริหารบุคคลโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลสก
รทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ห้องทับทิมทอง 
แกรนด์ฮอล์ 

โรงแรมบ้านสวน 
รีสอร์ท นครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 

 
 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
11-13 มี.ค. 62  นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล 
โรงแรมราชพฤกษ์ 

รีสอร์ท 
สุพรรณบุรี 

26 มี.ค. 62 8.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียน
สงวนหญิง 

โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

 

รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
3 เม.ย. 62 13.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 

4 เม.ย. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมการเงิน โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 

4 เม.ย. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
อ.ดอนเจดีย์ 

อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
24 พ.ค. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเครือข่ายมัธยมฯ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

 

 

รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
4 มิ.ย. 62 13.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  

อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
2 ก.ค. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  

อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

3 ก.ค. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

4 ก.ค. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ฯ โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 

10 ก.ค. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุม กกต. โรงแรมศรีอู่ทองแก
รนด์ 

สุพรรณบุรี 

11 ก.ค. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนเจดีย์ 

สุพรรณบุรี 

18-24 ก.ค. 62   นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
2 ส.ค. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

7 ส.ค. 62 10.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเครือข่ายโรงเรียนมัธยมฯ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

8 ส.ค. 62 14.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมสหวิทยาเขต สพม.9 ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

9 ส.ค. 62 14.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ตรวจสภาพอาคารรื้อถอน โรงเรียนศรีประจันต์  
เมธีประมุข 

สุพรรณบุรี 

15 ส.ค. 62 8.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พิธีเปิดงานเสนอผลงานนักเรียนฯ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

16 ส.ค. 62 13.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 

17-30 ส.ค. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุม สบมท. โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่า 

สุราษฏร์ธานี 

22 ส.ค. 62 8.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 โครงการปฎิบัติราชการ วัดบ้านกรวด สุพรรณบุรี 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
2 ก.ย. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมผู้อ านวยการสังกัด สพม.9 โรงเรียนสามพราน

วิทยา 
นครปฐม 

3 ก.ย. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
อ าเภอดอนเจดีย์ 

อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

11 ก.ย. 62 8.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี 

22 ก.ย. 62 13.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เข้าร่วมการอบรม My Office โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

24 ก.ย. 62 10.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเครือข่ายโรงเรียนมัธยมฯ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

26 ก.ย. 62 10.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเลื่อนเงินเดือน สพม.9 ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

27-28 ก.ย. 62 13.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

โรงแรมแกรนด์อินค า สมุทรปราการ 

 

 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
4 พ.ย. 62 13.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

อ าเภอดอนเจดีย์ 
อ าเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

21 พ.ย. 62 9.30-
12.00 

นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์   

25 พ.ย. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมเครือข่ายโรงเรียนมัธยมฯ
สมพ.9 

สพม.9 สุพรรณบุรี 

27 พ.ย. 62 9.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ความปลอดภัยบนท้องถนนของ
นักเรียน 

ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการอนุมัติไปราชการ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

วัน เดือน ปี เวลา ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ไปราชการเรื่อง สถานที่ จังหวัด 
12 ธ.ค. 62  นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมผู้บริหาร สพม.9 สพม.9 สุพรรณบุรี 

21 ธ.ค. 62 9.30 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมพิจารณางบประมาณ    

23 ธ.ค. 62 10.00 นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผอ. ใหม ่

   

 

 

 

 


