
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.)  
สำนักงานสาขา ส.บ.ม.ท. โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เลขที่ ๑๑๙/๑ หมู่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๒๐  http://www.saat๒๐๑๖.com โทร. ๐๖๓ ๒๓๒ ๕๙๘๕ Line ID : ๐๖๓๒๓๒๕๙๘๕ 
 

ที ่ส.บ.ม.ท. ว๔ / ๒๕๖๖    
 ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามญัประจำปี ๒๕๖๕ 

เรียน  ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ    จำนวน ๑ ชุด  
๒. กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ   จำนวน ๑ ฉบับ 

   ๓. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์   จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. รายละเอียดที่พัก      จำนวน ๑ ชุด 
๕. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๑ ฉบับ 

ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕๒) การเลือกตั้งนายก
สมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖           
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาต่อไป นั้น 

ในการนี้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน  
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.saat2016.com 
ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท ชําระผ่านการโอนเงิน
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี ๐๕๙-๐-๓๙๕๘๓-๑ ชื่อบัญชี เพื่อรับลงทะเบียน ส.บ.ม.ท. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามการเดินทางไปประชุมสัมมนาต้องได้รับอนุญาตจากส ำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง)  
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕๒)  
ระหว่างวันที ่๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑. หลกัการและเหตุผล 
สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคศตวรรษที่ ๒๑ วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

เริ่มคลี่คลายลง สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากคือ การเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล (digitalization) ซึ่งทำให้
เทคโนโลยีมีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์  ทั้ ง การปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ (adaptability) 
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ควรได้รับการพัฒนาให้กล้าคิด กล้าทำ เกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) และมีความเป็นผู้นำเติบโตเป็นคนไทยยุคใหม่ที่ เหมาะสมกับทุก
สถานการณ์ เพ่ือให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

“สถานศึกษานิติบุคคล” นับเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management: SBM) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การปฏิรูปการเรียนโดยมีความเชื่อเชิงบริหาร ถ้าทำให้ผู้ร่วมทีมพึงพอใจ 
ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... มาตรา ๒๐ และ มาตรา ๒๕ ให้สถานศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล 
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ขึ ้น เพื ่อสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สถานศึกษานิติบุคคล ในบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทาง  การวางแผน
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับรู้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... 
  ๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญแนวทางการ
ปฏิบัติสู่การบริหาร สถานศึกษานิติบุคคล ได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเป็น
นิติบุคคล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
/๓. ผลที่คาดว่า... 

 
 
 
 
 



 
 
๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๓.๑ ผู ้บริหารโรงเรียนที ่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าใจถึงความสำคัญการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... 
  ๓.๒ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติสู่การบริหาร 
สถานศึกษานิติบุคคล ให้เกิดคุณภาพ 
  ๓.๓ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเป็น
นิติบุคคล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ เกิดเครือข่ายความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย 
  ๓.๕ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาภายใต้บริบทของความเป็นกัลยาณมิตร 

 

๔. รูปแบบการประชุมสัมมนา 
  ๔.๑ การบรรยาย/การเสวนา 
  ๔.๒ การอภิปรายเชิงวิชาการ 
  ๔.๓ การประชุมปฏิบัติการ 
  ๔.๔ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา 
  ๔.๕ การประชุมกลุ่มย่อย 
  ๔.๖ การศึกษาดูงาน 
๕. วิทยากร 
  ๕.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๕.๕ ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
๖. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
  ๖.๑ สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภท 
  ๖.๒ ผู้ทรงเกียรติที่ ส.บ.ม.ท.  
๗. วัน เวลา สถานที่จัดประชุม 
  ๗.๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

๗.๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง  
      จังหวัดนครศรีธรรมราช   
๗.๓ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘. งบประมาณ (จากการประมาณการ) 
  รายการรับ 
  ๘.๑ ค่าลงทะเบียนจำนวน ๒,๕๐๐ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๒ เงินบริจาค  เป็นเงิน     ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายรับ  เป็นเงิน  ๗,๗๕๐,๐๐๐  บาท 
  รายการจ่าย 
  ๘.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   

/๘.๔ ค่าบํารุงสถานที่... 
 



 
 

  ๘.๔ ค่าบํารุงสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๕ ค่าเอกสารสำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นเงิน     ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
  ๘.๖ ค่าของที่ระลึก  เป็นเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ารับรอง  เป็นเงิน     ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายจ่าย  เป็นเงิน  ๕,๙๔๕,๐๐๐  บาท 
 หมายเหตุ คาดว่าจะมีรายได้เป็นกองทุนของสมาคม  เป็นเงิน     ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. การลงทะเบียน 
  ๙.๑ สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด 
  ๙.๒ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมาชิกสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงและอย่างประหยัด 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
 
 
 
 
 
             ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
 (นายรังสิมันต์  ยาละ) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
          
 
 
 
             ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕๒)  

และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ 
ระหว่างวันที ่๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖  
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก)   
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - รับสมัคร ผูส้มัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ 
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  - สมาชิกสัมพันธ์ “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” 
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม 
 

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก) (เพ่ิมเติม) 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  - การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.  - พิธีเปิดโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- บรรยายพิเศษ  “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”  
- มอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ แสดงวิสัยทัศน์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ 
๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.  - รับประทานอาหารเย็น   
 
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖  
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - บรรยายพิเศษ  “โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  - มอบโล่ ผู้บริหารดีเด่นโดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  - ประกาศผลการเลือกตั้ง 

- นายกสมาคมฯ คนใหม่ แถลงนโยบายฯ 
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  - ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕๒)  
และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ใช้
การลงทะเบียนและแจ้งผลการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ทาง http://www.saat2016.com 
 

  ทั้งนี้เพื่อให้การบริการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมีความสะดวก คล่องตัว และทันสมัย 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จึงอนุมัติให้  นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา 
เหรัญญิก สมาคมฯ ใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว 
   
 

       ประกาศ ณ วันที ่๔ มกราคม  ๒๕๖๖ 
 
 
 
          
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดที่พัก โรงแรม 
ที ่ ชื่อโรงแรม ระยะทาง 

-  
ที่ประชุม 

ราคา
ห้องพัก 
(บาท)  

เตียง
เดี่ยว 

เตียง
คู่ 

อาหาร
เช้า 

คิวอาร์โค้ด 
/เบอร์โทรศัพท์การจอง  

1 
 
 
 
 

โรงแรมทวินโลตัส 
The Twin Lotus Hotel 18 กม. 1,200.-    

 
โทร : 063 232 5985 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 นาที 
                จำนวนห้องพัก 200 ห้อง 
                ที่อยู่ : 6 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

2 
 
 
 
 

โรงแรมออริจินัล ออเรนจ์ 
Original Orange Hotel 18 กม. 

850.-    

 
โทร : 075 774 675 

950.-   

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 นาที 
                จำนวนห้องพัก 138 ห้อง 
               ที่อยู่ : 37- 40 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 

3 
 
 
 
 

โรงแรมอิโคอินไพรม์ 
Eco Inn Prime Nakhon 

17 กม. 750.-      

 
โทร : 062-0697141 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 28 นาที 
                จำนวนห้องพัก 158 ห้อง 
                ที่อยู่ : 267 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

4 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  
Grand Park Hotel 14.8 กม. 800.-      

โทร : 075 317 666 
 
 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 นาที 
                จำนวนห้องพัก 120 ห้อง 
                ที่อยู่ : 1204 79 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

5 โรงแรมเมืองลิกอร ์
Ligor City Hotel 14 กม. 850.-    

 
โทร : 075-312555 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 นาที 
                จำนวนห้องพัก 72 ห้อง 
                ที่อยู่ : 1488 ถนน ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

6 โรงแรมช่อลดา  
Chawlada Hotel 13.5 กม. 

750.-    

 
โทร : 075-466178 

800.-    
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 นาที 
                จำนวนห้องพัก 66 ห้อง 
                ที่อยู่ : 194  ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

7 โรงแรมสการ์เลท  
Hotel Scarlett 16.9 กม. 

1,200.-    

 
โทร : 075 355 786 

1,500.-    
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 23 นาที 
                จำนวนห้องพัก 63 ห้อง 
                ที่อยู่ : 99 ถ.อ้อมค่าย ต.ท่าวงั อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 

 
 
 
 
 



8 โรงแรมปุระนคร  
Pura Nakhon Hotel 15 กม. 

790.-    

 
โทร :  075 314 888 

1,100.-    
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 นาที 
                จำนวนห้องพัก 60 ห้อง 
                ที่อยู่ : 342 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 

9 โรงเดอะพีคบูติค  
The Peak Boutique Hotel 24.6 กม. 

650.-    

 
โทร : 075 324 999 

700.-    
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 24 นาที 
                จำนวนห้องพัก 55 ห้อง 
                ที่อยู่ : 9 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 80000 

10 โรงแรมชฎา แอท นคร  
Chada at Nakhon Hotel 21.1 กม. 950.- 

   

 
โทร : 075 450 898 

   
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 24 นาที 
                จำนวนห้องพัก 53 ห้อง 
                ที่อยู่ : 569 ม.1 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

11 
 
 
 

โรงแรมโชติกมล เพลส57 
Chodkamol Place 57 16 กม. 

550.-   × 

 
โทร : 075 322 903 

650.-   × 
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 นาที 
                จำนวนห้องพัก 52 ห้อง 
                 ที่อยู่ : 268 ต. ปากนคร อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000 

12 
 
 
 

โรงแรม เอ็มดีแกรนด์  
Md grand hotel 14.6 กม. 

590.-   × 
 

โทร : 075-342280 
 
 

650.-   × 
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 นาที 
                จำนวนห้องพัก 43 ห้อง 
                ที่อยู่ : 88 17 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

13 
 
 
 

โรงแรม ไอบิซบูติค โฮเทล  
ibiz Boutique Hotel 15 กม. 900.- 

   

 
โทร : 093 556 5971 

   
หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 21 นาที 
                จำนวนห้องพัก 42 ห้อง 
                ที่อยู่ : 243/83  ถ.คูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

14 @24 บูติกโฮเต็ล 
@24 Boutique Hotel 16 กม. 750.-    

 
โทร : 075 340 910 
โทร : 083 502 9553 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 นาที 
                จำนวนห้องพัก 37 ห้อง 
                ที่อยู่ : 24/1  ถ.คูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

 

 

 

 

 



15 
 
 
 

โรงแรมตะมาลี  
Tamali Hotel 

15.2 กม. 

900.-    

 
โทร : 086 479 1946 

1,200.-    
1,400.-    
2,000.-    

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 22 นาที 
                จำนวนห้องพัก 40 ห้อง 
                ที่อยู่ : 33/3 4103 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 

16 โรงแรมเดอะเทอเรส 
The Terraces Hotel 

17.2 กม. 700.-    
 

โทร : 075-344525-6 
โทร : 063 525 7199 

หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 24 นาที 
                จำนวนห้องพัก 30 ห้อง 
                ที่อยู่ : 109/17 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

 

17 โรงแรม กรีนเฮาส์ นีโอ-รีโซเทล 
GREEN HOUSE Neo-Resote 12 กม. 650.-   × 

 
โทร : 080 079 4555 

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 19 นาที 
                จำนวนห้องพัก 20 ห้อง 
                ที่อยู่ : 43/15 ถ. พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

18 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน 
Grand Fortune Hotel 15 ก.ม. 1,500.-    

 
โทร : 075 841 888 

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 25 นาท ี
                จำนวนห้องพัก 250 ห้อง 
                ที่อยู่ : 359 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

 

 
หมายเหตุ : สมาชิกต้องแจ้งว่าจาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ก่อนทำการจอง   
               เพ่ือรับราคาพิเศษจากโรงแรม 

 
 


