
 
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 
ณ หองประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 4  

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง  ขอแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมใหดํารง ตําแหนง ครู 

 

มติที่ประชมุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนน และการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย   

ซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม            
โดยไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม                
จํานวน 10 ราย ดังนี้  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. น.ส.พลอยภัทรชา  พยัคฆรังสี โรงเรียนบานเกาะขวัญ วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558  อัตราเงนิเดือน 16,670 บาท 
2. นางสาวเจตนาพร  โพธิ์พันธ โรงเรียนบานเกาะขวัญ วันท่ีแตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 16,670 บาท 
3. นายวชิัยรัตน  ทองทิพย โรงเรียนบานปากแพรก วนัที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท 
4. นายชัยวัฒน  จิระโรจนกุล      โรงเรียนจุฬาภรณพิชญาคาร วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 16,670 บาท  
5. นางสาวเบ็ญจมาศ  พูลพิพัฒน  โรงเรียนวัดหนาเขา วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท 
6. นายไสว  หมายเทียมกลาง โรงเรียนวัดหนาเขา วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท  
7. นางสาวหทัย  ตันติวิทย โรงเรียนวัดหนาเขา วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท 
8. นางสาวสาระภี  เทพรักษา โรงเรียนวัดหนาเขา วันที่แตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 16,670 บาท  
9. นางสาววรรณพร  รุนแสง โรงเรียนบานนาพา วันท่ีแตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท 
10. นางสาวสุติมา  พิบูลย โรงเรียนวดัโคกหาด วันท่ีแตงตั้ง 6 สิงหาคม 2558 อัตราเงนิเดือน 17,490 บาท  

 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

วิทยฐานะชํานาญการ 

มติที่ประชมุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน 41 ราย ดังนี ้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. นายธีระศักดิ ์ ชางกลาง คร ู โรงเรียนบานพอโกบ  สาขาศิลปะ 
2. นางพรณภา  นวลคง ครู โรงเรียนบานทุงกรวด  สาขาภาษาไทย 

 3. นางสาวญาณิศา สังขชุม คร ู โรงเรียนบานหนองเจ  สาขาภาษาอังกฤษ 
  4. นางปยธิดา กาลาส ี ครู โรงเรียนบานปากน้ํา  สาขาคณิตศาสตร 
  5. นางสาวสุพรรษา แซเหลี้ยว คร ู โรงเรียนบานปากแพรก  สาขาปฐมวัย 
 6. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิ คร ู โรงเรียนบานบางตะเภา  สาขาวิทยาศาสตร 
 7. นางสาวผกามาศ จันทรมณ ี คร ู โรงเรยีนบานบางตะเภา  สาขาคอมพิวเตอร 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
8. นางสาวโสภา วิคะบําเพิง คร ู โรงเรียนวัดธาราวง  สาขาคณิตศาสตร 
9. นางสาวปนัดดา  ทองปานดี ครู โรงเรียนวดัทองพูน  สาขาปฐมวัย 
10. นางสาวภัททิยา  บุญม ี ครู โรงเรียนวดัสมควร  สาขาวิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
11. น.ส.ภาวนาฎ โอภาสรัตนากร คร ู โรงเรียนบานเขาฝาย  สาขาภาษาอังกฤษ 
12. น.ส.อนัญญา อินทรภักดิ์ คร ู โรงเรียนบานเขาฝาย            สาขาการงานอาชีพฯ 
13. นายอภิชาต รุงเรือง ครู โรงเรียนบานเราะ   สาขาภาษาไทย 
14. นางสาวศจี ชนะรัตน ครู โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช            สาขาคณิตศาสตร 
15. นางสาววาสนา ชางสลัก คร ู โรงเรียนบานบางฉาง  สาขาวิทยาศาสตร 
16. นางสาวสิชล เรืองเกิด คร ู โรงเรียนบานชองเขาหมาก สาขาภาษาอังกฤษ 
17. นางอัญธิกา วิชัยกุล ครู โรงเรียนบานปลายทอน  สาขาวิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  18. นางสาวจีรนันท สมทอง ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาคณิตศาสตร 
 19. นางสาวนงนุช ตรีวัย ครู โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาสังคมศึกษา 
 20. นางสาวสาธิยา นาคปเปา คร ู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาสังคมศึกษา 
  21. นางศภุัทรชา วงศสวาง คร ู โรงเรียนสตรีทุงสง  สาขางานแนะแนว 
  22. นายลัญฉกร กุลศร ี ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สาขาดนตร ี  
 23. น.ส.ฉันทนา คงแปน คร ู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค สาขาฟสิกส 
 24. น.ส.ชนิตา ทองคงใหม คร ู โรงเรียนพิปูนสักฆรักษประชาอุทิศ  สาขาฟสิกส 
  25. นางสาวจิราพร บุญมาก คร ู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ สาขาคณติศาสตร 
 26. น.ส.ชณิดาภา ศรีเปารยะ คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาไทย 
 27. น.ส.อัจฉราพร ปรีชาชาญ คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาอังกฤษ 
 28. น.ส.วจิรา สังขทอง คร ู โรงเรียนชะอวด   สาขาวิทยาศาสตร 
 29. นางสาวสุประณีต ปานมา คร ู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สาขาคณติศาสตร 
 30. น.ส.ณฌิฎา ศรีกระจาง คร ู โรงเรียนสิชลประชาสรรค  สาขาภาษาอังกฤษ 
 31. น.ส.ปยะวัลย มณีฉาย ครู โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา  สาขาคอมพิวเตอร 
 32. นางนันทนัช ทองอยู ครู โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม  สาขาฟสิกส 
 33. น.ส.สุวัฒนา พรหมสุวรรณ  ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ สาขาคอมพิวเตอร 
 34. นายภานุวัฒน แสงกระจาง ครู โรงเรียนขนอมพิทยา  สาขาคอมพิวเตอร 
 35. น.ส.ณฐักฤตา ทองนอก ครู โรงเรียนปากพนัง   สาขาภาษาอังกฤษ 
 36. น.ส.สุวรรณ ีภักดีแกว  ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค  สาขาคณิตศาสตร 
 37. นายชัยนุรักษ ศรีวิสุทธิ ์ ครู โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร 
 38. น.ส.วรรณด ีจันทรคงทอง คร ู โรงเรียนสตรีทุงสง  สาขาวิทยาศาสตร 
 39. นายนวราช  อภัยวงศ คร ู โรงเรียนทุงสง   สาขาดนตรีไทย 
 40. นางพัชรวัลย จินดาวงค คร ู โรงเรียนทุงสงวิทยา  สาขาสังคมศึกษา 
 41. น.ส.นิตยา  พรหมเรือง ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร สาขาวิชาการงานอาชีพ 

      และเทคโนโลย ี
 2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน  41  ราย ตามรายชื่อดังกลาวขางตน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชาํนาญการ 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดาน
ความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน จํานวน 10 ราย ดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. นางศิริขวัญ จิตรบรรจง คร ู โรงเรียนบานปากแพรก สาขาสังคมศึกษาฯ  
2. นายธนวัฒน สวนจันทร คร ู โรงเรียนบานปากแพรก สาขางานเกษตร  
3. นางสุคนธ เพชรรัตน คร ู โรงเรียนวัดจันดี  สาขาคอมพิวเตอร 
4. นางกิติกร ดํารงพิพรรธน คร ู โรงเรียนบานเศลาใต สาขาภาษาอังกฤษ 
5. นางพรพิมล เอียดทวน คร ู โรงเรียนโสตทัศนศกึษา สาขาสังคมศึกษาฯ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. นางสาลินี  ทองทรง คร ู โรงเรียนวัดจิกพนม สาขาคณิตศาสตร 
7. นางชญาภา  จงหมาย คร ู โรงเรียนบานหนองหิน สาขาคณติศาสตร 
8. นางสาวศิริพร สุประดิษฐ ครู โรงเรียนบานพิตํา          สาขาภาษาไทย 
9. นางชธรพร รมแกว คร ู โรงเรียนบานสระบัว สาขาการงานอาชีพฯ 

(คอมพิวเตอร) 
10. นางสาวราตร ีจินกระวี คร ู บานทุงเกราะ  สาขาปฐมวัย 

2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน               
10 ราย ตามรายชื่อดังกลาว ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน 
 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เลื่อนเปนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเปน               

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 7 ราย ดังนี ้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

๑. นางมลฤด ีบุญสถิตย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดวังขร ี    สาขาคอมพิวเตอร 
๒. นางสาวเพ็ญศรี รักษพงศ ครูชํานาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38    สาขาประวัติศาสตร 

(บานน้ํารอน) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

3. จ.ส.ต.หญิงสายชล หนูคง ครูชํานาญการ โรงเรียนตชด.บานควนมีชัย สาขาภาษาไทย 
4. นางสาวศิริพร คงจอย ครูชํานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย    สาขาวิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
5. นางเดือนนภา คงเพชร ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สาขาวิทยาศาสตร 
6. นางสาวสุวลักษณ แซโย ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สาขาคณิตศาสตร 
7. นางสุภาวด ีออนแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สาขาการงานอาชีพฯ 
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2.  อนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  เพ่ือประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  7 ราย ตามรายชื่อดังกลาวขางตน  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 

ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 20 ราย ของคณะกรรมการประเมินฯ (ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 20 ราย) ดังนี ้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. น.ส.นันทนา แกวพิพัฒน ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเกาะขวัญ สาขาภาษาอังกฤษ 
2. นางอวยพร หมวดชนะ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดจันด ี  สาขาภูมิศาสตร 
3. น.ส.ปานจันทร นาควรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนราชเวชพิศาล สาขาภาษาอังกฤษ  
4. นางกรุณา  โชติวัน  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานควนประ สาขาปฐมวัย 
5. นางอํานวย เครือจันทร ครูชํานาญการ โรงเรียนบานนาตาแยม สาขาภาษาไทย 
6. น.ส.ปานจันทร นาควรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนราชเวชพิศาล สาขาภาษาอังกฤษ 
7. นางกรุณา โชติวัน  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานควนประ สาขาปฐมวัย 
8. นางอํานวย เครือจันทร ครูชํานาญการ โรงเรียนบานนาตาแยม สาขาภาษาไทย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
9. นางนงลักษณ  เอียดแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนบานควนรุย สาขาปฐมวัย 
10. นางสมศรี  ไชยพลบาล ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สาขาปฐมวัย 
11. นางสุมาลี  มาบัว  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานควนมุด สาขาปฐมวัย 
12. น.ส.เดือนดารา ศรีอนุรักษ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติ สาขาคณติศาสตร 
       ยามราม   

13. นางจําเนียร แซเลา ครูชํานาญการ โรงเรียนบานขอนหาด สาขาคณิตศาสตร 
14. นางบุญยัง เขียวภักดี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดรอนนา สาขาคณิตศาสตร 
15. นางนันทรัตน สมบูรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ สาขาสังคมศึกษาฯ 
16. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม สาขาสังคมศึกษา 
17. นายอวยชัย  ศรีคีรีภพ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดควนใส สาขาภาษาไทย 
15. นางสาววารดี อักษรภักดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลําปะ สาขาภาษาไทย 
16. นางสาวทัศณีย วาทโยธา ครูชํานาญการ โรงเรยีนวัดชมพูประดิษฐ สาขาภาษาไทย 
17. นางดุจฤดี  จิตมนัส ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ สาขาวิทยาศาสตร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
18. นางธนาภา เอ่ียมทรัพย ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สาขาภาษาไทย 
19. นางถนอมศรี สุขชวย ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางค ู สาขาวิทยาศาสตร 
20. นายระพิน แกวผอง ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทุงหัวนา สาขาคณิตศาสตร 
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2. อนุมัติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 สงผลการปฏิบัติงาน 
(ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ให
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาตอไป รวม 20 ราย ดังกลาวขางตน 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3 ) 

มติทีป่ระชมุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน 37 ราย  
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

จํานวน 11 ราย ตั้งแตวนัที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

๑. นางสาวพรเพ็ญ ไชยบุญ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สาขาภาษาไทย 
ไมกอนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

๒. นางจารี  บัวสกุล  ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดหงสแกว  สาขาภาษาไทย 
        ไมกอยวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
3. นางสาวสุธาทิพย จุลภักดิ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดหวยแหยง  สาขาวิทยาศาสตร 

       (ราษฎรภูเก็ตอุทิศ)   
          ไมกอนวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 

4. นางโศจิรัตน  ชูสุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเกาะทัง  สาขาวิทยาศาสตร
         ไมกอนวันที่ 19 มกราคม 2560 
5. นางสุวรรณยี บูรณพล ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดรัตนาราม  สาขาวิทยาศาสตร 
         ไมกอนวันที่ 17 มกราคม 2560 
6. นางทพิรัตน  สารมาศ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสริม  สาขาคณิตศาสตร 
         ไมกอนวันที่ 4 มกราคม 2560 
7. นายธรรมนูญ เนาวสุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนเขาพระทอง  สาขาสุขศึกษา 
           และพลศกึษา 
                  ไมกอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
8. นางสาวนิตยา วีระชาติ ครูชํานาญการ โรงเรียนบานศาลาแกว  สาขาคอมพิวเตอร 
         ไมกอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
9. นายนพฤทธิ ์วงศลักษณพันธ ครชูํานาญการ โรงเรียนบานควนมิตร  สาขาคอมพิวเตอร 
         ไมกอนวันที่ 29 กันยายน 2559 
10. นายสมยศ  เอียดแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 7 สาขาคอมพิวเตอร
        ไมกอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
11. นางศุภณฎัฐ สิริกาญจน ครูชํานาญการ โรงเรียนทุงสงวิทยา  สาขาสังคมศึกษาฯ 

ไมกอนวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
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2. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาแจงมติใหทราบ จํานวน 21 ราย ดังนี ้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. นางธิภารัตน นภาพันธ ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สาขาคณิตศาสตร 
2. น.ส.สุภาพร  เพ็งเกลี้ยง ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทุงใหญ  สาขาคณติศาสตร 
3. นางสราล ีแกวพิจิตร ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทุงโชน  สาขาสุขศึกษา 

          และพลศึกษา 
4. นางเพ็ญภร  ขํายา  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานหนองบอน               สาขาดนตรี-นาฏศลิป  

       (ชวยราชการ ร.ร.วัดบานนา สพป.พัทลุง เขต1)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

5. นางแพรวพรรณ สุพรรณพงศ  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานหนับเภา  สาขาภาษาไทย  
6. นางสุดารัตน แกวออน ครูชํานาญการ โรงเรียนบานในตูล  สาขาภาษาไทย 
7. นางฐิติพร พรหมจรรย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทางขึ้น  สาขาภาษาไทย 
8. นางสุภาณ ี ผิวเหมาะ ครูชํานาญการ โรงเรียนวดัสโมสรสันนิบาต สาขาภาษาอังกฤษ 
9. นางจันทร ไชยพงศ  ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเขาใหญ  สาขาภาษาอังกฤษ 
10. นางสุทธิณ ีราชจินดา ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สาขาสุขศึกษาฯ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
11. นางธนารัตน พูนพิพัฒน ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเกาะวิทยา  สาขาสังคมศึกษาฯ 
12. นางบุณฑริกา เก้ือกุลสงฆ ครูชํานาญการ โรงเรียนวังหินวิทยาคม  สาขาสังคมศึกษาฯ 
13. น.ส.รัชนี พลชัย  ครชูํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ   สาขาสังคมศึกษาฯ 
14. นายอารัน สุปรียธิติกุล ครูชํานาญการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค สาขาสุขศึกษาฯ  
15. น.ส.อรุณีย วงษศรีปาน ครูชํานาญการ โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติ- สุขศึกษาฯ 
      วสุนธราภิวฒัน 
16. นายวิรัตน ลวนศิร ิ ครชูํานาญการ โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติ- สาขาสุขศึกษาฯ 
      วสุนธราภิวฒัน 
17. นายอาจินต นาคินทร ครูชํานาญการ โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติ- สาขาสุขศึกษาฯ  

วสุนธราภิวฒัน 
18. ส.ต.ต.สธุา หนูประสิทธิ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาสุขศึกษาฯ 
19. นางปภากร รัสมะโน ครูชํานาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา  สาขาสุขศึกษาฯ 
20. นางปรียา บุญใหผล ครชูํานาญการ โรงเรียนทุงสงวิทยา  สาขาสุขศึกษาฯ  
21. นายสุวิทย สมเขียวหวาน ครูชํานาญการ โรงเรียนทุงสงวิทยา  สาขาสุขศึกษาฯ 

3. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  5 ราย ดังนี ้
1. นางเกียรติรัตน  อมตะสุนทร ครูชํานาญการ โรงเรียนวดัสโมสรสันนิบาต สาขาภาษาไทย  
2. นางเบญจมาศ  ทัลวัลลิ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมนวัดบางค ู  สาขาภาษาไทย  
3. นางอรัญญา  ศรีจํานอง ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมนวัดบางค ู  สาขาภาษาไทย 
4. นายสมศักดิ ์ ทองคํา ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง  สาขาสังคมศึกษา 
5. นายประยุทธ เมฆมณี ครชูํานาญการ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศกึษา สาขาสังคมศึกษาฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษ (ผลการประเมินดานที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

จํานวน 16 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

๑. นายจรุพร  ศรีละมุล ครูชํานาญการ โรงเรียนวดัหนา  สาขายุวกาชาด เนตรนารี 
และลูกเสือ  

ไมกอนวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒. นายอนนต  หนูดวง ครูชํานาญการ โรงเรียน บานควนมิตร สาขายุวการชาด เนตรนารี 

และลูกเสือ  
ไมกอนวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
3. น.ส.เยาวรัตน ตรึกตรอง ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดจันทาราม สาขาภาษาไทย  

       ไมกอนวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 2560  
4. นางอนุรักษ  สุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๘ สาขาวิทยาศาสตร

       ไมกอนวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 
5. นางสาวจิราพร  จิตตมั่น ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดขรัวชวย สาขาวิทยาศาสตร 

       ไมกอนวันที่ ๓ สิงหาคม 2560 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

6. นางเปรมปรีดา  คีรีเพ็ชร ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาภาษาอังกฤษ 
         ไมกอนวันที ่30 มกราคม 2560 

7. นางอารีย  อุดมดี  ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลคณุาธารวิทยา สาขาภาษาอังกฤษ 
         ไมกอนวันที่ 10 มกราคม 2560 

8. นางเพชร ี นาคแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาภาษาอังกฤษ 
         ไมกอนวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

9. นายอภิชาต  สาระพันธ ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาคณิตศาสตร 
       ไมกอนวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

10. นางวารุณีย  สุวรรณรัตน ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาภาษาไทย  
       ไมกอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

11. นางฉวีวรรณ ไชยศร ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาภาษาไทย 
       ไมกอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

12. วาที่ร.ต.หญิงปุญชรัศมิ ์แพงกุล  ครูชํานาญการ  โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาภาษาไทย  
         ไมกอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
13. นางพรทิพย มโนเลิศ ครูชํานาญการ โรเรียนโยธินบํารุง สาขาภาษาไทย  

       ไมกอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
14. นางยุพเยาว ศรีวะบุตร ครูชํานาญการ โรงเรียนวังหินวิทยาคม สาขาภาษาไทย  
         ไมกอนวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 
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15.  นางกันยากร ณ พัทลุง ครชูํานาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา สาขาสังคมศึกษาฯ 
        ไมกอนวันที่ 27 มนีาคม 2560 

16. นางสาวพัชร ี ปานอุดม ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาคณติศาสตร 
       ไมกอนวันที่ 7 มถิุนายน 2560 

 
2. อนมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาแจงมติใหทราบ จํานวน 1 ราย ดังนี ้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

- นางขนิษฐา ดุกสุขแกว ครูชํานาญการ โรงเรียนบานโรงเหล็ก  สาขาภาษาไทย 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.8 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา   

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานเพ่ือ

กําหนดใหบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น จากระดับชํานาญการเปน
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย  
 2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค. (2) ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่  11  พฤษภาคม  2560 
ดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. น.ส.สฎุารัตน  เกษา    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   เลขที่ตําแหนง อ 2 เงินเดือน 43,070.- 
         กลุมอํานวยการ  

2. นางจําเริญสุข ภูดอก   นักระชาสัมพันธชํานาญการ     เลขที่ตําแหนง อ 6 เงินเดือน 35,550.  
          กลุมอํานวยการ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง การขออนุมัติยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู
ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตําแหนงที่วาง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสกรีนรักษ  บุญมี ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกไปดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ 47 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
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 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 และขอคัดเลือกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของ นางพาตวรรณ  ปรุเขตต ตําแหนง 

นักประชาสัมพันธ ระดับชํานาญการ เพ่ือขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักประชาสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขที่ อ 5 สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. อนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือ 
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 12 

3. อนุมัติเปนหลักการใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 12 ดําเนินการ 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

4. อนุมัติเปนหลักการใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศผลการ 
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 

5. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขที่ อ 5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาเอก
ปฐมวัย จํานวน  5 อัตรา ดังนี ้

ที ่
สาขา

วิชาเอก 
ลําดับทีส่อบ
ได กศจ.เดิม 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
โรงเรียนที่บรรจุและ

แตงตั้ง/ตําแหนงเลขที ่
อําเภอ/สังกัด 

กศจ.สุราษฎรธาน ี
1 ปฐมวัย 113 นางสาวธนาภรณ  อําลอย โรงเรียนบานวังหิน/ 

ตําแหนงเลขที่ 5529 
อําเภอทุงใหญ/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

2 ปฐมวัย 115 นางสาวปานวาด  ชอบทํากิจ โรงเรียนบานหวยปลิก 
ตําแหนงเลขที ่1705 

อําเภอฉวาง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

3 ปฐมวัย 116 นางอรอนงค  บุญคลอง โรงเรียนชุมชนวัดกะทูน
เหนือมิตรภาพที่ 218/ 
ตําแหนงเลขที ่9231 

อําเภอพิปูน/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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ที ่
สาขา

วิชาเอก 
ลําดับทีส่อบ
ได กศจ.เดิม 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
โรงเรียนที่บรรจุและ

แตงตั้ง/ตําแหนงเลขที ่
อําเภอ/สังกัด 

กศจ.พัทลุง 
1 ปฐมวัย 18 

 
นางสาวฟารีดา  ขุนจันทร โ ร ง เ รี ยนวั ดทุ งควาย

พัฒนาศึกษา/ 
ตําแหนงเลขที ่5648 

อําเภอทุงสง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

2 ปฐมวัย 20 นางสาวพรทิพย  แกวจันทร โรงเรียนสังวาลวิทย 7/ 
ตําแหนงเลขที่ 2566 

อําเภอบางขัน/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

2. อนุมัติเปนหลักการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศ สั่งบรรจุ 
และแตงตั้งผูสอบแขงขันได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน (ตําแหนงที่มีคนครอง) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  (ตําแหนงที่มีคนครอง) ตัดโอน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไป
กําหนดใหมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 16 ราย ดังนี ้

 
ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดมิ ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาที่กาํหนดใหม 

ที่  
ชื่อ - 

นามสกุล 

ตําแหนง/
สถานศึกษา/

สังกัด 
วุฒิ/วิชาเอก 

เลขที่
ตําแหนง 

เงินเดือน ตําแหนง/
สถานศึกษา/

สังกัด 

เลขที่
ตําแหนง 

เงินเดือน 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1 นางวิภาวรรณ       
       เวชพัฒน 

ครู/วัดมุขธารา/
สพป.นศ.1 

ค.บ.
ประถมศึกษา/

วิทยฐานะ 
วิชาภาษาไทย 

1303 คศ.3 30,020 ครู/วัดพระ-
มหาธาตุ/
สพป.นศ.1 

1303 คศ.3 30,020 

2 นายธนาวุฒ ิ       
    เทพลักษณ 

ครู/วัดปาไหม/
สพป.นศ.1 

พ.ม. (สอนวิชา
สังคม) 

429 คศ.
3(2) 

47,660 ครู/บาน- 
นาเคียน/

สพป.นศ.1 

429 คศ.3 
(2) 

47,660 

3 นางจันจิรา              
    มีชวย 

ครู/วัดทุงแย/
สพป.นศ.1 

ค.บ.
วิทยาศาสตร 

11071 คศ.3 32,510 ครู/บาน- 
ทวดทอง/
สพป.นศ.1 

11071 คศ.3 32,510 

4 นางชุลีกร             
    เพชรทอง 

ครู/วัดทุงแย/
สพป.นศ.1 

ศ.ศ.ม.สังคม
ศึกษา 

750 คศ.3 37,200 ครู/วัดพระ-
มหาธาตุ/
สพป.นศ.1 

750 คศ.3 37,200 

5 นางระพีพรรณ     
    จันทรจําปา 

ครู/วัดธงทอง/
สพป.นศ.3 

ค.บ.พลศกึษา 3195 คศ.3 49,420 ครู/วัดพระ-
มหาธาตุ/
สพป.นศ.1 

3195 คศ.3 49,420 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

6 นางทิวารัตน   
       ครฑุมาศ 

ครู/บานคอก
ชาง/สพป.นศ.2 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

9770 คศ.3 37,900 ครู/บาน-
หนองหวา/
สพป.นศ.2 

9770 คศ.3 37,900 
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ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดมิ ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาที่กาํหนดใหม 

ที่  
ชื่อ - 

นามสกุล 

ตําแหนง/
สถานศึกษา/

สังกัด 
วุฒิ/วิชาเอก 

เลขที่
ตําแหนง 

เงินเดือน ตําแหนง/
สถานศึกษา/

สังกัด 

เลขที่
ตําแหนง 

เงินเดือน 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

7 นางสาวปรีดา          
       คงแกว 

ครู/บานควนชิง/
สพป.นศ.3 

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ 

7419 คศ.3 27,580 ครู/บาน- 
ชะอวด /

สพป.นศ.3 

7419 คศ.3 27,580 

8 นางวิมล                  
       ประไพ 

ครู/สุนทราภิ
บาล/สพป.นศ.3 

ค.บ.ปฐมวัย 2693 คศ.3 33,800 คร/ูบานหวย-
หาร /สพป.น

ศ.3 

2693 คศ.3 33,800 

9 นางบุญยัง            
      เขยีวภักด ี

ครู/วัดรอนนา/
สพป.นศ.3 

ค.บ.คณิตศาสตร 2789 คศ.2 37,460 ครู/บานหวย-
หาร /สพป.น

ศ.3 

2789 คศ.2 37,460 

10 นางอรทัย   
     เรืองเอียด 

ครู/บานศาลา
ทวดทอง/สพป.น

ศ.3 

วท.บ.สถิติ
ประยุกต 

7036 คศ.1 22,890 ครู/วัดสวุรรณ-
โฆษิต /สพป.น

ศ.3 

7036 คศ.1 22,890 

11 นายวิชยั          
 พงศพฤษธาต ุ

ครู/วัดจิกพนม/
สพป.นศ.3 

ค.บ.พลศกึษา 7025 คศ.2 39,100 ครู/บาน- 
ชะอวด /

สพป.นศ.3 

7025 คศ.2 39,100 

12 นางจารึก                
       พิพัฒน 

ครู/บานสระ
นอก/สพป.นศ.3 

ค.บ.การ
ประถมศึกษา 

9056 คศ.2 37,460 ครู/วัดเกาะ-
จาก/สพป.นศ.

3 

9056 คศ.2 37,460 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

13 นางสมจินต            
       รักเถาว 

ครู/บานประชา
อารี/สพป.นศ.4 

ค.บ.ภาษาไทย 11226 คศ.2 29,690 คร/ูปทุมาน-ุ
กูล/สพป.นศ.4 

11226 คศ.2 29,690 

14 นายนิพนธ              
        ศักดิ์ศิร ิ

ครู/วัดปากิ่ว/
สพป.นศ.4 

กศ.บ.สังคม
ศึกษา 

8244 คศ.3 49,420 ครู/วัดเขาขุน-
พนม/สพป.น

ศ.4 

8244 คศ.3 49,420 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 

15 นายมนตรี                
         คงแกว 

ครู/จุฬาภรณราช
วิทยาลยั  

นครศรีธรรมราช/
สพม.12 

ค.บ. ภาษาไทย 24446 คศ.3 47,660 คร/ูกัลยาณ-ี 
ศรีธรรมราช/

สพม.12 

24446 คศ.3 47,660 

16 นายพิสุทธ               
       เจริญขุน 

ครู/ครู สช.เดิม/
สพป.นศ.1 

ค.บ.
วิทยาศาสตร 

926 คศ.3 36,480 ครู/ปากพนัง/
สพม.12 

926 คศ.3 36,480 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตําแหนงวาง) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน            

ในสถานศึกษา กรณียุบเลิกหรือยุบรวมสถานศึกษา  และสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครู สายงานการสอนเกินเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.กําหนด  ไปกําหนดใหมใหกับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายการสอนต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน               
27  อัตรา ดังนี้  
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ตําแหนง 
 

สถานศึกษา 
ตําแหนง 
เลขที ่

เงนิเดือน ตําแหนง 
 

สถานศึกษา 
ตําแหนง
เลขที ่

เงนิเดือน 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1 ครูผูชวย วัดเชิงแตระ 3514 คศ.3 53,080 ครูผูชวย วัดพังยอม 3514 คศ.3 53,080 
2 ครูผูชวย วัดราษฎรเจริญ- 

วราราม 
107 คศ.3 46,040 ครูผูชวย วัดดอนตรอ 107 

 
คศ.3 46,040 

3 ครูผูชวย บานทวดเหนือ 9641 คศ.3 43,080 ครูผูชวย บานปลายคลอง 9641 คศ.3 43,080 
4 ครูผูชวย บานทุงสราน (ร.) 3697 คศ.3 43,080 ครูผูชวย บานหวยยูง 3697 คศ.3 43,080 
5 ครูผูชวย วัดมัชฌิมภูม ิ(ล.) 7878 คศ.3 43,080 ครูผูชวย วดัใหมทอน 7878 คศ.3 43,080 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
6 ครู บานปาแชง 3327 คศ.3 47,660 ครู บานทุงเลน 3327 คศ.3 47,660 
7 ครู บานลานนา 7266 คศ.3 45,290 ครู วัดชะอวด 7266 คศ.3 45,290 
8 ครู 

 
วัดบางพระ 6586 คศ.3 46,040 ครู ชุมชนวัดเขา- 

แกววิเชียร 
6586 

 
คศ.3 46,040 

9 ครู วัดกาญจนาราม 6441 คศ.3 47,660 ครู วัดชัยสุวรรณ 6441 คศ.3 47,660 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
10 ครู บานทามวง 1534 คศ.3 46,760 ครู บานน้ําขาว 1534 คศ.3 46,760 
11 ครู 

 
วัดเจดียหลวง 
 

1576 คศ.3 53,080 ครู บานปราบ-
ราษฎรอุทิศ 

1576 
 

คศ.3 53,080 

12 ครู วัดปา(ทาขึ้น) 4314 คศ.3 46,040 ครู บานบางฉาง 4314 คศ.3 46,040 
13 ครู 

 
บานคลองตนีเปด 8552 

 
คศ.4 

 
60,150 

 
ครู บานชองเขา-

หมาก 
8552 

 
คศ.4 

 
60,150 

 
14 ครู วัดชนาราม 8190 คศ.3 45,290 ครู วัดชนสังขรณ-

พิจิตร 
8190 คศ.3 45,290 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 
15 ครู 

 
กางปลาวิทยาคม 25615 

 
คศ. 3 

 
40,100 

 

ครู 
 

ทองเนียน- 
คณาภิบาล 

25615 
 

คศ. 3 
 

40,100 
 

16 ครู 
 

นพคุณประชา
สรรค 

126293 คศ. 2 
 

41,620 
 

ครู 
 

โศภนคณาภรณ 126293 คศ. 2 
 

41,620 
 

17 ครู 
 

แหลมราษฎรบาํรุง 25367 
 

คศ. 1 
 

22,890 
 

ครู 
 

ตระพังพิทยาคม 25367 
 

คศ. 1 
 

22,890 
 

18 ครู 
 

ควนเกยสุทธวิิทยา 127529 คศ. 3 
 

48,540 
 

ครู 
 

อินทรธาน-ี
วิทยาคม 

127529 คศ. 3 
 

48,540 
 

19 ครู 
 

ทรายขาววิทยา 
 

26163 
 

คศ. 4 
 

57,330 
 

ครู 
 

ทุงใหญเฉลิม- 
ราชอนุสรณฯ 

26163 
 

คศ. 4 
 

57,330 
 

20 ครู 
 

เสาธงวิทยา 104525 คศ. 3 
 

46,040 
 

ครู 
 

ปากพูน 104525 คศ. 3 
 

46,040 
 

21 ครู สตรีปากพนัง 25905 คศ. 2 26,210 คร ู สตรีทุงสง 25905 คศ. 2 26,210 
22 ครู สตรีปากพนัง 25919 คศ. 3 58,260 คร ู ทุงสง 25919 คศ. 3 58,260 
23 ครู 

 
พรหมคีรีพิทยา-
คม 

105362 คศ. 3 45,290 คร ู
 

เบญจมราชูทิศ 105362 คศ. 3 45,290 

24 ครู 
 

เมืองนครศรี- 
ธรรมราช 

117133 คศ. 3 36,480 คร ู
 

โยธินบํารุง 117133 คศ. 3 36,480 

25 ครู 
 

ชะอวด 26705 
 

คศ. 2 
 

28,050 
 

คร ู
 

สวนกุหลาบ-
วิทยาลัย นศ. 

26705 
 

คศ. 2 
 

28,050 
 

26 ครู 
 

ชะอวด 25582 
 

คศ. 3 
 

40,860 
 

คร ู
 

กัลยาณ-ี 
ศรีธรรมราช 

25582 
 

คศ. 3 
 

40,860 
 

27 ครู ชะอวด 26726 คศ. 1 34,310 คร ู ขุนทะเล-
วิทยาคม 

26726 คศ. 1 34,310 
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2. อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตําแหนงครู
ผูชวย เปนตําแหนงคร ูจํานวน 5 อัตรา                            
 

ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   
(ครั้งที่ 1 รอบท่ี 2) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนง ครู กรณีพิเศษ จํานวน 10 ราย   

ดังนี้  

ที่ ตาํแหนง สังกัด อําเภอ 
เลขที ่

ตําแหนง 
วิชาเอกที่
ตองการ 

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดมิ 
หมายเหต ุ

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย   

1 ครู วัดดอนยาง/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 477 นาฏศิลป นางยุภา 
สุขแสนสุข 

ค.บ./ 
นาฏศิลป 

ครู/บานทุง
เกราะ/สพป.นศ.4 

เจ็บปวย 
ขาพิการสองขาง 

2 ครู วัดมหาชยัวนาราม/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 402 ปฐมวัย น.ส.สุภาภรณ    
มูสิกะ 

ค.บ./
การศกึษา
ปฐมวัย 

ครู/บานควน
ประชาสรรค/
สพป.นศ.2 

ดูแลมารดาที่ปวย
โรคไตวายเร้ือรัง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย 

3 ครู 
 
 

วัดไมเสียบ/ 
สพป.นศ.3 
 

ชะอวด 
 
 

7641 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

นางณัฐกานต 
      คุณาเทพ 
 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

บานปูโปะ/สพป.
นราธิวาส 2 
 

ดูแลบิดา มารดา
ที่เจ็บปวย 

4 ครู 
 

ชุมชนควนเดินแดง 
มิตรภาพที่ 232/
สพป.นศ.3 

ชะอวด 
 

10418 
 

พลศึกษา นายคิดสรรค 
      โควสวัสดิ ์

ค.บ.พลศกึษา องคการสวนยาง 
3/สพป.นศ.2 

ดูแลบิดา มารดา
ที่เจ็บปวย 

5 ครู วัดแหลม/ 
สพป.นศ.3 

หัวไทร 3581 ปฐมวัย
,คณิตศาสตร 

น.ส.สุชาดา 
        ผาสกุ 

ค.บ.
คณติศาสตร 

 

บานอรุโณทัย/   
สพป.สุราษฎรธานี 
เขต 2 

ดูแลบิดา มารดา
ที่เจ็บปวย 
 

6 ครู บานทองโกงกาง/ 
สพป.นศ.3 

ปากพนัง 10257 ภาษาไทย นางวรรณา 
        ธนาวุฒ ิ

ค.บ./
ภาษาไทย 

บานโต/ 
สพป.ยะลา 3 

ติดตามคูสมรส 

7 ครู 
 

บานทุงโชน/ 
สพป.นศ.3 

ชะอวด 5400 ภาษาอังกฤษ น.ส.อมรรัตน 
        จัตพุงศ 

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

บานคลองไมแดง/
สพป.สุราษฎรธานี 
เขต2 

ดูแลบิดาที่
เจ็บปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจ
ตีบ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 

8 ครู 
 

บานทุงขันหมาก/ 
สพป.นศ.4 

สิชล 10183 ประถมศึกษา นางจิรวรรณ 
      เหมาะกจิ 

ค.บ./การ
ประถมศึกษา 

วัดหนองบัว/ 
ชุมพร 2 

ดูแลบิดา มารดา
ที่เจ็บปวยและ
ดูแลบุตร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 จาํนวน 2 ราย 

9 ครู 
 

โยธินบาํรุง/สพม.
12 

เมือง 
 

25775 
 

การเงินการ
บัญชี 

น.ส.เจนจิรา 
          อุนสุข 

บช.บ./บัญชี
การเงิน 

สพม.6 
 

ดูแลบิดา 
ปวยดวย
โรคมะเร็ง 

10 ครู 
 
 

 

สวนกุหลาบ
วิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช/
สพม.12 

ลานสกา 
 
 
 

26705 
 

 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

นางวันเพ็ญ 
    บุญศาสตร 
 

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ 

 

สพม.14 
 

ติดตาม  คูสมรส 
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2. อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู กรณีปกติ จํานวน 52 ราย   
ดังนี้  
 

ที่ ตาํแหนง สังกัด อําเภอ 
เลขที ่

ตําแหนง 
วิชาเอกที่
ตองการ 

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดมิ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จาํนวน 20 ราย  
1 ครู วัดโดน/ 

สพป.นศ.1 
เมืองฯ 6825 ประถมศึกษา นางวันฤดี         

         ลําโป 
ค.บ./ 

ประถมศึกษา 
ครู/วัดนาหมอบุญ/
สพป.นศ.3 

2 ครู วัดไสมะนาว/ 
สพป.นศ.1 

พระพรหม 1919 สังคมศึกษา น.ส.ขวัญฤทัย   
      รัตนบุษย 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

ครู/วัดทุงสงวน/ 
สพป.สงขลา 1 

3 ครู วัดใหมทอน/ 
สพป.นศ.1 

ลานสกา 1310 ประถมศึกษา นางสายหยุด 
       สุนมา 

ค.บ./จิตวิทยา 
(ประสบการณสอน
วิชาประถมศึกษา) 

ครู/วัดดินดอน/ 
สพป.นศ.1 

4 ครู อนุบาลฯ/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 530 สังคมศึกษา นางดวงเดือน 
    หอมจันทร 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

ครู/วัดทาชาง/ 
สพป.นศ.1 

5 ครู ราชประชานุ
เคราะห 4/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 946 คณติศาสตร นายสุนันท   
     แยมแสง 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

ครู/บานคลองสระ/
สพป.สฎ.1 

6 ครู บานหนองหนอน 
/สพป.นศ.1 

เมืองฯ 9978 ภาษาไทย นางฟาติหมะ   
    มะหะหมัด 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

ครู/บานทุงเสียน/
สพป.สฎ.2 

7 ครู บานบางเตย/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 1227 ประถมศึกษา นางเพชรรัตน   
     เอกจิตต 

ศศ.บ./ 
การประถมศึกษา 

ครู/พระราชดําริ"ศนูยครู
ใต"/สพป.ปน.1 

8 ครู บานสํานักใหม/ 
สพป.นศ.1 

ลานสกา 7815 ภาษาอังกฤษ น.ส.กาญจนา            
      ดาํวงศ 

ศศ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

ครู/พระแสงวิทยา/ 
สพม.11 

9 ครู วัดน้ํารอบ/ 
สพป.นศ.1 

ลานสกา 7945 ภาษาอังกฤษ นางจารึก   
       ชวยเกิด 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

ครู/วัดใหมทอน/ 
สพป.นศ.1 

10 ครู วัดดินดอน/ 
สพป.นศ.1 

ลานสกา 7905 ภาษาอังกฤษ นางอุบลทิพย   
      อินทรทัต 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

ครู/วัดบางแหวน/
สพป.ชพ.1 

11 ครู บานมะมวงทอง ลานสกา 7861 คณติศาสตร นางยุพิน   
       นาคฤทธิ ์

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

ครู/บานคดศอก/ 
สพป.นศ.1 

12 ครู วัดมะมวงตลอด/ 
สพป.นศ.1 

พระพรหม 189 คณติศาสตร นางณัฐพร           
       ศิรธิรรม 

ศษ.บ./ 
คณติศาสตร 

ครู/ราชประชานุเคราะห 
7/สพป.นศ.3 

13 ครู วัดทาชาง/ 
สพป.นศ.1 

พระพรหม 738 สุขศึกษา นางกรรณิกา     
เพชรประพันธ 

ค.บ./ 
สุขศึกษา 

ครู/ชุมชนบานสี่แยก/
สพป.นศ.2 

14 ครู บานคดศอก/ 
สพป.นศ.1 

ลานสกา 7801 ประถมศึกษา นางสิริวัฒนา   
     มังกรฤทธิ ์

ค.บ./ 
การประถมศึกษา 

ครู/คลองหมื่นเพชรฯ/
สพป. นศ.2 

15 ครู วัดพังยอม/ 
สพป.นศ.1 

เฉลิมพระ-
เกียรติฯ 

3514 ปฐมวยั นางจิรา   
    เหมือนมาศ 

ค.บ./ 
การศกึษาปฐมวัย 

ครู/วัดอินทราวาส/
สพป.สฎ.2 

16 ครู วัดดอนตรอ/ 
สพป.นศ.1 

เฉลิมพระ-
เกียรติฯ 

107 ปฐมวัย นางนริศรา   
สงคง 

ค.บ./ 
การศกึษาปฐมวัย 

ครู/วัดทุงแย/สพป.นศ.1 

17 ครู บานปลายคลอง 
/สพป.นศ.1 

เฉลิมพระ-
เกียรติฯ 

9641 วิทยาศาสตร นางศุภรตัน   
พรหมทอง 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

ครู/บานทําเนียบ/
สพป.สฎ.2 

18 ครู บานหวยยูง/ 
สพป.นศ.1 

พระพรหม 3697 วิทยาศาสตร น.ส.เพ็ญศิร ิ  
รักดี 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตร 

ครู/บานปลายศอก/
สพป.สฎ.3 

19 ครู วัดทุงแย/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 114(พ) ปฐมวัย นางกัลยาณี   
ซงากรณ 

ค.บ./ 
การศกึษาปฐมวัย 

ครู/วัดมุขธารา/ 
สพป.นศ.1 

20 ครู วัดมุขธารา/ 
สพป.นศ.1 

เมืองฯ 1051 คอมพิวเตอร น.ส.จารุวรรณ     
       ถาวรสุข 

วท.บ./วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ครู/มหาราช 2/ 
สพป.สฎ.3 
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ที่ 

ตาํแหนง สังกัด อําเภอ 
เลขที ่

ตําแหนง 
วิชาเอกที่
ตองการ 

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดมิ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย  
21 ครู 

 
วัดปากตรง/ 
สพป.นศ.3 

ปากพนัง 
 

6529 
 

ปฐมวัย น.ส.ภัทรพร   
        ศรีเกต ุ

กศ.บ./ 
คหกรรม 

วัดบานใหมบน/ 
สพป.นศ.3 

22 ครู 
 

วัดพิศาลนฤมิต/ 
สพป.นศ.3 

รอนพิบูลย 
 

2572 
 

นาฏศิลป 
 

นางวนาลินต   
      เกิดสมจิต 

ค.บ./ 
นาฎศิลป 

บานอายเลา/ 
สพป.นศ.3 

23 ครู 
 

วัดทุงหลอ/ 
สพป.นศ.3 

รอนพิบูลย 2921 
 

คอมพิวเตอร 
 

นายภูชิต            
      ไกรดํา 

ค.บ./ 
คอมพิวเตอร 

วัดโคกทราง/ 
สพป.นศ.3 

24 ครู 
 

บานปลายราง/ 
สพป.นศ.3 

รอนพิบูลย 
 

9058 
 

คอมพิวเตอร 
 

นางกนกวรรณ   
       เกิดคํา 

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

บานทุงโชน/ 
สพป.นศ.3 

25 ครู 
 

วัดแหลม/ 
สพป.นศ.3 

หัวไทร 
 

8936 
 

ปฐมวัย
,คณิตศาสตร 

นางศุภมาศ   
       พูลเพ็ชร 

ค.บ./การประถม 
 

วัดควนเนียง/ 
สพป.สงขลา 2 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 6 ราย 
26 ครู 

 
 

ราชประชานุ
เคราะห 8/ 
สพป.นศ.4 

ทาศาลา 
 

4357 
 
 

วิทยาศาสตร 
 
 

นางอาภรณ   
      พิกุลทอง 
 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

บานอาเหอูโตะ/ 
สพป.ยะลา 1 
 

27 ครู 
 

ทาศาลา/ 
สพป.นศ.4 

ทาศาลา 4556 
 

ภาษาไทย 
 

นางสุลีพร         
    จิระพงษธร 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

วัดคันธมาลี/ 
สพป.นครศรีฯ 3 

28 ครู 
 

เคยีงศิริ/          
สพป.นศ.4 

นบพิตํา 4596 
 

ภาษาไทย 
 

นางสาวสิริพร   
     ดอกบัว 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

บานปากลง/ 
สพป.นครศรีฯ 4 

29 ครู 
 

 

บานชองเขา
หมาก/             
สพป.นศ.4 

สิชล 
 

 

8552 
 

 

ภาษาไทย 
 

นางสาวนิธิมา 
      ไทยเล็ก 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

 

บานควนทอง 
(ประชาอุทิศ)/ 

30 ครู 
 

 

วัดชนสังขรณ
พิจิตร/             
สพป.นศ.4 

สิชล 
 

 

8190 
 

 

ภาษาไทย 
 

 

น.ส.ปยะภรณ 
      โพธิ์เต็ม 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

 

วัดเขา(วันครู 2501)/ 

31 ครู 
 
 

วัดชนสังขรณ
พิจิตร/ 
สพป.นศ.4 

สิชล 
 
 

8495 
 
 

คณติศาสตร 
 
 

นางสาวเจษรา 
       จูเจย 
 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

 

บานเขาหวัชาง/ 
สพป.นครศรีฯ 4 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 12 จํานวน 21 ราย 

32 ครู 
 

กัลยาณีศรีธรรม
ราช/สพม.12 

เมือง 
 

11763 
 

คณติศาสตร 
 

นางอินทิรา   
         วัชรศิร ิ

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพม.12 

33 ครู 
 

ฉวาง
รัชดาภิเษก/สพ
ม.12 

ฉวาง 
 
 

24643 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

นางปราณี  
         เจริญ 

ศศ.บ./ 
ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ 

สพป.สฎ.3 
 

34 ครู 
 
 

ทาศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา/
สพม.12 

ทาศาลา 
 

49774 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 

นายมหิศร        
      จิตสํารวย 
 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

 

สพม.10 
 
 

35 ครู 
 

 

ทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณ รัชมัง
คลาภิเษก/ 
สพม.12 

ทุงใหญ 
 
 
 

1199 
 
 

 

ชีววิทยา 
 
 

 

น.ส.ศิรัจจันทร  
   เอียดทองใส 
 

วท.บ./ 
ชีววิทยา 

สพม.10 
 

36 ครู 
 

ทุงใหญวทิยาคม/
สพม.12 

ทุงใหญ 
 

25355 
 

ภาษาไทย 
 

นางฉวีวรรณ  
        สมวงศ 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.11 

37 ครู 
 

นาบอน/ 
สพม.12 

นาบอน 
 

27158 
 

ภาษาไทย 
 

นางสดศรี  
       แผนทอง 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.12 

38 ครู 
 

บางขันวิทยา/
สพม.12 

บางขัน 
 

25014 ภาษาไทย น.ส.จําเนียร  
      รัตนพันธ 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.13 

39 ครู 
 

เบญจมราชูทิศ/
สพม.12 

เมือง 25732 การเงินการ
บัญชี 

นางสาวฐิติมา   
       คงจันทร 

บช.บ./ 
การบัญช ี

สพม.2 
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ที่ ตาํแหนง สังกัด อําเภอ 
เลขที ่

ตําแหนง 
วิชาเอกที่
ตองการ 

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดมิ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

40 ครู 
 

โศภนคณาภรณ/
สพม.12 

ปากพนัง 
 

126293 
 

คณติศาสตร 
 

นางสาววิส ุ  
        ชวยมณ ี

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพป.ตรัง 2 
 

41 ครู 
 

 

ทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณ รัชมัง
คลาภิเษก/สพม.
12 

ทุงใหญ 
 
 

 

26163 
 
 

 

ภาษาไทย 
 
 

 

น.ส.นิภาพร  
  วิซซุปญญกุล 
 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

 
 

สพม.14 
 
 

42 ครู 
 

ปากพูน/สพม.
12 

ปากพูน 
 

131165 
 

ภาษาไทย นางสาวเขมิกา   
      สิทธิฤทธิ ์

กศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.12 

43 ครู 
 

สตรีทุงสง/สพม.
12 

ทุงสง 
 

25905 
 

คณติศาสตร 
 

นางคณงึนิจ   
      ไชยทอง 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพม.12 
 

44 ครู 
 

ทุงสง/สพม.12 
 

ทุงสง 
 

25919 
 

ภาษาไทย 
 

นางกันยารัตน   
     ทองขํา 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.13 
 

45 ครู 
 

เบญจมราชูทิศ/
สพม.12 

เมือง 105362 
 

บรรณารักษ นางณภาภัช   
    พงษพนภยั 

ก.ศบ./ 
บรรณารักษศาสตร 

สพม.12 
 

46 ครู 
 

โยธินบาํรุง/       
สพม.12 

เมือง 
 

117133 สังคมศึกษา นางณัฏฐธิดา   
   คงประพันธ 

ค.บ./ 
สังคมศึกษ 

สพม.12 

47 ครู 
 

กัลยาณศีรีธรรม
ราช/สพม.12 

เมือง 
 

25582 
 

ฟสิกส 
 

นางฐายิกา    
บัวผัน 

ค.บ./ 
ฟสิกส 

สพม.12 
 

48 ครู 
 

สตรีทุงสง/ 
สพม.12 

ทุงสง 
 

5205 
 

คณติศาสตร 
 

นางรักนา   
รัตนพันธ 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพม.15 

49 ครู 
 

ทุงสงสหประชา
สรรค/สพม.12 

ทุงสง 
 

100431 
 

ภาษาไทย น.ส.รสสุคนธ        
ขุนสิทธิ ์

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.14 

41 ครู 
 

 

ทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณรัชมังคลา
ภิเษก/สพม.12 

ทุงใหญ 
 

 

26163 
 

 

ภาษาไทย 
 

น.ส.นิภาพร  
  วิซซุปญญกุล 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.14 
 

42 ครู 
 

ปากพูน/ 
สพม.12 

ปากพูน 
 

131165 
 

ภาษาไทย 
 

นางสาวเขมิกา   
      สิทธิฤทธิ ์

กศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.12 
 

43 ครู 
 

สตรีทุงสง/ 
สพม.12 

ทุงสง 
 

25905 
 

คณติศาสตร 
 

นางคณงึนิจ   
      ไชยทอง 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพม.12 
 

44 ครู 
 

ทุงสง/ 
สพม.12 

ทุงสง 
 

25919 
 

ภาษาไทย 
 

นางกันยารัตน   
       ทองขํา 

ศศ.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.13 
 

45 ครู 
 

เบญจมราชูทิศ/
สพม.12 

เมือง 
 

1053623 
 

บรรณารักษ 
 

นางณภาภัช   
    พงษพนภยั 

ก.ศบ./ 
บรรณารักษศาสตร 

สพม.12 

46 ครู 
 

โยธินบาํรุง/       
สพม.12 

เมือง 117133 สังคมศึกษา 
 

นางณัฏฐธิดา   
   คงประพันธ 

ค.บ./ 
สังคมศึกษ 

สพม.12 
 

47 ครู 
 

กัลยาณีศรีธรรม
ราช/สพม.12 

เมือง 
 

25582 
 

ฟสิกส 
 

นางฐายิกา    
     บวัผัน 

ค.บ./ 
ฟสิกส 

สพม.12 
 

48 ครู 
 

สตรีทุงสง/สพม.
12 

ทุงสง 
 

5205 
 

คณติศาสตร 
 

นางรักนา   
     รตันพันธ 

ค.บ./ 
คณติศาสตร 

สพม.15 
 

49 ครู 
 

ทุงสงสหประชา
สรรค/สพม.12 

ทุงสง 
 

100431 
 

ภาษาไทย 
 

น.ส.รสสุคนธ        
     ขุนสิทธิ ์

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

สพม.14 

50 ครู 
 
 

เชียรใหญ
สามัคคีวิทยา/
สพม.12 

เชียร
ใหญ 
 

126277 
 

ภาษาไทย 
 
 

นายสุนันท   
       รัตนะ 
 

ศน.บ./ 
การสอนภาษาไทย 

 

สพม.1 
 
 

51 ครู 
 

ทุงสงวิทยา/    
สพม.12 

ทุงสง 
 

20197 
 

บรรณารักษ 
 

นางรัจนา   
  ประจกัษวงศ 

ศ.ศบ./ 
บรรณารักษศาสตร 

สพม.23 

52 ครู 
 

 

สวนกุหลาบ
วิทยาลยั นศ./
สพม.12 

ลานสกา 
 

 

24965 
 

 

สังคมศึกษา 
 

 

นายภณ 
เพ็งสกุล 
 

ค.บ./สังคมศึกษา 
 

 

สพม.13 
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ระเบียบวาระท่ี 4.15 เรื่อง การใชตําแหนงวางเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย                    

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.  อนุมัตนิําตําแหนงวางที่เหลือจากการรับยายดังกลาว เรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง  

เขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 61 อัตรา จากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี ้

ที ่ ตําแหนง โรงเรียน อําเภอ 
ขอบรรจุ
วิชาเอก 

ตําแหนง 
เลขท่ี 

หมายเหตุ 

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1 จาํนวน 3 อัตรา 

1 ครูผูชวย วัดดินดอน ลานสกา ภาษาอังกฤษ 7909  

2 คร ู วัดดินดอน ลานสกา คณิตศาสตร 11211  

3 คร ู วัดใหมทอน ลานสกา ปฐมวัย 7878  

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2 จํานวน 16 อัตรา 

4 คร ู วัดทุงควายพัฒนศึกษา   ทุงสง ภาษาไทย 5656  

5 คร ู บานหนองใหญ   ทุงใหญ ปฐมวัย 6144  

6 คร ู บานคลองกุย   ชางกลาง ประถมศึกษา 1818  

7 คร ู บานวังหิน   ทุงใหญ ปฐมวัย 473  

8 คร ู ตชด.ชางกลปทุมวัน
อนุสรณ 10  

บางขัน ประถมศึกษา 528  

9 คร ู บานนิคมวังหิน   บางขัน ปฐมวัย 10615  

10 คร ู บานนิคมวังหิน   บางขัน ภาษาไทย 10682  

11 คร ู บานทุงกรวด   ทุงใหญ ประถมศึกษา 6115  

12 คร ู บานทุงกรวด   ทุงใหญ ปฐมวัย 2075  

13 คร ู วัดมะปรางงาม   ฉวาง ภาษาอังกฤษ 2030  

14 คร ู บานไสโคกเกาะ   ฉวาง สังคมศึกษา 5772  

15 คร ู โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  

บางขัน คณิตศาสตร 2107  

16 คร ู บานเขาวง   บางขัน ประถมศึกษา 4086  

17 คร ู บานวังววั   พิปูน ประถมศึกษา 9329  

18 คร ู ราษฎรประชาอุทิศ   ทุงใหญ ปฐมวัย 6263  

19 ครูผูชวย ชุมชนบานสี่แยก นาบอน ประถมศึกษา 9835  

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3 จาํนวน 19 อัตรา 

20 คร ู วัดปากตรง ปากพนัง ปฐมวัย 3483  

21 คร ู บานไสถิน ชะอวด ประถมศึกษา 7156  

22 คร ู บานควนมิตร ชะอวด คณิตศาสตร 7264  

23 คร ู วัดควนเคร็ง ชะอวด ปฐมวัย 7462  
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ที ่ ตําแหนง โรงเรียน อําเภอ 
ขอบรรจุ
วิชาเอก 

ตําแหนง 
เลขท่ี 

หมายเหตุ 

24 คร ู วัดปากควน ชะอวด ภาษาไทย 7491  

25 คร ู บานควนหนองหงส ชะอวด คณิตศาสตร 11123  

26 คร ู บานบางตะลมุพอ ปากพนัง ปฐมวัย 6590  

27 คร ู วัดฝาพระบาทราษฎรบํารุง ปากพนัง ภาษาไทย 6444  

28 คร ู ชุมชนวัดเกาะเพชร หัวไทร ปฐมวัย 8769  

29 คร ู บานทาเตียน หัวไทร ภาษาไทย 9147  

30 คร ู ชุมชนพิบูลสงคราม หัวไทร คณิตศาสตร 24895  

31 คร ู ทัศนาวลัย จุฬาภรณ คณิตศาสตร 6641  

32 คร ู วัดทะเลปง หัวไทร ภาษาไทย 6981  

33 คร ู บานคอพร ุ จุฬาภรณ ปฐมวัย 6974  

34 คร ู วัดสมควร จุฬาภรณ อังกฤษ 6491  

35 คร ู ชุมชนวัดเขาแกววเิชียร เชียรใหญ ภาษาอังกฤษ 6586  

36 คร ู วัดชัยสุวรรณ เชียรใหญ ประถมศึกษา 6441  

37 คร ู บานทุงเลน รอนพิบูลย ประถมศึกษา 3327  

38 คร ู วัดชะอวด จุฬาภรณ ปฐมวัย 7266  

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4 จํานวน    16  อัตรา 

39 คร ู บานน้ําขาว สิชล ปฐมวัย 1534  

40 คร ู บานปราบราษฎรอุทิศ สิชล คณิตศาสตร 1576  

41 คร ู บานทาจันทน ขนอม ปฐมวัย 1633  

42 คร ู บานทาจันทน ขนอม ภาษาไทย 7235  

43 คร ู บานแขวงเภา ขนอม ภาษาไทย 1620  

44 คร บานบางฉาง สิชล ภาษาอังกฤษ 4314  

45 คร ู ราชประชานุเคราะห 8 ทาศาลา ดนตรสีากล 11369  

46 คร ู ราชประชานุเคราะห 8 ทาศาลา ปฐมวัย 4800  

39 คร ู บานน้ําขาว สิชล ปฐมวัย 1534  

40 คร ู บานปราบราษฎรอุทิศ สิชล คณิตศาสตร 1576  

41 คร ู บานทาจันทน ขนอม ปฐมวัย 1633  

42 คร ู บานทาจันทน ขนอม ภาษาไทย 7235  

43 คร ู บานแขวงเภา ขนอม ภาษาไทย 1620  

44 คร ู บานบางฉาง สิชล ภาษาอังกฤษ 4314  

45 คร ู ราชประชานุเคราะห  ทาศาลา ดนตรสีากล 11369  

46 คร ู ราชประชานุเคราะห 8 ทาศาลา ปฐมวัย 4800  
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ที ่ ตําแหนง โรงเรียน อําเภอ 
ขอบรรจุ
วิชาเอก 

ตําแหนง 
เลขท่ี 

หมายเหตุ 

47 คร ู วัดยางงาม ทาศาลา ปฐมวัย 4992  

48 คร ู บานปากลง นพพิตํา ปฐมวัย 11174  

49 คร ู บานปากลง นพพิตํา คณิตศาสตร 11239  

50 คร ู บานปากลาง นพพิตํา วิทยาศาสตร 212  

51 คร ู บานควนทอง ขนอม ปฐมวัย 11395  

52 คร ู บานเขาหัวชาง ขนอม ภาษาไทย 9494  

53 คร ู วัดเขา(วันคร2ู50) ขนอม สังคมศึกษา 1567  

54 คร ู บานปากลง นพพิตํา สังคมศึกษา 10672  

สํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 อัตรา 

55 คร ู ทองเนียมคณาภิบาล ขนอม ภาษาอังกฤษ 25615  

56 คร ู ตระพังพิทยาคม รอนพิบูลย ดนตรีศึกษา 25367  

57 คร ู อินทรธารีวิทยาคม ปากพนัง ดนตรสีากล 127529  

58 คร ู ขุนทะเลวทิยาคม ลานสกา ภาษาจีน 26726  

59 ครูผูชวย ขนอมพิทยา ขนอม เกษตรกรรม 25245  

60 คร ู ทุงสงสหประชาสรรค ทุงสง คณิตศาสตร 26207  

61 คร ู ทุงสงสหประชาสรรค ทุงสง ภาษาอังกฤษ 57202  

 
2.  อนุมัตกิรณีไมมีวิชาเอกหรือมีไมพอที่ขึ้นบัญชีไวตามขอ 1. อนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ขอใชบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
และใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจนแลวเสร็จ แลวรายงานใหที่ประชุมทราบตอไป  

3. อนุมัติใหเรียกตัวผูสอบแขงขันไดลําดับถัดไปมารายงานตัว กรณีผูสอบแขงขันไดลําดับตนสละสิทธิ ์
จนครบตามจํานวนตําแหนงวาง 

4. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิม จากตําแหนงครเูปนตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงคร ู
ผูชวยเปนตําแหนงครู เพ่ือใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  

5. อนุมัติรบัยายหรือรับโอน ผูสอบแขงขันไดที่รับราชการอยูแลว และผูบังคับบัญชายินยอมใหยาย                
หรือโอนไดโดยไมมีเงื่อนไข ตั้งแตวันที่สมัครสอบแขงขัน 

6. อนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ในสถานศึกษาที่เลือกทุกราย 
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