
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

      
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  (รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2561)                    
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติการย้ายโดยการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้สอนกรณีสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดใหม่ให้กับ
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 5 ราย 

 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน/สพท. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
1. นางสาวจินตนา  

           ไชยเพชร 
 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
 

2514 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
2. นางจิรวรรณ     

           อินทนุพัฒน์ 
โรงเรียนวัดสระเกษ 3585 โรงเรียนวัดคงคาวดี 

 
3. นายสุทัศน์  

           ด าศร ี
โรงเรียนบ้านหนองมาก 2936 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 

4. นางจันทร์เพ็ญ   
           แก้วคง 

โรงเรียนวัดสระแก้ว 3474 โรงเรียนบ้านน  าบ่อ 

5. นายจรูญ   
           แก้วคง 

โรงเรียนวัดสระแก้ว 3778 โรงเรียนวัดแดง 

 
2. อนุมัติการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งที่มีคนครอง จ านวน 2 คู่ (4 ราย) ดังนี้ 

 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

หน่วยงาน  
ชื่อ - สกุล 

หน่วยงาน 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน/สพท. ต าแหน่ง
เลขที่ 

โรงเรียน/สพท. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
1 นายอุดม     

       สามแก้ว    
6846 วัดชมพูประดิษฐ/์ 

สพป.นครศรีธรรมราช3 
นางจรรย์จารีย์  
เภรีฤกษ์   

3512 วัดแดง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
2 

 
นายสายัน   
       บุญฤทธิ ์

1143 บ้านคลองเหลง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช 4 

นายคฑาวุธ  
รัตติโชติ  

4155 วัดจันทาราม/ 
สพปนครศรีธรรมราช 4 

 



 

 

2  
 3. อนุมัติการย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน 11 ราย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
1. นางสุจิรา  มาลยาภรณ์ วัดหลวงครู/  

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
1163 วัดท่าแพ/ 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
2. นางสาวสุมาลี  มนิล ชุมชนบ้านนางก า/ 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
84 บ้านไสใหญ่/ 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

3. นางพิมลศรี  กาละ อนุบาลปะทิว (บางสนฯ)/ 
สพป.ชุมพร เขต 1 

10576 วัดสวนขัน/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

4. นายไกรลาศ 
         แกล้งทนง 

บ้านทอนวังปราง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

1791 วัดเพ็ญมิตร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
5. นายจตุพล 

         แป้มพุ่ม 
บ้านอรุโณทัย/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

7192 บ้านนางหลง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
6. นางสาวจุฑารัตน์ 

         หนูทอง 
ราชประชานุเคราะห์ 6/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

4274 ราชประชานุเคราะห์ 8 
 

7. นางระรินทิพย์ 
         กาญจนพงค์ 

บ้านควนฟ้าแลบ/ 
สพป.สตูล 

4503 ราชประชานุเคราะห์ 8 
 

8. นางสาวอริศรา 
         ส่งทวน 

บ้านควนเคี่ยม/ 
สพป.ชุมพร เขต 1 

8569 บ้านเขาฝ้าย 
 

9. นางสาวณัฐธีรา 
        แต่งวงศ์ 

บ้านดอนมะกอก/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

8214 วัดถ  าเทียนถวาย 
 

10. นางสาวพิมพา 
       คิดเหมาะ 

วัดคีรีวง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

8530 วัดสโมสรสันนิบาต 
 

ส านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 12 
11. นางเสาวลักษณ์   

       พงศ์สมัคร 
สุราษฎร์ธานี 2/ 
สพม.11 

25047 โยธินบ ารุง 
 

 

4. อนุมัติการย้ายกรณีปกติ  จ านวน 132 ราย  
 

 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
1. 
 

นายประโชติ 
          ธานีรัตน ์

วัดสุวรรณโฆษิต/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

198 วัดพระมหาธาตุ 
 

2. 
 

นางทิพรส 
           ขุนรัตน ์

วัดโบสถ์/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

10056 อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 



 

 

3  
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน 

3. 
 

นางจุฑามาศ 
           รัตนสวุรรณ์ 

วัดวังกลม/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

1048 บ้านปากพญา 

4. 
 

นางสุจิน 
           สุประดิษฐ ์

วัดพิศาลนฤมติ/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

806 วัดมุขธารา 

5. 
 

นางสาวศรัณยา  
           เพ็งจันทร์ 

บ้านควนเงิน/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

10735 วัดมุขธารา 

6. 
 

นางกนกฉัตร 
           สุขคง 

บ้านย่านอุดม/ 
สพป.กระบี่ 

761 บ้านบางกระบือ 

7. 
 

นางนิตยา   
           บัวเกศ 

ชุมชนย้านสี่แยก/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

400 วัดบางตะพาน 

8. 
 

นางสาวศรัญญา 
          ใส่แว่น 

วัดแดง/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

982 วัดไพศาลสถิต 

9. 
 

นางปิยนารถ 
          สภุาพโรจน์ 

บ้านควนล าภู/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

13 วัดนารีประดิษฐ์ 
 

10. 
 

นางสุธาพร 
          รัตนสว่างวงศ ์

วัดสามัคยาราม/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

980 วัดโบสถ์ 

11. 
 

นางอรนุช 
          จันทร์แก้ว 

คุระบุรี/ 
สพป.พังงา 

7723 ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง) 

12 
 

นางสาวอุไรวรรณ 
          สุดคีร ี

บ้านพิต า/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

561 อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ ณ นครอุทิศ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
13 นางสาวปราณี 

           กะฐินหอม 
บ้านจุโป/ 
สพป.ยะลา เขต 3 

11091 บ้านห้วยทรายขาว 

14 นายประเสริฐศักดิ์ 
           ชุมชาติ 

บ้านควนคีรีวงศ์/ 
สพป.สุราษฎธานี เขต 1 

6062 วัดสามัคคีนุกูล 

15 นางสาวศรินทิพย์ 
           เชื่อช่างเขียน 

บ้านลิกี/ 
สพป.กระบี่ 

5314 บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) 

16 นางสาวจิราพร 
           แนะแก้ว 

บ้านควนประชาสรรค์ 
 

5801 บ้านบนควน 

17 นางสาวบุษยา 
           พันธ์ทอง 

ราชประชานุเคราะห์ 6 
 

5743 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 

18 นางสาวลักษณาวดี        
          พรหมชัยศรี 

บ้านไร่ยาว 5744 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 

19 นางสาวอารายา  
          ประสาน 

บ้านทุ่งเจดีย์/ 
สพป.พังงา 

5544 วัดเขาโร 

20 นางสุพร มีค า 
 

บ้านวังธน 5955 บ้านวังเต่า 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน 

21 
 

นางสาวรังสิมา รัตนพันธ ราชประชานุเคราะห์6 1905 วัดธรรมเผด็จ 

22 
 

นางสาวจุฑามาศ  
                จันทร์ชุม 

วัดสวนขัน  10576 ราชประชานุเคราะห์ 6 

23 
 

นางปัทมาวดี 
                อุปฐาก 

บ้านร้านตัดผม/ 
สพป. ชุมพร 1 

10720 องค์การสวนยาง 3 

24 
 

นายไกรศักดิ์ 
             นักว่อน 

บ้านพรุวง/ 
 

10727 บ้านไสใหญ่ 

25 
 

นางสาวกาญจนา  
            หนรูักษ์ 

วัดสุวรรณคีรีวงศ์/ 
สพป. ภูเก็ต 

5185 บ้านทะเลสองห้อง 

26 
 

นางสาวอัจฉรา  
            ปานจันทร ์

บ้านย่านอุดม/ 
สพป.กระบี่ 

2736 บ้านทุ่งกรวด 

27 
 

นายชาญยุทธ  
           อนุพงศ์ 

หมู่บ้านป่าไม้ 9741 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 

28 
 

นางบุษกร แก้วพิทักษ์ บ้านหินลูกช้าง/ 
สพป. กระบี่ 

9749 บ้านไสโป๊ะ 

29 
 

นางอุทัย ชนะพล รร. บ้านทุ่งคา/ 
สพป.กระบี่ 

2175 บ้านปลายรา 

30 
 

นางสาวสุพัตน์ตรา  
           ชัยณรงค์ 

วัดประชาวงศาราม/ 
สุราษฏร์ธานี เขต 3 

2278 ชุมชนบ้านนาวา 

31 
 

นายธงธวัช  
           แก้วบุญทอง 

บ้านคลองพวงประทีปบ ารุง/
สพป.กระบี่ 

1917 วัดสวนขัน 

32 
 

นางสาวภัทราภรณ์ 
           รักษาวงศ์ 

วัดทุ่งหลวง/ 
สพป. สุราษฏร์ธานี เขต 2 

2401 วัดสามัคคีนุกูล 

33 
 

นางล าายอง ขาวล้วน บ้านปากน  า/ 
 

5906 บ้านจันดี 

34 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  
           ศรียะพันธุ์ 

ราชประชานุเคราะห์6/  5283 บ้านน  าพุ 

35 
 

นางสาวนลินี 
           ยอดดวงใจ 

บ้านคลองสงค์/ 
สพป. สุราษฏร์ธานี เขต.2 

5453 บ้านหน้าเขา 

36 
 

นายสุระชัย เมฆคต ไทยรัฐวิทยา 102 (บ้าน
เกาะเต่า)/ สพป.ตรัง 2 

9780 วัดล านาว 

37 
 

นายณฤทธิ์ 
           หนูสมแก้ว 

บ้านพัฒนา/ 
สพป. สุราษฏร์ธานี เขต 2 

1167 ราชประชานุเคราะห์ 6 

38 
 

นางสาวอานันท์รัตน์  
           ทวีรัตน ์

บ้านเกาะไทร/ 
สพป.กระบี่ 

2367 ตชด.บ้านไร่ยาว 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

39 
 

นางสาวพัณณิตา  
             สุวรรณภักด ี

บ้านบางเจริญ/ 
สพป.กระบี่ 

9413 ราชประชานุเคราะห์ 6 

40 
 

นางสาวอมรา การะนัด บ้านนาเกลือ/ 
สพป.ตรัง เขต 2 

2197 บ้านพรุวง 

41 
 

นางสาวธนธรณ นิยมชื่น บ้านบุญช่วย/ 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

3694 หมู่บ้านป่าไม้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
42 

 
นางดาราพร  
              ย้อยยางทอง 

บ้านหนองนนทรี 7187 บ้านชะอวด 

43 
 

นางฐิติมน ชนะศักดิ์ สังวาลย์วิท 7/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

7215 บ้านชะอวด 

44 
 

นายเฉลียว สุขช่วย บ้านท่าไทร(ชะอวด)/  
 

7588 บ้านชะอวด 

45 
 

นางสาวจรีย์ หวานทอง บ้านนางหลง/  
 

8752 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 

46 
 

นางสาวอมรรัตน์ 
            เรืองไสยพร 

บ้านเขาสามยอด/  
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 

8826 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 

47 
 

นางจินตนา เจียรบุตร บ้านหน้าศาล/  
 

8920 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 

48 
 

นางสวรส ผลช ู บ้านเกาะกลาง/ 
สพป.พังงา 

11132 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 

49 
 

นางสาววาริณี เดชเชียร ชุมชนบ้านปากเสียว/  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

4030 บ้านบางพระ 

50 
 

นางยศน  าพร ศรีวงศา บ้านศาลาตะเคียน/  
 

4001 บ้านปากเชียร 

51 
 

นางไซหนาบ  
          หัตถประดิษฐ์ 

วัดท้ายโนต/ 
 

3070 บ้านห้วยหาร 

52 
 

นางกาญจนา เพ่ิมบุญ บ้านล าแก่น/ 
สพป.พังงา 

9068 วัดพิศาลนฤมิต 

53 
 

นางสาวอโนชา ไทรแก้ว ไม้แก่นกิตติวิทย์/สพม.15 
(นราธิวาส) 

7250 วัดไม้เสียบ 

54 
 

นายสมประสิทธิ์ 
           พลจรัล 

บ้านโคกหาร/ 
สพป.กระบี่  

3122 วัดสามัคยาราม 
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ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

55 
 

นางเสาวนีย์ ปอยี ราชประชานุเคราะห์6/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

2843 ชุมชนวัดสุวรรณรังส ี

56 
 

นางสุคนธ์ มีเสน บ้านล าคลอง/  
 

3494 วัดบ่อล้อ 

57 
 

นางสาวณิชาต์ คงแก้ว วัดโคกยาง/ 
สพป.กระบี่ 

8980 บ้านลากชาย 

58 
 

ด.ต.ธรานุชิต ไชยเดช ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย/  
 

7287 บ้านท่าไทร 

59 
 

นางธิตยา สุทธิมาศ บ้านควนประชาสรรค์/  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

8918 บ้านหน้าศาล 

60 
 

นางสาวราตรี 
               ชว่ยนุกูล 

บ้านหนองอิงพิง/  
สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 

9132 วัดท้ายโนต 

61 
 

นางสาวกมลทิพย์  
         วิวฒัน์ทรงชัย 

บ้านแหลมหิน/ 
สพป.พังงา 

11117 บ้านล าคลอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
62 

 
นางสาววรัญญา  
         แววนกยูง 

บ้านห้วยยางโพน/ 
สพป.ราชบุรี 1 

1483 ชุมชนบ้านบางโหนด 

63 
 

นายศุภโชค รอดทับ ชุมชนบ้านบางโหนด 
 

1647 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 

64 
 

นางสุดารัตน์ ดวงแก้ว บ้านหารเทาฯ/ 
สพป.พัทลุง 2 

8440 บ้านท่าม่วง 

65 
 

นางกัญญ์วรา งามยิ่ง บ้านควนทองฯ 1606 วัดเขา(วันครู2501) 

66 
 

นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์ ชุมชนบ้านบางโหนด 1582 วัดเขา(วันครู2501) 

67 
 

นางสุวรรณา โกราเมศ บ้านในเพลา 4541 ท่าศาลา 

68 
 

นางสาวบุญญา  
         ทรัพย์โสม 

บ้านปากลง 4627 ท่าศาลา 

69 
 

นางสาวมูไรนะ โต๊ะอิสอ บ้านคลองวัง 168 บ้านท่าสูง 

70 
 

นายสมนึก ดังธารทิพย์ เฉลิมพระเกียรติ/ 
สพม.12 

4131 บ้านทุ่งเกราะ 

 
 
 
 



 

 

7  
 
 

 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

71 
 

นางอุไรวรรณ ปานคง ชุมชนวัดเขาล าปะ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

8383 บ้านทุ่งเกราะ 

72 
 

นายญาณเดช ชาญณรงค์ บ้านเขาหัวช้าง 8181 บ้านทุ่งเกราะ 

73 
 

นางสาวอลิษา  
            ประเสริฐด า 

บ้านอัยเยอร์เวง/ 
สพป.ยะลา เขต 3 

4946 บ้านทุ่งเกราะ 

74 
 

นางสาวราตรี แสนเดช บ้านคลองวัง 4797 ปทุมานุกูล 

75 
 

นางสุพิชา เนตรวรนันท์ บ้านสระบัว 4689 ปทุมานุกูล 

76 
 

นายกิตติวุฒิ อิสลาม วัดบ้านส้อง/ 
สพป.สุราษธานี เขต 3 

6369 ราชประชานุเคราะห์8  

77 
 

นางสาวจิราภรณ์  
              การะนัด 

บ้านเขานาใน/ 
สพป.สุราษธานี เขต 2 

4476 ราชประชานุเคราะห์8 

78 
 

นางสาวดวงพร  
              วุฒิมานพ 

บ้านย่านอุดม/ 
สพป.กระบี่ 

11244 ราชประชานุเคราะห์8 

79 
 

นายจ านง ชูศร วัดภูเขาทอง/ 
สพป.สุราษธานี เขต 1 

4667 ราชประชานุเคราะห์ 8 

80 
 

นางสรินญา ทรงนาศึก บ้านห้วยน  าแก้ว/ 
สพป.กระบี่ 

4985 ราชประชานุเคราะห์8 

81 
 

นางรัตนากร สมสุข แหลมพันวา/ 
สพป.ภูเก็ต 

4715 บ้านนบ 

82 
 

นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว บ้านเขาหลาง/ 
สพป.ชุมพร เขต 2 

4697 บ้านปากลง 

83 
 

นางสาวอุมาพร ดอกบัว บ้านบางฉาง 10083 บ้านปากลง 

84 
 

นางสาวลัญจกร ทองทา บ้านปากลง 4638 วัดคงคา 

85 
 

นางขนิษฐา ดุกสุขแก้ว บ้านโรงเหล็ก 9437 วัดเขาขุนพนม 

86 
 

นายเอกประทุม  
               มาศบ ารุง 

บ้านบางมัน 
สพป.ระนอง 

8217 วัดถ  าเทียนถวาย 

87 
 

นายอภิจิตร์ ณ นคร บ้านทุ่งครั ง 9469 วัดประทุมทายการาม 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

88 
 

นางปาริชาติ  สุขไสย วัดสโมสรสันนิบาต 9900 วัดประทุมทายการาม 

89 
 

นางสาวนฤมล  วิหคหงษ์ บ้านคลองย่าหนัด 
สพป.กระบี่ 

8053 วัดประทุมทายการาม 

90 
 

นางนันทพร  คงมณี บ้านเผียน 4450 วัดประทุมทายการาม 

91 
 

นางสาวศิราณ ี หนูเอียด บ้านสุวรรณเขต 7879 วัดสโมสรสันนิบาต 

92 
 

นางอรพิณ ชูสุทน บ้านถ  าโกบ/ 
สพป.กระบี่ 

8477 วัดสโมสรสันนิบาต 

93 
 

นายอาภรณ์  บุญญวงศ์ วัดแจ้งล าหิน 
สพป.ปทุมธานี เขต 2 

1468 ชุมชนบ้านบางโหนด 

94 
 

นายชัยยุทธ จุลเศวตร บ้านดอนแค/ 
สพป.ชุมพร เขต 2 

4706 บ้านปากลง 

95 
 

นายอดิศร รักชาติไทย บ้านบางเทา/ 
สพป.ภูเก็ต 

9960 บ้านเขาหัวช้าง 

96 
 

นางสาวเสาวลักษณ์  
             ยีเกษม 

พระราชทานทับละมุ/ 
สพป.พังงา 

8349 บ้านสระบัว 

97 
 

นางรุ่งทิพย์ 
            พุทธพฤกษ์ 

บ้านน  าร้อน 8106 บ้านบางฉาง 

98 
 

นางสาวกัญญา  
            ยอดแก้ว 

บ้านหนองหลุมพอ/  
สพป.กระบี่ 

4427 บ้านน  าร้อน 

99 
 

นางสาวปริญา  
            นพประดิษฐ์ 

บ้านห้วยสาร/ 
สพป.กระบี่ 

10208 บ้านปากลง 

100 
 

นางกฤติกา  
            บุญมน 

บ้านหนองไทร/ 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

4737 บ้านโรงเหล็ก 

101 
 

นายวุฒิพล  
            ชูสุทน 

บ้านควนมว่ง/ 
สพป.กระบี่  

8238 บ้านทุ่งครั ง 

102 
 

นางสาวปาริฉัตร์  
            ข าส ุ

บ้านคลองเหลง 25102 บ้านเผียน 

103 
 

นางคนึงนิจ ศักดิ์มาศ บ้านล าวะ/ 
สพป.พังงา 

4832 บ้านคลองเหลง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
104 

 
นายธีรศักดิ์ รักษาวงศ์ บ้านยวนปลา/ 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
114756 ทรายขาววิทยา 

 
105 

 
นายเอกพิชัย ชัยทอง สุราษฎร์ธานี2/สพม.11 26366 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

106 
 

น.ส.วลิดา เชาว์ไฝ โพธิสารพิทยากร/ 
สพม.1 

114473 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 

107 
 

น.ส.ปวีณา 
        เหมือนพาล  

นิคมสงเคราะห์/ 
สพป. ระนอง 

24698 ฉวางรัชดาภิเษก 

108 
 

นายกันตพงษ์ ด ารักษ์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 24645 ฉวางรัชดาภิเษก 

109 
 

นางอานุชา รัตนพล สิชลประชาสรรค์ 25079 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

110 
 

นางสาวชวัลรัตน์  
          ฤทธิเดช 

ทุ่งสง 26286 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

111 
 

น.ส.ฉัตรวรรณ คะชินทร สุราษฎร์ธานี/ 
สพม.11 

24423 ทุ่งสง 

112 
 

น.ส.จิดาภา ศรีวิมล ท่ามะไฟหวานฯ/ 
สพม.30 

24451 ทุ่งสง 

113 
 

นายคณิน สังข์ศรี คลองท่อมฯ/ 
สพม.13 

59389 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

114 
 

นายธวัช ไกรนุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ 132045 เบญจมราชูทิศ 

115 
 

นางกัลย์กมล ภูธรภักดี สวนกุหลาบฯ 105104 เบญจมราชูทิศ 

116 
 

นางจิราภรณ์ ชูตั งต้น ชะอวด 24029 เบญจมราชูทิศ 

117 
 

นางลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 132696 โยธินบ ารุง 

118 
 

นายสุฤทธิ์ มหรรณพ วัดล านาว/ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

25041 สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

119 
 

นางชุลีพร หมันเร๊ะ ตระพังพิทยาคม/ 
สพม.12 

25044 สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

120 
 

น.ส.ไมตรี รักซ้อน ห้วยยอด/ 
สพม.13 

25073 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

121 
 

นายเชิดไชย วงเครือสอน ศรีวิไลวิทยา/ 
สพม.21 

24299 ปากพูน 

122 
 

น.ส.อรณัฏฐ์  
             ทองประพันธ์ 

ชัยบุรีพิทยา/ 
สพม.11 

24574 สตรีทุ่งสง 
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ไปก าหนดใหม่ 
โรงเรียน / สพท. ต าแหน่งเลขท่ี โรงเรียน/สพท. 

123 
 

นางพิมพ์ชนก สัญนุจิตต์ เสม็ดจวนวิทยาคม 24585 สตรีทุ่งสง 

124 
 

นายกิตติศักดิ์ เขียวน้อย พนมเบญจา  
สพม. 13 

107228 ช้างกลางประชานุกูล 

125 
 

นางสาวปิยวรรณ ละม่อง บางสะพานวิทยา/ 
สพม.10 

25853 ปากพนัง 

126 
 

นายด ารงค์ หนูทอง นพคุณประชาสรรค์ 24342 หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 

127 
 

นายยงยุทธ ซึ งสุนทร ท้องเนียนคณาภิบาล/ 
 

28862 ขนอมพิทยา 

128 
 

น.ส.สุจิตรา อินทนู บ้านทับใหม่/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี 3 

103303 นางเอื อยวิทยา 

129 
 

นางสาวชนิตา  
            ทองคงใหม่ 

พิปูนสังหรักษ์ประชา อุทิศ/ 25372 ทุ่งสง 

130 
 

น.ส.อ าภา พิมพันธ์ พรุพีพิทยาคม/ 
สพม.11 

25040 สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

131 
 

น.ส.นิตยา พิทักษ์คชวงค์ เสวียดวิทยาฯ/ 
สพม.11 

25028 สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

132 
 

น.ส.วรกัญญา  
       พิทักษ์พลานนท์ 

กระบุรีวิทยา/ 
สพม.14 

26380 ตระพังพิทยาคม 

 

5. อนุมัติให้ปรับปรุงต าแหน่งการก าหนดต าแหน่งเดิม จากต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นต าแหน่งครู  
เพื่อใชร้ับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 42 อัตรา 

6. อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช น าค าร้องย้ายท่ีเหลือ 
จากการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ในรอบท่ี 1 ครั งท่ี 1 พ.ศ.
2561 มาพิจารณาการย้ายใหม่อีกครั ง ในรอบท่ี 1 ครั งท่ี 2 พ.ศ.2561 ทั งนี เมื่อได้น าต าแหน่งว่างท่ี
เกิดจากการพิจารณาการย้ายตามค าร้องขอย้ายจากต่างจังหวัด รวมกับต าแหน่งว่างท่ีเหลือจากการ
ย้ายครั งนี  และต าแหน่งว่างอื่น ๆ ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศระรรมราช เขต 
1 – 4 และส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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เร่ืองที่ 4.2 
เร่ือง  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ 
                

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติย้ายนายนิทัศน์  ใหมแก้ว ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดหัวค่าย ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไปด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านล าชิง ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตามผลการสอบแข่งขัน 

2. อนุมัติเป็นหลักการมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการในกรณีท่ีมีการ 
ย้ายไปสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาอ่ืน โดยผลการสอบแข่งขันได้ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1 – 4 และส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการกรรมการศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพ่ือทราบในคราวประชุมครั ง
ถัดไปกอ่นน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ 
 

 

เร่ืองที่ 4.3 

เร่ือง  โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 

มติคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ถอนวาระนี ออกไปก่อน แล้วน าเสนออีกครั ง 
 

 

      เร่ืองที่ 4.4 

เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 46 โครงการ 

 2. ในคราวต่อไปให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
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       เร่ืองที่ 4.5 

เร่ือง    ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารง 
          ต าแหน่งคร ู    
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและอนุมัติการแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ทั ง 34 ราย ให้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ทั งนี ตั งแต่วันที่              
มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  

 

ที ่
 

ช่ือ - สกุล 
 

โรงเรียน 
 

วันท่ีบรรจ ุ
เงินเดือน
ปัจจุบัน 

วันท่ีให้ด ารงต าแหน่ง
คร ู

เงินเดือนหลัง
แต่งตั ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
1. นายสุรเชษฐ์  เภรีกุล วัดมุขธารา 1 ธันวาคม 2558 17,910 1 ธันวาคม 2560 17,910 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย ์ บ้านทอนวังปราง 14 ธันวาคม 2558 17,910 14 ธันวาคม 2560 17,910 
3. นางจิรารัตน์  นวลอ่อน บ้านหนองหว้า 14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 
4. นางวราภรณ์  สขิิวัฒน ์ วัดประดิษฐาราม 14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยธิดา  ศรีลาเทพย์ วัดล านาว 14 ธันวาคม 2558 17,910 14 ธันวาคม 2560 17,910 
6. นางสาวพะยอม  สิทธิศักดิ ์ สหกรณ์นิคมกสิกรรม

ทุ่งสง 
14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 

7. นางสาวพัชรี  สุดใจ บ้านไสโคกเกาะ 14 ธันวาคม 2558 17,910 14 ธันวาคม 2560 17,910 
8. นายอภินันท์  เชื ออาน วัดจันดี 14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 
9. นายสนธญา  ทรงทอง วัดก้างปลา 14 ธันวาคม 2558 18,270 14 ธันวาคม 2560 18,270 

10. นางพรทิพย์  บรรดาศักดิ ์ วัดหน้าเขา 14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 
11. นายกรกมล  ชว่ยเต้า เจริญรัชน์ภาคย์ 21 ธันวาคม 2558 16,920 21 ธันวาคม 2560 17,070 
12. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน บ้านวังหิน 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
13. นางนุตเราะ  กาเหย็ม บ้านบนควน 26 มกราคม 2559 19,510 26 มกราคม 2561 19,510 
14. นางสาวใหม่  ขวัญหล ี บ้านปากแพรก 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
15. นางสาวตรีวิภา  มลิวงศ์ วัดท่ายาง 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
16. นางสาวสามารถ  บบุผะโก หมู่บ้านป่าไม้ 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
17. นางจุฑาทิพย ์ แก้วจ านงค์ บ้านไสยาสน์ 14 ธันวาคม 2558 17,310 14 ธันวาคม 2560 17,490 
18. นางเกศรา  วรรณบุรี วัดควน 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
19. นางอังคนาง  หีมอะด  า บ้านนิคมวังหิน 26 มกราคม 2559 17,910 26 มกราคม 2561 17,910 
20. นางวีระวรรณ  หยงสตาร ์ บ้านนิคมวังหิน 26 มกราคม 2559 16,920 26 มกราคม 2561 17,070 
21. นางสาวภัคสร  เต็มรัตน ์ ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
22. นางพรทิพ  สระมุณ ี บ้านน  าพุ 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
23. นางสาวณัฐกาญจน ์ เกิดขุมทอง สังลาลวิทย์ 7 26 มกราคม 2559 17,690 26 มกราคม 2561 17,910 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
24. นายอุทยั  เพชรอนันต์ ชุมชนวัดท่าลิพง 18 ธันวาคม 2558 18,690 18 ธันวาคม 2560 18,690 
25. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว วัดโคกยาง 18 ธันวาคม 2558 16,920 18 ธันวาคม 2560 17,070 
26. นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง บ้านศาลาแก้ว 18 ธันวาคม 2558 17,690 18 ธันวาคม 2560 17,910 
27. นางสาวประไพจิตต์  รัตนบุร ี บ้านเขาน้อย 18 ธันวาคม 2558 17,690 18 ธันวาคม 2560 17,910 
28. นายสวา่งพงศ์  ยุเหล็ก วัดเถลิงกิตติยาราม 18 ธันวาคม 2558 17,690 18 ธันวาคม 2560 17,910 
29. นางสาวสุกัญญา  ทพิย์รักษ ์ บ้านชะอวด 18 ธันวาคม 2558 17,690 18 ธันวาคม 2560 17,910 
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ที ่
 

ช่ือ - สกุล 
 

โรงเรียน 
 

วันท่ีบรรจ ุ
เงินเดือน
ปัจจุบัน 

วันท่ีให้ด ารงต าแหน่ง
คร ู

เงินเดือนหลัง
แต่งตั ง 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 
30. นางสาวประภาพร  ลิ่มเรืองธรรม ปากพนัง 11 ธันวาคม 2558 17,910 11 ธันวาคม 2560 17,910 
31. นางสาวสุดา  จันทอง ปากพนัง 11 ธันวาคม 2558 17,910 11 ธันวาคม 2560 17,910 
32. นายโกวิทย์  อาวุธเพชร ทุ่งสง 11 ธันวาคม 2558 17,310 11 ธันวาคม 2560 17,490 
33. นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง สตรีทุ่งสง 11 ธันวาคม 2558 17,910 11 ธันวาคม 2560 17,910 
34. นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ ์ กัลยาณีศรีธรรมราช 11 ธันวาคม 2558 17,910 11 ธันวาคม 2560 17,910 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 
                

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติ ให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ              
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ชุดที่ 4   จ านวน 1 ราย  เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทนุรัฐบาล ดังนี  

1. อนุมัติให้มีการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  ด้วยการสัมภาษณ์ 
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ   และ
อุดมการณ์ โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินการดังนี  
  วันที่    13   มีนาคม    2561       ประกาศรับสมัคร 
                วันที่    20 - 26  มีนาคม   2561        รับสมัคร 
                วันที่    27       มีนาคม   2561        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                วันที่    28       มีนาคม   2561        คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 
                วันที่    29       มีนาคม   2561        ประกาศผลการคัดเลือก 
                วันที่    30       มีนาคม   2561        บรรจุและแต่งตั ง 

 2. อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ชุดที่ 4   จ านวน 1 ราย  เพ่ือบรรจุ
และแตง่ตั งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  ตามก าหนดการข้างต้น  โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ด าเนินการได้  ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศท่ีแนบ 
  3. อนุมัติเป็นหลักการในการบรรจุและแต่งตั ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรต าแหน่ง  วิชาเอกเคมี  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี  
      - โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ต าแหน่งเลขท่ี  24929   อันดับ คศ.2  ขั น 41,620 บาท 
               - โรงเรียนปากพนัง               ต าแหน่งเลขที่  25870   อันดับ คศ.3   ขั น 58,390 บาท 
               - โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ต าแหน่งเลขที่ 24788    อันดับ คศ.2  ขั น 41,620 บาท 
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4. อนุมัติให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

12 แต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
 

เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง  การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 
(พ.ค.ก) 
     

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ นางมาลี  ตลึงจิตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตั งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559                  
(ปีการศึกษา 2559) 
 
 

เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
       ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึน และการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม  
       ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้ นางจุรีรัตน์  สงณรงค์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งนิติกรช านาญการ
พิเศษ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ น และ
การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) โดยให้ได้รับเงินเพิ่มตั งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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 เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้ นางสาวรัชนีวรรณ  แซ่โง้ว ต าแหน่งครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ในระหว่างลาศึกษาต่อ จ านวน 0.5 ขั น  จ านวน 4 ครั ง ดังนี  
 1. รอบ 1 เมษายน 2559  
 2. รอบ 1 ตุลาคม 2559 
 3. รอบ 1 เมษายน 2560 
 4. รอบ 1 ตุลาคม 2560 
 
 

เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ขอแก้ไขมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากร 
        ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

     

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้แก้ไขมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่การศึกษา เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากร                
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ครั งที่ 2/2557                   
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 และครั งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับ นางสุนิสา  
เพียรดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นอกนั นคงเดิม 
 

 
เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  การปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
        ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติปรับระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ              
ในส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน  2 ต าแหน่ง ในส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คือต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ต าแหน่งเลขที่  อ 16 และ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต าแหน่งเลขที่  อ 35 
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 เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง   การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
         (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) เลื่อนและแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ระดับช านาญการ เลื่อนเป็นระดับช านาญการ
พิเศษ ตั งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ทั ง 3 ราย ดังนี  
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง/กลุม่ ต าแหน่ง 

เลขท่ี 

เลื่อนและแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่ง 

ตั งแต่วันท่ี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
1. นางสาวสาคร   

     สุภัทรประทีป 
นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ/ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

อ 22 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ/ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

20 พฤศจิกายน 2560 

2. นางสาวจิตตมิา 
        เพชรมูณีย ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ/
นโยบายและแผน 

อ 37 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการพเิศษ/ 
นโยบายและแผน 

20 พฤศจิกายน 2560 

3. นางสาวรณดิา   
       อินนุพัฒน์ 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญ
การ/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

อ 47 นักวิชาการศึกษาช านาญ
การพิเศษ/ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

20 พฤศจิกายน 2560 

 
 

เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 รอบท่ี 2     
       เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 1. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เพ่ือบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 1 รายคือ นางสาวพียกา ศรีใส สาขาวิชานาฏศิลป์ โรงเรียน            
หัวไทร (เรือนประชาบาล) ในต าแหน่งเลขที่ 8813 อันดับ คศ.2 ขั น 41 ,620 บาท สังกัดส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยให้มีการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
และวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ
ไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ ตามปฏิทินดังนี  
 

ขั นตอนการด าเนินการ รายละเอียด 
ประกาศรับสมัคร วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 
รับสมัคร วันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 
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ขั นตอนการด าเนินการ รายละเอียด 
ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 
รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่สถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั ง วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 

 

 2. อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสมลงนามในประกาศรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและด าเนินการคัดเลือกฯ จนแล้วเสร็จ                   
ทุกกระบวนการ  แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป 
 3. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั งผู้ได้รับการคัดเลือก ทั งนี ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งตั ง 
       
 

เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
        ครูช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัตกิารแก้ไขให้ นางผิวพรรณ  ร าพึงนิตย์  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวัดพระเพรง 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตั งแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี  

          1. วันอนุมัติ เดิม วันที่ 29 ธันวาคม 2559 แก้ไขเป็น วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  
          2. อัตราเงินเดือน  เดิม 36,480 บาท แก้ไขเป็น 35,120 บาท 

 
 

 
เร่ืองที่ 4.15 

 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี  
 1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 25 ราย  
 2. อนุมัติการแต่งตั งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 25 ราย ทั งนี กรรมการประเมินคนที่ 2               
จะประเมิน ได้ครั งละไม่เกิน 2 คน ดังนี  
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครศรีธรรมราช เขต 1 

 1. นางสาวปัทมา  ยิ่งค านึง ครู โรงเรียนวัดมุขธารา  สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครศรีธรรมราช เขต 2 
 2. นางจีรภัทร  ปรีดาศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา สาขาภาษาอังกฤษ 
 3. นางสริญญา  กาญจนรักษี  ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4. นางธิวรา  ยวุเชียร ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  สาขาภาษาไทย 
 5. นางสาวเขมิกา  เกิดกุญชร ครู โรงเรียนบ้านบนควน สาขาคณิตศาสตร์ 
 6. นางสาวบุษยา  พันธ์ทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6  สาขาคณิตศาสตร์ 
 7. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธ์  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6  สาขาภาษาอังกฤษ 
 8. นางสาวรังสิมา  รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6  สาขาภาษาไทย 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 9. นางอารีย์  รัตนพันธ์   ครู โรงเรียนวัดร่อนนา สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 10. นางศิริพร  ณ นคร  ครู โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สาขาภาษาไทย 
 11. นางสาวอรพร  สุทธิเนียม ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
 
 12. นางสาวสุภารัตน์  สมศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดเปียน  สาขาภาษาอังกฤษ 
 13. นางสาวนิธิมา  ไทยเล็ก ครู โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สาขาภาษาไทย 
 14. นางสาววิสา  เพชรทอง ครู โรงเรียนบ้านเปร็ต  สาขาคณิตศาสตร์ 
 15. นายฐิติวัฒน์  ภิรมย์รส ครู โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สาขาคณิตศาสตร์ 
 16. นางจารุวรรณ  หัตถุประดิษฐ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
 17. นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต ครู โรงเรียนวัดเปียน  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 18. นางสุธาวรรณ  หสันันท์ ครู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 19. นางสาวอุมาพร  ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านบางฉาง  สาขาศิละปะ (นาฏศิลป์)  
 20. นายศรศักดิ์  พนาลี  ครู โรงเรียนบ้านปากเจา  สาขาคณิตศาสตร์ 
 21. นางนัจชฎา  ทิพย์เดช ครู โรงเรียนบ้านบางฉาง  สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 22 นางสาวจีระภา  บุญไชย ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาสังคมศึกษา 
 23 นางสาวสุฑารัตน์  ทองเกลี ยง ครู โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 24 นางสาวภรณ์พิมล  นพรัตน์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาอังกฤษ 
 25 นางจิราพร  บัวเมือง  ครู โรงเรียนบางขันวิทยา  สาขาภาษาไทย 
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 เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี  

1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการจ านวน 31 ราย  
ตั งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 1. นางอาภรณ์  นิลวานิช  คร ู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ  
      สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 2. นางกมลทิพย์  สินยัง  คร ู โรงเรียนบ้านคลองดิน  สาขาภาษาไทย 
 3. นางธนอมร  นิลกาญจน์ คร ู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ ณ นครอุทิศ 
      สาขาภาษาไทย 
 4. นางพิทยา  ฝั่งชลจิตร  ครู  โรงเรียนวัดท้ายส าเภา  สาขาภาษาไทย 
 5. นางสาวจินน์จุฑา  มีมะลิ คร ู โรงเรียนวัดพระธาตุ  สาขาคอมพิวเตอร์ 
 6. นางสาวอนงนาฎ  สุขกลับ คร ู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  สาขาคณิตศาสตร์ 
 7. นางอนงค์ลักษณ์  คงสง คร ู โรงเรียนชุมชนลานสกา  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 8. นางสาวสุภาวดี  เดชสุวรรณรัสมี ครู โรงเรียนวัดบางตะพาน  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 9. นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วมณี คร ู โรงเรียนบ้านห้วยไทร  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 10. นางสาวพรรรษา  ธนาวฒุิ คร ู โรงเรียนบ้านบางตะเภา  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 11. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี คร ู โรงเรียนบ้านบางตะเภา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
 12. นางนิตยา  ก้อนทอง  คร ู โรงเรียนบ้านน  าตก  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 13. นางสุพรรษา  ชัยสุรินทร์ คร ู โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7  สาขาปฐมวัย  
 14. นายสุรชัย  โมฬี  คร ู โรงเรียนเกาะขวัญ  สาขาคณิตศาสตร์ 
 15. นางจิระวรรณ์  ชูศรี  คร ู โรงเรียนบ้านหนองเจ  สาขาภาษาไทย 
 16. นางสาวจิรัสสา  ไสยแก้ว คร ู โรงเรียนบ้านวังตลับ  สาขาคณิตศาสตร์
 17. นางบุษยา  ภักดีเรือง  คร ู โรงเรียนวัดเสม็ดจวน  สาขาภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 18. นางกนกวรรณ  กังวานเกียรติกุล    ครู  โรงเรียนวัดคันธมาลี  สาขาคณิตศาสตร์ 
 19. นายพิเชษฐ  บรรจงช่วย คร ู โรงเรียนวัดบางยิ่ว  สาขาสังคมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 20. นางสาวเจษรา  จูเจ้ย คร ู โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  สาขาคณิตศาสตร์ 
 21. นางสาวละออ  จันทร์ชุม คร ู โรงเรียนบ้านปากลง  สาขาภาษาอังกฤษ 
 22. นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ คร ู โรงเรียนบ้านท่าน้อย  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 23. นายนิคม  ม่วงหิมพาน คร ู โรงเรียนบ้านปากลง  สาขาสุขศึกษา 
 24. นางผาวรรณ  ประไพ คร ู โรงเรียนบ้านทุ่งครั ง  สาขาภาษาไทย 
 25. นางสาวภคนันท์  ถาวระ คร ู โรงเรียนวัดจอมทอง  สาขาภาษาอังกฤษ 
 26. นางดรุณี  หวันนุรัตน์ คร ู โรงเรียนวัดยางทอง  สาขาวิทยาศาสตร์ 
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 27. นางสาวจันจิรา  บุญชูศร ี คร ู โรงเรียนบ้านคลองวัง  สาขาภาษาไทย 
 28. นายเสกศักดิ์  ยินดี คร ู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สาขาสังคมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 29. นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์   ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  สาขาคณิตศาสตร์ 
 30. นางสาวกิ๊ก  เกษมสุขวงส์ คร ู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ 
 31. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิต คร ู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 

 
 

เรื่องที่ 4.17 
เรื่อง  การเทียบประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้น าระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา                 
ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มานับรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน                    
การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา อันเป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ ราย นางปนัสยา  ชัยรักษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                           
บ้านไร่ยาว ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ
เป็นการเฉพาะราย ต่อไป 
 

เรื่องที่ 4.18 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
       ช านาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี  
 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 14 ราย  
 2. อนุมัติการตั งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ จ านวน 14 ราย ดังนี   
ส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 1) นางนุกูล  เพ็ชรแก้ว  ครูช านาญการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สาขาคณิตศาสตร์ 
 2) นางสาวนัยนา  รักษาวงศ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา สาขาวิทยาศาสตร์ 
 3) นายบุญจิตร  จันทร์วิน  ครุช านาญการ โรงเรียนบ้านนา  สาขาพลศึกษา 
 4) นางกชกร  จันทร์เจือแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 5) นางกฤชภานุช ทองเกลี ยง ครูช านาญการ โรงเรียนวัดสระแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 6) นางสาวสิรินาถ อรทัย  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สาขาปฐมวัย 
 7) นางอุดมศรี    สมทรง  ครูช านาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สาขาวิทยาศาสตร์ 
 8) นางสุวรรณา    โกราเมศ ครูช านาญ โรงเรียนบ้านในเพลา สาขาคณิตศาสตร์ 
 9) นางอุทัยวรรณ  นรินรัตน์ ครูช านาญการ โรงเรียนท่าศาลา  สาขาภาษาอังกฤษ 
 10) นางสาวจันทร์จิรา บุรีมาศ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งชน สาขาคณิตศาสตร์ 
 11) นางอรวรรณ  อนุจันทร์  รองผู้อ านวยการช านาญการ       โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
         สาขาบริหารสถานศึกษา 
 12) นางสาวอาภรณ์  พิกุลหอม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        สพป.นศ.4 สาขานิเทศการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 13) นางจรัญญา  เชื อพงษ์พันธ์ ครูช านาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาการงานอาชีพ 
 14) นางสาวสมสมัย     จันทร์ลัภ ครูช านาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

เร่ืองที่ 4.19 
เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 16 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั นๆ พิจารณาต่อไป  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 1) นางไพริน   ภู่กองพันธ์  ครูช านาญการ โรงเรียนอนุบาล  สาขาสุขศึกษา 
       นครศรีธรรมราชฯ 
 2) นางสาวพรทิพย์  ช่วยนุ่ม ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง สาขาวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 3) นางจงกิต  บ่อน้อย  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านชายคลอง สาขาประวัติศาสตร ์
 4) นางอภาวดี  ตันพงษ์  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดท่ายาง สาขาภาษาไทย 
 5) นางสาวเพ็ญศรี  รักษ์พงศ์  ครูช านาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน  าร้อน)  

สาขาประวัติศาสตร์ 
 6) นายอุทิศ  ศรีมหันโต  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดมังคลาราม สาขาพระพุทธศาสนา 
 7) นางพุทธพร  ล่ าประไพ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สาขาคณิตศาสตร์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 8) นางมัชฌิม  ไชยพร  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร สาขาคณิตศาสตร์ 
 9) นางเบญจมาศ  มีปาล  ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 10) สิบเอกศักดิ์ชัย    สวัสดิช์ัย ครูช านาญการ โรงเรียนวัดจันทาราม สาขาวิทยาศาสตร์ 
 11) นางนัทฐาพร   เพ็งสุข ครูช านาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สาขาภาษาไทย 
 12) นางปรารถนา   หัตถประดิษฐ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดประดิษฐ์ สาขาคณิตศาสตร์ 
 13) นางสาวยุพิน  พืชพงศ์ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาภาษาไทย 
 14) นางนวลศรี  นิลบตุร  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดประทมุทายการาม สาขาปฐมวัย 
 15) นางรัตย์มณีย์  ชลสาคร  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สาขาวิทยาศาสตร ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 16) นางสุจิตรา  ยกทวน  ครูช านาญการ โรงเรียน มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  สาขาภาษาไทย 
 

  
เรื่องที่ 4.20 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัตใิห้ถอนวาระนี ออกไปก่อนและให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 น าเสนอข้อมูล
เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา ทั ง 2 ราย 
 1) นางจันทร์พร ผาดศรี ครูช านาญการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สาขาลูกเสือ 
 2) นายเชาวลิตร ศรีใหม่ ครูช านาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาสุขศึกษา 
 

 
เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 14 ราย 

2. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 14 ราย ตั งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 1) นางณัฐชุดา สุวรรณพันธ์ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านควนประ สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 2) นางสาวอาภรณ์  พันธุ์พล ครูช านาญการ โรงเรียนเวัดนากุน      สาขาวิทยาศาสตร์ 
 3) นางสุทธินี   ราชจินดา  ครูช านาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  สาขาสุขศึกษาฯ 
 4) นางสุภาณี  ผิวเหมาะ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต   สาขาภาษาอังกฤษ 
 5) นายสมเกียรติ  หัสถประดิษฐ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาสังคมศึกษา 
 6) นางฐิติพร  พรหมจรรย์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดทางขึ น สาขาภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 7) นายสุรินทร์  มณีฉาย  ครูช านาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาสังคมศึกษา 
 8) นางสาวรัตนาวดี  ตรีรตันกิจ ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาสังคมศึกษา 
 9) นางพิสมัย  เชาวลิต  ครูช านาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาสังคมศึกษา 
 10) นายพิชิต  หนูปลื ม  ครูช านาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง  สาขาสังคมศึกษา 
 11) นางสุปรียา มากช่วย  ครูช านาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง  สาขาภาษาอังกฤษ 
 12) นางสุภาพ รักถิ่นเดิม  ครูช านาญการ โรงเรียนท่านครวโรภาสอุทิศ สาขาภาษาไทย 
 13) นางจินตรัตน์ ทิพยส์ุขุม  ครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาภาษาไทย 
 14) นางรัตนา  ศรียาเทพ  ครูช านาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  

(ช่วยราชการ ร.ร.สตรีระนอง) สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เร่ืองที่ 4.22 
 

เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
        วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 นางชนิกรรดา เพชรชนะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
เพ่ือให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่ง
ประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั งผล
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.เพื่อด าเนินการ 
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 เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง   การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 อนุมัติการแต่งตั งคณะกรรมการประเมินบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงานและขออนุมัติ 
ไว้เป็นหลักการส าหรับการด าเนินการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
พิเศษ ทั ง 5 อัตรา โดยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละขั นตอนให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบต่อไป 
 

ที ่ กลุ่ม ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ อันดับ หมายเหต ุ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
1. อ านวยการ นักจัดการงานท่ัวไป อ 2 ช านาญการพิเศษ  
2. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี อ 10 ช านาญการพิเศษ  
3. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี อ 12 ช านาญการพิเศษ  
4. บริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล อ 23 ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา อ 42 ช านาญการพิเศษ  
 
 
 
 
 

 


