1

มติยอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันศุกร'ที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ ห)องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
โดยไม#มีเงื่อนไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล)ว
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 รวม 18 วาระ
3.2 เรื่อง แจ)งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(บริหารงานบุคคล)
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการแต# ง ตั้ ง นายสุ ร ศั ก ดิ์ ลิ่ ม พาณิ ช ย4 และ นายประโยชน4 ชั ย ณรงค4 เป5 น คณะ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)
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3.2.2 เรื่ อง การบรรจุ นัก ศึ กษาทุ นโครงการผลิต ครูเ พื่อพัฒนาท) องถิ่น ป; พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข)ารับราชการเป=นข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู)ชวย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการบรรจุ นั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการผลิ ต ครู เ พื่ อ พั ฒ นาท; อ งถิ่ น ป= พ.ศ.2561
เพื่ อ บรรจุ แ ละแต# ง ตั้ ง บุ คคลเข; า รั บ ราชการเป5 น ข; า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน# ง ครู ผู; ช# ว ย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผู)สอบแขงขันได)เข)ารับราชการเป=นข)าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู)ชวยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการบรรจุ แ ละแต# ง ตั้ ง ผู; ส อบแข# ง ขั น ได; เ ข; า รั บ ราชการเป5 น ข; า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครูผู;ช#วยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
3.2.4 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด)านที่ 1 ด)านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด)านที่ 2 ด)านความรู) ความสามารถ
เพื่อเลื่อนเป=นวิทยฐานะลครูเชี่ยวชาญ (แตงตั้งกรรมการคนที่ 3)
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ การแต#งตั้งกรรมการประเมินข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด;านที่ 1 และ
ด;านที่ 2 คนที่ 3 ตามที่ สพม.12 เสนอ นอกนั้นคงเดิม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ.2561 – 2564)
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ.2561 – 2564)

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบการรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป= ง บประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบูรณาการด)านการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค (ภาคใต)) พ.ศ.2562 - 2564
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบ แผนบูรณาการด;านการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(ภาคใต;) พ.ศ.2562 – 2564
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุมได;ร#วมกันพิจารณา เอกสาร หลักฐาน ที่นําเสนอต#อที่ประชุม เห็นว#า การนําเสนอรายละเอียด
ข; อ เท็ จ จริ ง ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 นํ า เสนอได; ชั ด เจน
ส#วนการนําเสนอรายละเอียด ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในส#วนของการนําเสนอข;อเท็จจริง ได;แก# จํานวนมีตัว โควตา
วงเงินที่ใช; และวงเงินคงเหลือของข;าราชการแต#ละกลุ#ม ยังไม#ชัดเจน จึงมีมติดังนี้
1. เห็นชอบให;สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลับไปดําเนินการนําเสนอรายละเอียดข;อมูลดังกล#าว ให;มีความชัดเจน ยิ่งขึ้น
โดยใช;แบบการนํ าเสนอของสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาใหม# อีกครั้ง
2. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ของข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป5นการขอเปลี่ยนตัวบุคคลหลังจากผ#านการพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แล;ว ขอให;
นําเรื่องดังกล#าว เข;าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาใหม# อีกครั้ง
3. ให;สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นําเรื่องนี้ เสนอต#อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง ทบทวนการอนุมัติปริมาณงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ป ริ ม าณงานของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 เพื่ อ
ประกอบการงวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา ป=การศึกษา 2561 ใหม#

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
(ตําแหนงวาง)
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห; ตั ด โอนตํ า แหน# ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข; า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ว# า งจาก
สถานศึกษาที่ ยุบ รวม เลิก หรือจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ4ที่ ก.ค.ศ. กําหนดไปกําหนดใหม#เป5น
ตําแหน#งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงานการสอนต่ํากว#าเกณฑ4ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้ง 7 อัตรา
ตําแหน#งที่กําหนดไว;เดิม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหน#ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ตําแหน#ง
เลขที่
2777
9142
11130
7293
11260
11141
10302

สถานศึกษา
บ;านหนองกก
วัดโคกพิกุล
ต.ช.ด.บ;านท#าข;าม
บ;านหนองนนทรี
วัดวังกลม
วัดท;ายโนต
วัดสามัคยาราม

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน#งฯ ไปกําหนดใหม#ที่
เงินเดือน
ขั้น
อันดับ

คผช.
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2

16,570
53,080
20,740
41,620
41,620
16,570
50,290

ตําแหน#ง

ตําแหน#ง
เลขที่

สถานศึกษา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

2777
9142
11130
7293
11260
11141
10302

วัดท;ายทะเล
บ;านลากชาย
บ;านคอพรุ
บ;านดอนโรงฯ
วัดเกาะจาก
วัดปากตรง
วัดเทพมงคล

สาเหตุการว#าง

ว#างจากลาออก
ย;ายเปลี่ยนตําแหน#ง ศน.
ย;ายไป สพป.นศ.2
ย;ายไป ร.ร.บ;านชะอวด
ย;ายไป สพป.นศ.1
ถึงแก#กรรม
ว#างจากลาออก
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
(ตําแหนงวาง) ไปกํ าหนดเป=นตําแหนงสายงานการสอน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตัดโอนตําแหน#งและอัตราเงินเดือนข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว#างจากสถานศึกษา
ที่มีอัตรากําลังครูสายงานบริหารสถานศึกษาไปกําหนดเป5นตําแหน#งสายงานสอน กรณีการตัดโอนตําแหน#งและ
อัตราเงินเดือนข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม
หรือเลิกไปกําหนดเป5นตําแหน#งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากว#าเกณฑ4 ที่
ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 1 อัตรา
ที่
1

ตําแหน#ง
ผอ.ร.ร.

ตําแหน#งที่กําหนดไว;เดิม
ตําแหน#ง
เงินเดือน
สถานศึกษา
เลขที่
อันดับ
ขั้น
2580
วัดร#อนนา
คศ.3 53,950

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน#งฯ ไปกําหนดใหม#ที่
ตําแหน#ง
ตําแหน#ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครูผู;ช#วย
2580 ราชประชานุเคราะห4

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง

คัดค)านการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การลงกรอบอัตรากําลังที่กําหนดใหม# ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 ตามหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด#วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 เป5นการพิจารณาตามเกณฑ4ที่ชอบด;วยกฎหมายแล;ว คําร;องคัดค;านของ นางวาสนา อนุรักษ4ฟMงไม#ขึ้น
เห็นชอบให;ยกคําร;องคัดค;าน

7

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การย)ายข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (รอบที่ 2 ป; พ.ศ. 2561)
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการย;ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน4ของทางราชการ โดยการเกลี่ยอัตรากําลังของ
สถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 3 ราย ดังนี้
ที่

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง/
เลขที่
ตําแหนง/สังกัด
สังกัด
ตําแหนง
1 นางอารีย&
ครู
10021 ครู
รัตนพันธ& วัดรอนนา
วัดพิศาลนฤมิต
สพป.นศ.3
สพป.นศ.3

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาที่กําหนดใหม
วิชาเอก
เลขที่
หมายเหตุ
ตําแหนง
กรณี
คอมพิวเตอร&
10021 1. เลิกสถานศึกษา

2 นางสุภัทรา

ครู
จันทราทิพย& วัดรอนนา
สพป.นศ.3

3

ครู
สุขคร วัดบางมะขาม
สพป.นศ.3

นางวิลาวรรณ&

2.ตรงตามความต2องการวิชาเอกของโรงเรียน
3..ตัดโอนไปโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ&
4.ชวยราชการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

6673

ครู
วัดพิศาลนฤมิต
สพป.นศ.3

ประถมศึกษา

6673

1. เลิกสถานศึกษา
2.ตรงตามความต2องการวิชาเอกของโรงเรียน
3..ตัดโอนไปโรงเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ&
4.ชวยราชการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

6780

ครู
บ2านบางเนียน
สพป.นศ.3

คหกรรมศาสตร&

6780

1. เลิกสถานศึกษา
2.ตรงตามความต2องการวิชาเอกของโรงเรียน
3.ชวยราชการโรงเรียนบ2านบางเนียน

8

2. การย)ายกรณีพิเศษ
อนุมัติการย;ายข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครู กรณีพิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จํานวน 27 ราย ดังนี้
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1

ครู

วัดบางใหญ#/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1

เมือง

จิตวิทยาและการ
แนะแนว

นางสุรีพร
หมวดสิงห4

ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

กองทัพบกอุทิศบ;านดอนยาง/
สพป.ปMตตานี เขต 1

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
2

ครู

บ;านหน;าเขา/
ทุ#งสง
ภาษาไทย
นางบุญราย
สพป.นครศรีธรรมราช
ชอบทํากิจ
เขต 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย

ค.บ. (ภาษาไทย)

บ;านท#านหญิงวิภา/
สพป.สุราษฏร4ธานี
เขต 2

3

ครู

กันตังรัษฎาศึกษา/
สพม.13

4

ครู

ค.บ.
(คหกรรมศาสตร4ทั่วไป
ธุรกิจงานประดิษฐ4)
ค.บ.
(ประถมศึกษา)

วัดหน;าสตน
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
บ;านลากชาย
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3

หัวไทร

คหกรรมศาสตร4

นางสาวศิริวรรณ
วรรณงาม

หัวไทร

ประถมศึกษา

นางบงกช
แก;วมณี

บ;านคอพรุ/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 14 ราย

5

ครู

วัดใหม#
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

พรหมคีรี ประถมศึกษา

นางสาวศศิญา
ค.บ.
จุลพันธ4 (การประถมศึกษา)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

ไทยรัฐวิทยา 67
(บ;านนาพรุ)/ สพป.ระนอง
ปฏิบัติงานใน ร.ร.5 ป=

6

ครู

วัดยางงาม
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

ภาษาอังกฤษ

นางกมลทิพย4
ศศ.บ.
วัชรกาฬ (ภาษาอังกฤษ)

บ;านปลายทอน/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ปฏิบัติงานใน ร.ร.3 ป=

7

ครู

วัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

สิชล

บรรณารักษ4

นางวาสนา

วัดสว#างอารมณ4/
สพป.สุราษฏร4ธานี เขต 1
ปฏิบัติงานใน ร.ร.3 ป=

8

ครูผู2ชวย ท#าศาลา

ท#าศาลา

วิทยาศาสตร4

นางอรวรรณ
ค.บ.
สอนจีน (วิทยาศาสตร4ทั่วไป)

สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ศศ.บ.
บริรักษ4 (บรรณารักษฯ)
ป.บัณฑิต/หลักสูตรฯ

บ;านน้ําราด/สพป.สุราษฏร4ธานี
เขต 2
ปฏิบัติงานใน ร.ร.2 ป=

9
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

วิชาเอกที่ต;องการ

ครู

วัดเขาขุนพนม
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

พรหมคีรี

คหกรรมศาสตร4

นางบุญเรียม
ค.บ.
แพรกสงฆ4 (คหกรรมศาสตร4)

วัดกาญจนาราม/
สพป.สุราษฏร4ธานี
เขต 1

10 ครู

วัดดอนใคร
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

คหกรรมศาสตร4

โสตศึกษาจังหวัดนครศรีฯ/
การศึกษาพิเศษ

11 ครู

บ;านบ#อกรูด
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

ภาษาไทย

นางสาวกัญญาณัฐ วท.บ.
แซ#อTอง (เทคโนโลยีอาหาร)
ศษ.ม.
(จิตวิทยาครูฯ)
นางสาวเพ็ญพร
ค.บ.
ศรีสุนทร (ภาษาไทย)

12 ครู

วัดเทวดาราม
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

คอมพิวเตอร4

13 ครู

ปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

ภาษาอังกฤษ

14 ครู
ผู;ช#วย

วัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

สิชล

สังคมศึกษา

นายสํารวม

15 ครู

บ;านเขาฝUาย
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

สิชล

ประถมศึกษา

นางพรทิพย4
ค.บ.
บรรดาศักดิ์ (การประถมศึกษา)

วัดหน;าเขา/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2

16 ครู

ชุมชนวัดบางคู
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ขนอม

พลศึกษา

นางสาวเบญจาภา ศศ.บ.
เบญจธรรมธร (พลศึกษา)
ค.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

บ;านประตูพลิก/
สพป.สุราษฏร4ธานี
เขต 3

9

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

บ;านบางติบ /
สพป.พังงา

นางนิตยา

วัดหาดส;มแปUน/
วท.บ.
ฟุUงเฟVWอง
สพป.ระนอง
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร4)
บ;านควนประชาสรรค4/
ศน.บ.
นางสาคร แซ#เฮ#า
(การสอนภาษาไทย) สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
รป.บ.
ช#วยสงค4 (การปกครอง
ท;องถิ่น)

วัดมุขธารามฯ/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2

10
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

*17

ครู

บ;านวัดใน
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

สิชล

ประถมศึกษา

นางเจริญศรี
ค.บ.
แต;มแก;ว (การประถมศึกษา)

บ;านพรุใน/
สพป.พังงา

*18

ครู
ผู;ช#วย

ท#าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ท#าศาลา

วิทยาศาสตร4

นางสาวสุวลักษณ4 กศ.บ.
เกิดมณี (วิทย4-ชีววิทยา)
ค.ม.
(พัฒนาหลักสูตรฯ)

ชุมชนวัดสําโรง/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2
ปฏิบัติงานใน ร.ร.2 ป=

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 9 ราย
19

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางเนาวรัตน4
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
เรืองแก;ว

ร.ร.เมืองสุราษฎร4ธานี/
สพม.11

20

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางปดิวรัดา

โพนทองพัฒนาวิทยา/
สพม.27

ค.บ./ภาษาอังกฤษ
ณ อุบล

21

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางสุดาวดี
ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ
บุญยะจันทร4

22

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

สังคมศึกษา

นางพัชราภรณ4

ค.บ./สังคมศึกษา
ชูแสง

ดีบุกพังงาวิทยายน/
สพม.14

ดีบุกพังงาวิทยายน/
สพม.14

23

ครู

ท#าศาลาประสิทธิ์ศึกษา/
สพม.12

ท#าศาลา

สังคมศึกษา

นางพรทิพย4
ค.บ./สังคมศึกษา
จิตรสํารวย

ประจวบวิทยาลัย/
สพม.10

24

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

ชีววิทยา

นางวิภาดา ชัยทอง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ/
สพม.11

25

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

ภาษาไทย

นางสาวสุรีย4พร
ค.บ./ภาษาไทย
พันทวีศักดิ์

คงคาประชารักษ4/สพม.12

26

ครู

ชะอวดวิทยาคาร

ชะอวด

เคมี

นางสาวขวัญธิดา
วท.บ./เคมี
ศักดิเศรษฐ4

ร.ร.เมืองหลังสวน/สพม.11

27

ครู

ชะอวดวิทยาคาร

ชะอวด

ฟ[สิกส4

นางสาวเกศริน
วท.บ./ฟ[สิกส4
สิทธิฤกษ4

ร.ร.คลองเคียนรัฐราษฎร4
รังสรรค4/สพม.14

หมายเหตุ รายที่ *17 และ *18 รอ ก.ค.ศ.อนุมัติ จึงจะสามารถแต#งตั้งได;

วท.บ./ชีววิทยา

11

3. อนุมัติการย;ายข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครู กรณีปกติ จํานวน 168 ราย
ดังนี้
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

28
26
24
19
71

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 28 ราย
วัดพระมหาธาตุ
เมือง
ภาษาอังกฤษ
นางพัชรวรรณ
1 ครู
ศรีเปารยะ

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

วัดพิศาลนฤมิต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

2

ครูผู;ช#วย วัดพระมหาธาตุ

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางธารารัตน4 ภิรมย4

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร4ฯ/ สพม.12

3

ครู

วัดบางตะพาน

เมือง

ภาษาอังกฤษ

น.ส.ปกาวรรณ
พงกะทูง

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

วัดประดิษฐาราม/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2

4

ครู

วัดวังหงส4

ลานสกา

ภาษาอังกฤษ

น.ส.กรนันท4 คันศร

ศษ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

วัดขรัวช#วย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

5

ครูผู;ช#วย ราชปะชานุเคราะห4 5

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางพรทิพย4 บัวเพ็ชร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

บ;านบางนกวัก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

6

ครูผู;ช#วย บ;านคลองดิน

เมือง

ภาษาไทย

นางนุสรา จิตร
บรรทัด

กศ.บ.
(ภาษาไทย)

บ;านพังปริง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

7

ครู

เมือง

ภาษาไทย

น.ส.มยุรี แซ#ฉี่

ค.บ.
(ภาษาไทย)

วัดไพศาลสถิต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

8

ครูผู;ช#วย วัดพระมหาธาตุ

เมือง

ภาษาไทย

นางรัตนา คงดี

ค.บ.
(ภาษาไทย)

วัดธาราวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

9

ครูผู;ช#วย วัดพระมหาธาตุ

เมือง

คณิตศาสตร4

น.ส.อุทุมพร ก;อนอํา
พร

ค.บ.
(คณิตศาสตร4)

วัดน้ํารอบ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เมือง

ศิลปศึกษา

นายพงศ4ศักดิ์
ผสารพจน4

ค.บ.
(ศิลปศึกษา)

บ;านน้ําพุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

10 ครู

บ;านทวดทอง

บ;านทวดทอง

12
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 28 ราย
บ;านทวดทอง
เมือง
ประถมศึกษา
นางณิชกานต4
11 ครู
เพชรรักษา

12

ครู

13 ครู

บ;านทวดทอง

วัดมะม#วงสองต;น

เมือง

เมือง

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียน/สพท.

ค.บ.
(การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา)
น.ส.ขวัญตา
ค.บ.
เจียรวรรณ (การประถมศึกษา)

วัดสมอ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางธิดารัตน4

ค.บ.
จันสังสา (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
น.ส.ประสาทพร
กศ.บ.(การ
ชนะศักดิ์ ประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)
นางพิศมัย ปAยจันทร& ค.บ.(การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

บ;านห;วยไม;แก#น
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วัดดอนมะปราง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

14 ครูผู2ชวย วัดพระพรหม

พระพรหม ประถมศึกษา

15 ครูผู2ชวย บ2านตลาด

ลานสกา

ประถมศึกษา

16 ครูผู2ชวย อนุบาล

เมือง

ปฐมวัย

นางจีระพันธุ&
ค.บ.
โตยธรทรัพย&มณี (การศึกษาปฐมวัย)

บ2านห2วยหาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
วัดควนยูง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นครศรีธรรมราช "ณ
นครอุทิศ"

17 ครู

วัดทานคร

เมือง

ปฐมวัย

น.ส.อัจฉรา

18 ครู

วัดโคกโพธิ์สถิต

ลานสกา

ปฐมวัย

นางบุศรา นรงรักค&

19 ครู

บ2านไสใหญ

พระพรหม ปฐมวัย

20

ครู

วัดพังสิงห&

เมือง

สังคมศึกษา

น.ส.โสภา

ค.บ.
ชัยชุมพล (การศึกษาปฐมวัย)

วัดพระอานนท&
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วัดไทรงาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

วัดมะนาวหวาน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ค.บ.
สงวนอาสน& (การศึกษาปฐมวัย)

บ2านทุงกรวด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายปริญญา นะนุน

ร.บ.(รัฐศาสตร&)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

บ2านปากดวด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

13
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

21 ครูผู2ชวย วัดพระมหาธาตุ

เมือง

สังคมศึกษา

น.ส.สุดารัตน&
ยอดมงคล

ค.บ.
วัดลํานาว
(สังคมศึกษา)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ค.ม.
(การจัดการนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา)

22 ครูผู2ชวย บ2านนาเคียน

เมือง

พลศึกษา

นายมูฮัมหมัด
ค.บ.
จิตรบรรทัด (พลศึกษา)

บ2านนาใหญ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

23 ครูผู2ชวย บ2านทวดทอง

เมือง

พลศึกษา

นายศุภฤกษ&

บ2านควนประชาสรรค&
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

24 ครูผู;ช#วย ราชประชานุเคราะห4 5

เมือง

พลศึกษา

นายสัญชัย

25 ครูผู;ช#วย วัดมุขธารา

เมือง

พลศึกษา

นายสุชาติ สกุลวงศ4

ค.บ.
(พลศึกษา)

วัดศรีสุวรรณาราม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

26 ครูผู;ช#วย วัดพระมหาธาตุ

เมือง

วิทยาศาสตร4

นางพรทิพย4 นุ#นสังข4

ค.บ.
(วิทยาศาสตร4ทั่วไป)

ชุมชนวัดท#าลิพง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

27 ครูผู;ช#วย อนุบาลนครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

เมือง

วิทยาศาสตร4

นายอุดม จ;ายอั้น

28 ครูผู2ชวย วัดโบสถ&

เมือง

คอมพิวเตอร&

กศ.บ.
ทองนวน (พลศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

ปริญญาตรี
ช#วยเกลี้ยง (พลศึกษา)

ค.บ.
(วิทยาศาสตร4)
ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
นายเกียรติมงคล
ค.บ.
คชสงา (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา)
ค.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

วัดเทพมงคล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ4
สพป.สุราษฎร4ธานี เขต 1

บ2านแพรกกลาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

14
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 26 ราย
29 ครู

วัดเพ็ญญาติ

ฉวาง

พลศึกษา

นางปวริศา ศรีวิสุทธิ์

วท.บ
วิทยาศาสตร4การกีฬา

วัดถ้ําวราราม/
สพป.สุราษฏร4ธานี เขต 2

30 ครู

บ;านหน;าเขา

ทุ#งสง

สังคมศึกษา

นายพรเทพ พงษ4จีน

ค.บ.
(สังคมศึกษา)

สังวาลย4วิท 7/
สพป.นศ.2

31 ครู

บ;านคอกช;าง

ทุ#งสง

บรรณารักษ4
ศาสตร4

นางสาวจารุณี
ชูศรี

ศศ.บ.
(บรรณารักษ4ศาสตร4)

บ;านทะเลสองห;อง/
สพป.นศ. 2

32 ครู

บ;านวังเต#า

ทุ#งสง

การ
ประถมศึกษา

นางอารมย4 แก;วเช#ง

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

สังวาลย4วิท 7/
สพป.นศ.2

33 ครู

บ;านวังยวน

ทุ#งสง

คหกรรมศาสตร4

นางสุปาณิตา
ค.บ.
ไชยเสน (คหกรรมศาสตร4)

บ;านหนองใหญ#/
สพป.นศ 2

34 ครู

บ;านพูน

ทุ#งสง

ภาษาอังกฤษ

นางพัชราภรณ4
ค.บ.
ไชยศรี (ภาษาอังกฤษ)

วังหินวิทยาคม/
สพม.12

35 ครู

บ;านควนลําภู

ทุ#งใหญ#

สังคมศึกษา

นางพิมพ4ใจ ปM^นรอบรู;

บ;านคลองโร/
สพป.สุราษฏร4ธานี เขต 3

36 ครู

บ;านนาบอน

นาบอน

คณิตศาสตร4

นางณัฐชุดา
ค.บ.
สุวรรณพันธ4 (คณิตศาสตร4)

บ;านควนประ/
สพป.นศ.2

37 ครู

วัดเกาะสระ

นาบอน

ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุไรวรรณ ศศ.บ.
ทองกระจ#าง (ภาษาอังกฤษ)

บ;านหนองยาง/
สพป.นศ.2

38 ครูผู;ช#วย วัดโคกหาด

ฉวาง

การศึกษาปฐมวัย

นางนริศรา ยอดทอง

ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

บ;านปากน้ํา/
สพป.นศ.2

39 ครูผู2ชวย วัดโคกหาด

ฉวาง

ภาษาไทย

นางมยุรา พุทธรอด

ค.บ.
(ภาษาไทย)

วัดหาดสูง/
สพป.นศ.2

40 ครูผู2ชวย วัดสามัคคีนุกูล

ฉวาง

ภาษาอังกฤษ

นางวาสนา เพ็งสกุล

ค.บ
(ภาษาอังกฤษ)

บ2านนาเส/
สพป.นศ.2

41 ครูผู2ชวย บ2านหนองหว2า
(ชมายนุกูล)

ทุงสง

คณิตศาสตร&

นายจีระพงษ&
ค.บ.
กําเนิดมณี (คณิตศาสตร&)

องค&การสวนยาง2/
สพป.นศ.2

42 ครูผู2ชวย บ2านหนองหว2า
(ชมายนุกูล)

ทุงสง

ภาษาไทย

นางสํารวย นาคกลัด

บ2านเขาตาว/
สพป.นศ.2

น.บ.
(นิติศาสตร4)

ศษ.ม
(การสอนภาษาไทย)

15
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

43 ครูผู2ชวย บ2านหนองหว2า
(ชมายนุกูล)

ทุงสง

การประถมศึกษา

นางศิริวรรณ รัตนบุรี

กศ.บ.
(การประถมศึกษา)

บ2านปากแพรก/
สพป.นศ.2

44 ครูผู2ชวย ชุมชนบ2านไทรห2อง

ทุงสง

การศึกษาปฐมวัย

นางลัดดา บุญทรง

45 ครูผู2ชวย ชุมชนบ2านไทรห2อง

ทุงสง

คณิตศาสตร&

บ2านสามัคคีธรรม/
สพป.นศ.2
บ2านหนองเจ/
สพป.นศ.2

46 ครูผู2ชวย ชุมชนบ2านไทรห2อง

ทุงสง

ภาษาไทย

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

บ2านนิคมวังหิน/
สพป.นศ.2

47 ครูผู2ชวย วัดเขาโร

ทุงสง

การประถมศึกษา

นางวรรณี อินทร&ชัย
ประสบการณ&การ
สอนคณิตศาสตร&
23 ปJ
นางเจนจิรา คําแหง
ประสบการณ&การ
สอนภาษาไทย 24 ปJ
นางประนอม ชูสมัคร

คษม.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.บ.
จิตวิทยาและการ
แนะแนว

48 ครูผู2ชวย สหกรณ&นิคมกสิกรรม
ทุงสง

ทุงสง

การประถมศึกษา

49 ครูผู2ชวย วัดก2างปลา

ทุงสง

ภาษาอังกฤษ

นางสุรัตน&วดี ศศ.บ.
บัวเพชร (ภาษาอังกฤษ)

50 ครูผู;ช#วย วัดท#ายาง

ทุ#งใหญ#

ภาษาอังกฤษ

นางสาวปานจันทร4
ศศ.บ.
นาควรรณ (ภาษาอังกฤษ)

ราชเวชพิศาล/
สพป.นศ.2

51 ครูผู;ช#วย บ;านไสใหญ#

ทุ#งใหญ#

คอมพิวเตอร4
ศึกษา

นางสาวกชมล
วท.บ.
เดิมคลัง (คอมพิวเตอร4ศึกษา)

บ;านควนประชาสรรค4/
สพป.นศ.2

52 ครูผู;ช#วย วัดลํานาว

บางขัน

คณิตศาสตร4

นางสาวอรฤทัย
วท.บ
เพ็ชร4ประพันธ4 (คณิตศาสตร4)

บ;านควนประ/
สพป.นศ.2

53 ครูผู;ช#วย ชุมชนบ;านนาวา

ช;างกลาง

พลศึกษา

นายปรัชญา

ค.บ
เสนารัตน4 (พลศึกษา)

บ;านสวนอาย/
สพป.นศ.2

54 ครู

ทุ#งใหญ#

พลศึกษา

นายฐานันท4

ค.บ.
ขวัญเมือง (พลศึกษา)

องค4การสวนยาง 2/
สพป.นศ.2

บ;านควนประชาสรรค4

ค.บ.
(การประถมศึกษา)
นางสาวชยาภรณ&
ค.บ.
บุญไกร (การประถมศึกษา)

บ2านคลองเสาเหนือ/
สพป.นศ.2
บ2านสามัคคีธรรม/
สพป.นศ.2
บ2านสะพานพน/
สพป.กระบี่

16
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 24 ราย
55 ครู
วัดพิศาลนฤมิต
ร#อนพิบูลย4 วิทยาศาสตร4
นางประภาพร

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

ค.บ.
สินไชย (วิทยาศาสตร4ทั่วไป)
ค.ม.วิทยาศาสตร4

บ;านคอกวัว/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นิคมสร;างตนเองจังหวัด
ระยอง 5/ สพป.ระยอง เขต
1
บ;านปากเชียร/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

56 ครู

บ;านห;วยหาร

ร#อนพิบูลย4 ภาษาอังกฤษ

นางสาววรรธนพร
ศศ.บ.
โพธา (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

57 ครู

ราชประชานุเคราะห4 7

ร#อนพิบูลย4 คณิตศาสตร4

นางลัดดาวัลย4
วท.บ.
ศิลาบุตร (คณิตศาสตร4)

58 ครู

บ;านพรุบัว

ชะอวด

ประถมศึกษา

นายสุเมศร4 ชูเรือง

59 ครู

ชุมชนวัดเขาลําปะ

ชะอวด

คอมพิวเตอร4

นางสาวจิราภรณ4
ค.บ.
เพชรเรือง (คอมพิวเตอร4ศึกษา)

อ#าวมะม#วง/สพป.พังงา

60 ครู

วัดควนชะลิก

หัวไทร

ประถมศึกษา

นางสุดา นุ#นชูคัน

วัดร#มเมือง/ สพป.พัทลุง
เขต 1

61 ครู

วัดหัวค#าย
(พิศาลอุปถัมภ4)

หัวไทร

คณิตศาสตร4

นางสาววัลลภา
ค.บ.
แขกพงษ4 (คณิตศาสตร4)

วัดหน;าสตน/
สพป.นครศรีธรรมราช เฃต 3

62 ครู

ชุมชนพิบูลสงคราม

หัวไทร

สังคมศึกษา

นางสาวพัดชา

วิศรีวิเทศสังฆาราม/
สพป.สงขลา เขต 3

63 ครู

บ;านชะอวด

ชะอวด

ภาษาอังกฤษ

นางสุภาพร
ค.บ.
ศรีนวลขาว (ภาษาอังกฤษ)

บ;านระโนด(ธัญเจริญ)/
สพป.สงขลา เขต 1

64 ครู

บ;านชะอวด

ชะอวด

พัฒนาชุมชน

นางบุญรินทร4
คงช#วย

ศศ.บ.
(พัฒนาชุมชน)

บ;านบางหลง/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

65 ครู

วัดสุวรรณโฆษิต

ร#อนพิบูลย4 ประถมศึกษา

นายสมบัติ ศรีอินทร4

บ;านวังหอน/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

66 ครู

วัดสุวรรณโฆษิต

ร#อนพิบูลย4 คณิตศาสตร4

นางจิราพร ทองยอด

ค.บ.
(การประถมศึกษา)
ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
ค.บ.
(คณิตศาสตร4)
ศษ.ม.
(หลักสูตรและการ
สอน)

ศษ.บ.
(การประถมศึกษา)

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

กศ.บ.
เกื้อมา (สังคมศึกษา)

บ;านนางหลง/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วัดเทพมงคล/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

17
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

67 ครู

วัดพิศาลนฤมิต

ร#อนพิบูลย4 ปฐมวัย

นางสาวขนิษฐา
ค.บ.
โยธารักษ4 (การศึกษาปฐมวัย)

บ;านทุ#งโป`ะ/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

68 ครู

บ;านบางพระ

เชียรใหญ#

ประถมศึกษา

นางจารุณี

วัดบ#อโพง/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

69 ครู

บ;านบางพระ

เชียรใหญ#

วิทยาศาสตร4

70 ครู

วัดเกาะจาก

ปากพนัง

ปฐมวัย

ศศ.บ.
สุวรรณโณ (ประถมศึกษา)
ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
นายสัญชัย รักจุล
กศ.บ.
(วิทยาศาสตร4-ฟ[สิกส4)
กศ.ม.
(เทคโนโลยีและ
สื่อสาร)
นางสาววารุณี
ค.บ.
บัวขาว (การศึกษาปฐมวัย)

71 ครู

วัดเทพมงคล

ร#อนพิบูลย4 ประถมศึกษา

นางสมวรรณ
หนูทอง

ค.บ.
(ประถมศึกษา)

บ;านเกยเชน/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

72 ครู

บ;านคอกวัว

จุฬาภรณ4

วิทยาศาสตร4

นางจริยา เนียมจันทร4

ค.บ.
(วิทยาศาสตร4)

บ;านทุ#งบก/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

73 ครู

บ;านปากเชียร

เชียรใหญ#

ภาษาไทย

นางสาวไอลดา
ค.บ.
คงพระบาท (ภาษาไทย)

วัดเถลิงกิตติยาราม/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

74 ครู

บ;านคอพรุ

จุฬาภรณ4

ประถมศึกษา

นายกฤษฎา ดีหนู

บ;านพรุเตย/
สพป.ตรัง เขต 2

75 ครู

วัดท;ายทะเล

เชียรใหญ#

วิทยาศาสตร4

นางสาวอัญชิสา
วท.บ.
บุญรัตน4 (ชีววิทยาประยุกต4)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

วัดนาหมอบุญ/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

76 ครู

วัดนาหมอบุญ

จุฬาภรณ&

วิทยาศาสตร&

นางสาวเยาวภา
กษ.บ.
ขุนทองจันทร& (วิทยาศาสตร&-เคมี)

บ2านเขาคาย/
สพป.ชุมพร เขต 2

77 ครู

วัดเทพมงคล

รอนพิบูลย& พลศึกษา

นางจํานง ขวัญคีรี

วัดบึงทองหลาง/
สพป.ฉะเชิงเทรา

78 ครู

วัดดอนมะปราง

ชะอวด

นายพลวัฒน4
ค.บ.
เขียวพะวงศ4 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา

คอมพิวเตอร&

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

ศษ.บ.
(สุขศึกษา)

วัดท;ายทะเล/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ราชประชานุเคราะห4/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

บ;านหมอมุ#ย/
สพป.ระยอง เขต 1

18
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

อําเภอ

วิชาเอกที่
ต;องการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 19 ราย

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

79 ครู

ชุมชนวัดอินทคีรี

พรหมคีรี

วิทยาศาสตร4

นางสาวรัชฎาภรณ4 ค.บ.(วิทยาศาสตร4ทั่วไป)
วุฒิมานพ ศษ.ม.(การสอน
วิทยาศาสตร4)

คลองพนสฤษดิ์พิทยา/
สพม.13

80 ครู

ชุมชนวัดอินทคีรี

พรหมคีรี

สังคมศึกษา

นางสาวผานิต
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
มัจฉาชาญ ศษ.ม.(การบริหารกา
ศึรกษา)

วัดโคกเหล็ก/สพป.นศ. 4

81 ครูผู2ชวย วัดกําแพงถม

พรหมคีรี

ภาษาไทย

นางสาคร
ค.บ.
เอี่ยมสุวรรณ (ภาษาไทย)

ชุมชนใหม/สพป.นศ. 4

82 ครู

ทาศาลา

ภาษาอังกฤษ

นายณัฐพงศ&

ชุมชนวัดบางคู/สพป.นศ. 4

ปทุมานุกูล

83

ครู

วัดยางงาม

84

ครู

วัดสวนศิขรบรรพต

ศศ.บ.
พรหมทอง (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ทาศาลา

ภาษาไทย

นางกัณทิมา รัญจวน

ค.บ.
(ภาษาไทย)

บ2านปากเจา/สพป.นศ. 4

สิชล

ประถมศึกษา

นางสาวอารีย& ขนอม

ศศ.บ.
(ประถมศึกษา)

บ2านปากพญา/สพป.นศ. 1

85 ครู

บ2านโรงเหล็ก

นบพิตํา

ประถมศึกษา

นางสาวอาภร ชนะภัย

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

บ2านทาจันทน&/สพป.นศ. 4

86 ครู

วัดสระประดิษฐ&

ทาศาลา

ภาษาไทย

นางนิชาดา เจLะโนLะ

ศศ.บ.
(ภาษาไทย)

ขนอมพิทยา/สพม. 12

87 ครู

วัดโรงเหล็ก

นบพิตํา

ประถมศึกษา

นางเรวดี มิถิลา

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

บ2านปากลง/สพป.นศ. 4

88 ครูผู2ชวย

ทาศาลา

ทาศาลา

คอมพิวเตอร&

นางสาวกนกพร
วท.บ.
เกือ้ กาญจน& (คอมพิวเตอร&และสถิติ)

บ2านคลองวัง/สพป.นศ. 4

89 ครูผู2ชวย

วัดคงคา

นบพิตํา

ประถมศึกษา

นางสาวเรวดี

บ2านพิตํา/สพป.นศ. 4

90 ครูผู2ชวย

วัดเขาขุนพนม

ค.บ.(การประถมศึกษา)
มีบุญมาก

พรหมคีรี

คอมพิวเตอร&

นางพรรณี

ค.บ.(คอมพิวเตอร&ศกึ ษา)
ปราบปMญจะ ศษ.ม.(การบริหาการศึกษา)

ชุมชนบ2านนาวา/สพป.นศ.2

19
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

91 ครูผู;ช#วย วัดเขาขุนพนม

พรหมคีรี

วิชาเอกที่
ต;องการ
สังคมศึกษา

92 ครูผู;ช#วย วัดประทุมทายการาม

สิชล

ภาษาไทย

93 ครูผู;ช#วย วัดประทุมทายการาม

สิชล

คณิตศาสตร4

94 ครู

วัดโคกเหล็ก

ท#าศาลา

วิทยาศาสตร4

95 ครู

บ;านวังลุง

พรหมคีรี

96 ครู

บ;านทุ#งหัวนา

97 ครู

วัดคงคาวดี

ชื่อ - สกุล
นางโสพิศ

นายชัชวาล ชูเกตุ

วิชาเอก

ศษ.บ.
เวชพัฒน4 (วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม.
(ไทยคดีศึกษา)

โรงเรียน/สพท.
บ;านวังลุง/สพป.นศ. 4

ศศ.บ.
(ภาษาไทย)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
นายภูวดล ชํานาญ วท.บ.
(สถิติ)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
นายสุชาติ
วท.บ.
โตaะหมาด (ฟ[สิกส4)

ฉลองรัฐราษฎร4อุทิศ/สพม.12

คอมพิวเตอร4

นางณัฐไพลิน
บธ.บ.
กลิ่นโลกัย (คอมพิวเตอร4ธุรกิจ)
ศอ.ม.
(เทคโนโลยีคอมฯ)

วัดจันทาราม/สพป.นศ. 4

สิชล

คณิตศาสตร4

นางนิลาวรรณ
ค.บ.
จันชีวินทย4 (คณิตศาสตร4)

วัดคงคาวดี/สพป.นศ. 4

สิชล

ภาษาอังกฤษ

นางรุ#งตะวัน
ศศ.บ.
นวลแก;ว (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

บ;านคลองวัง/สพป.นศ. 4

บ;านทุ#งหัวนา/สพป.นศ. 4

บ;านท#าม#วง/สพป.นศ. 4

20
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

อําเภอ

วิชาเอกที่
ต;องการ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 71 ราย
ครู
กัลยาณีศรีธรรมราช
เมือง
ภาษาอังกฤษ
98

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

นางสัจจา ศิริวงษ&

โรงเรียน/สพท.

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
นางกาญจนา
วทบ.
ชูเมฆา (คณิตศาสตร&)

ก2างปลาวิทยาคม/สพม.12

99

ครู

ชะอวดวิทยาคาร

ชะอวด

คณิตศาสตร&

100

ครู

ทางพูนวิทยาคาร

เฉลิมพระ
เกียรติฯ

คอมพิวเตอร&

นายพัฒนา
ปริญญาตรี
โอมประพันธ& วิทยาการคอมพิวเตอร&

สุไหงโก-ลก/สพม.15

101

ครู

ทุ#งสงวิทยา

ทุ#งสง

ดนตรีไทย

นายเศณวี อ่ําครอง

สวีวิทยา/สพม.11

102

ครู

ทุ#งใหญ#วิทยาคม

ทุ#งใหญ#

ประวัติศาสตร4

นางสุกัญยา
ศษ.บ.
สุทธิ์ทองแท; (ประวัติศาสตร4)

กรุงหยันวิทยาคาร/สพม.12

103

ครู

ปากพูน

เมือง

คหกรรม

นางสาวอัญญากร
ปริญญาตรี
ช#วยสงค4 (คหกรรมศาสตร4)

ทีปราษฎร4ฯ/สพม.11

104

ครู

เสม็ดจวนวิทยาคม

ทุ#งใหญ#

คณิตศาสตร4

นางสาวจุฑารัตน4
วทบ.
จันทร4วงศ4 (คณิตศาสตร4)

คีรีรัฐวิทยาคม/สพม.11

105

ครู

สตรีทุงสง

ทุงสง

ภาษาไทย

นางสาวขวัญใจ
ศศ.บ.
เพชรล2วน (ภาษาไทย)

สังวาลวิทย&7/สพป.นครศรีฯ
เขต 2

106

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

ภาษาไทย

นางจุฑาทิพย&
กศ.บ.
สวนกูล (ภาษาไทย)

โยธินบํารุง/สพม.12

107

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

ภาษาไทย

นางสาวนันทัชพร
กศ.บ.
ศรีเชย (ภาษาไทย)

สิเกาประชาฯ/สพม.13

108

ครู

ทุงสง/สพม.12

ทุงสง

ภาษาไทย

นางสาวนวรัตน&
ศศ.บ.
บัณฑิตพนาไสย (ภาษาไทย)

ทุงใหญเฉลิมราชฯ/สพม.12

109

ครู

สตรีทุงสง/สพม.12

ทุงสง

ภาษาไทย

นางสายเพ็ญ
ปริญญาตรี
เอียดบาง (ภาษาไทย)

ปะเหลียนฯ/สพม.13

110

ครู

ช2างกลางประชานุกูล/
สพม.12

ช2างกลาง

ภาษาไทย

นางสุวัฒนา

สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ/สพม.
12

111

ครู

ร#อนพิบูลย4เกียรติวสุน
ธราภิวัฒก4/สพม.12

ร#อนพิบูลย4 ภาษาไทย

นางวรุณรัตน4
ค.บ.
โมกขจันทร4 (ภาษาไทย)

บ;านควนรุย/สพป.นศ.3

112

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ/
สพม.12

ลานสกา

นางสาววิไลลักษณ4 ศศ.บ.
ปลอดเถาว4 (ภาษาไทย)

โสตทัศนศึกษาฯ/สพป.นศ.2

ภาษาไทย

ปริญญาตรี
(ดนตรีไทย)

ศศ.บ.
ไกรนรา (ภาษาไทย)

ชะอวดเครงธรรมวิทยา/
สพม.12

21
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย
วิชาเอกที่
ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
113 ครู
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ/ ลานสกา
สพม.12

ภาษาไทย

นางปราณีต
ค.บ.
วัฒน4ฐิยา (ภาษาไทย)

เมืองหลังสวน/สพม.11

114

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

ภาษาอังกฤษ

นางกาญจนา
ค.บ.
แสงฉาย (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ

จุฬาภรณฯ/สพม.12

115

ครู

พรหมคีรีพิทยาคม/
สพม.12

พรหมคีรี

ภาษาอังกฤษ

นายปณิดล

มัธยมศึกษาจุฬาภรณ4/สพม.
12

116

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

ภาษาอังกฤษ

นางสุพิศ ชื่นกลิ่น

117

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

ภาษาอังกฤษ

118

ครู

สตรีทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

119

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก/สพม.
12

120

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก/
สพม.12

121

ครู

122

ค.บ.
ปานช#วย (ภาษาอังกฤษ)

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
นางวิชุนันท4
ศษ.บ.
น้ําเพชร (ภาษาอังกฤษ)

วังหินวิทยาคม/สพม.12

ภาษาอังกฤษ

นางสาวรมย4ชลี
ค.บ.
บุตรกริม ภาษาอังกฤษ

ทุ#งสังพิทยาคม/สพม.12

ฉวาง

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุภาวดี
ศศ.บ.
ธิบาย ภาษาอังกฤษ

พระแสง/สพม.11

ฉวาง

ภาษาอังกฤษ

นายณรงค4เดช
ศศ.บ.
จงจิตร ภาษาอังกฤษ

เทพราชพิทยาสรรค4/สพม.12

ร#อนพิบูลย4เกียรติวสุนธรา ร#อนพิบูลย4 ภาษาอังกฤษ
ภิวัฒก4/สพม.12

นางสาวมณฑา ชู
สิงห4แค

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ

สวนศรีวิทยา/สพม.11

ครู

สิชลคุณาธารวิทยา/
สพม.12

สิชล

ภาษาอังกฤษ

นายสุวิทย4 แสงฉาย

ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ

อ#าวลึกประชาสรรค4/สพม.13

123

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ/
สพม.12

ลานสกา

ภาษาอังกฤษ

นางจิราภรณ4

124

ครู

พรหมคีรีพิทยาคม/
สพม.12

พรหมคีรี

สังคมศึกษา

นางอรวรรณ
ค.บ.
เมืองจันทร4 สังคมศึกษา

เหนือคลองฯ/สพม.13

125

ครู

พรหมคีรีพิทยาคม/
สพม.12

พรหมคีรี

สังคมศึกษา

นางสาวธัญญารัตน4 กศ.บ.
จุลแก;ว สังคมศึกษา

ปากพนัง/สพม.12

ศศ.บ.
จุติโชติ ภาษาอังกฤษ

ศรียาภัย/สพม.11

เฉลิมพระเกียรติฯ/สพม.12

22
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

126

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

วิชาเอกที่
ต;องการ
สังคมศึกษา

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

127

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

สังคมศึกษา

128

ครู

สตรีทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

สังคมศึกษา

129

ครู

สตรีทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

สังคมศึกษา

130

ครู

ชะอวดวิทยาคาร/
สพม.12

ชะอวด

สังคมศึกษา

นายสาธร

131

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

ประวัติศาสตร4

นายกิตตินันท4
ศศ.บ.
พัฒนศรี ประวัตศิ าสตร4

สวัสดิ์รัตนาภิมุข/สพม.13

132

ครู

ขนอมพิทยา/สพม.12

ขนอม

ประวัติศาสตร4

นางสาววิไลวรรณ ค.บ.
เอี่ยมศิริ ประวัติศาสตร4

วัดเขียดเขต/สพป.ปทุมธานี
เขต 2

133

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช/
สพม.12

เมือง

ประวัติศาสตร4

นางสาวศิโรรัฐ
ศศ.บ.
ชูพร;อม ประวัตศิ าสตร4

สตรีปากพนัง/สพม.12

134

ครู

สตรีปากพนัง/สพม.12

ปากพนัง

ศิลปะการแสดง

135

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

136

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

นาฏศิลปb

นางสาวการย4วิสา
ปริญญาตรี
หนูคง นาฏศิลปbไทย

สุราษฎร4ธานี/สพม.11

137

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช/สพ
ม.12

เมือง

คอมพิวเตอร4

นายเดชา หนูมณี

ชะอวด/สพม.12

138

ครู

ขนอมพิทยา/สพม.12

ขนอม

คอมพิวเตอร4

นางพชรมน
ปริญญาตรีคอมพิวเตอร4
พรหมคีรี

ตะกุกใต;ศึกษา/สพม.11

139

ครู

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต;/ พระพรหม คอมพิวเตอร4
สพม.12

นายเอกศักดิ์
ปริญญาตรีคอมพิวเตอร4
ปลอดอ#อน

หาดใหญ#วิทยาลัย2/สพม.16

140

ครู

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต;/ พระพรหม ภาษาจีน
สพม.12

นางสาววันทนี
ศศ.บ.
ญาณหาญ ภาษาจีน

เชียรใหญ#/สพม.12

นางอัมพร จุลบล

ปริญญาตรี
สังคมศึกษา

ห;วยยอด/สพม.13

ว#าที่ ร.ต.หญิง
อ;อมฤทัย
ใจทอง
นางสาว
วรรณวิโรจน4
ศรีพุฒ
นางสาวจีระภา บุญ
ไชย

ค.บ.
สังคมศึกษา

ทุ#งสังพิทยาคม/สพม.12

ค.บ.
สังคมศึกษา

ทุ#งสังพิทยาคม/สพม.12

ศษ.บ.
สังคมศึกษา

กรุงหยันวิทยาคาร/สพม.12

ค.บ.
มหาสวัสดิ์ สังคมศึกษา

นางผชารัตน4
(บุญขวัญ)
จันทร4เจริญ
การจัดการทั่วไป นางวรรณา
วงษ4ประยูร

ชะอวดเคร#งธรรมวิทยา/
สพม.12

กศ.บ.
ศิลปะการแสดง

เชียรใหญ#/สพม.12

บธ.บ.
การจัดการทั่วไป

เมืองนครศรีธรรมราช/สพม.
12

วท.บ.
คอมพิวเตอร4

23
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

141

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

วิชาเอกที่
ต;องการ

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

คณิตศาสตร4

นางสาวนิภาวดี
ศรีเดชา

วท.บ.
คณิตศาสตร4

กาญจนาภิเษกฯ/สพม.11

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

คณิตศาสตร4

นางสาวสุธาทิพย4
พาหนะ

วท.บ.
คณิตศาสตร4

สุราษฎร4ธานีพิทยา/สพม.11

ครู

ท#าศาลาประสิทธิ์ศึกษา/
สพม.12

ท#าศาลา

คณิตศาสตร4

นางดวงดาว
ณ พัทลุง

วท.บ.
คณิตศาสตร4

ท;องเนียนคณาภิบาล/สพม.
12

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช/
สพม.12

เมือง

คณิตศาสตร4

นางมารศรี ศรีไชย

วท.บ.
คณิตศาสตร4

ปากพนัง/สพม.12

142
143
144

โรงเรียน/สพท.

145

ครู

ปากพนัง/สพม.12

ปากพนัง

คณิตศาสตร4

นางสาวพัชรี
วท.บ.
เรืองสวัสดิ์ คณิตศาสตร4

สุราษฎร4ธานี/สพม.11

146

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

คณิตศาสตร4

นางสาวจีรนันท4
วท.บ.
สมทอง คณิตศาสตร4

กรุงหยันวิทยาคาร/สพม.12

147

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร4/
สพม.12

หัวไทร

คณิตศาสตร4

นางสาวจิราภรณ4
ค.บ.
มาชาตรี คณิตศาสตร4

วัดสังเวช/สพม.1

148

ครู

สิชลคุณาธารวิทยา/สพม. สิชล
12

คณิตศาสตร4

นางสาวจุฑาพร
ศศ.บ.
นาครอด คณิตศาสตร4

ราชวินิตบางแคฯ/สพม.1

149

ครู

ช;างกลางประชานุกูล/สพ ช;างกลาง
ม.12

คณิตศาสตร4

นางสาวพัชรี สินธู

ฉลองรัฐราษฎร4อุทิศ/สพม.12

150

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

ชะอวด

พลศึกษา

นายอัมรินทร4
ศศ.บ.
สุประดิษฐ4 พลศึกษา

ชะอวดวิทยาคาร/สพม.12

151

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

พลศึกษา

นายดํารงศักดิ์
ศษ.บ.
ธานีรัตน4 พลศึกษา

ควนเกยสุทธิวิทยา/สพม.12

152

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร4/
สพม.12

หัวไทร

พลศึกษา

นายชัชวาล

บ;านราชกรูด/สพป.ระนอง

153

ครู

ร#อนพิบูลย4เกียรติวสุนธรา ร#อนพิบูลย4 พลศึกษา
ภิวัฒก4/สพม.12

นายอารัน
กศ.บ.
สุปรียธิติกุล พลศึกษา

ขอนหาดประชาสรรค4

154

ครู

ท#าศาลาประสิทธิ์ศึกษา/
สพม.12

นายพิสิษฐ4 ยิ่งยง

นบพิตําวิทยา/สพม.12

ท#าศาลา

พลศึกษา

ค.บ.
คณิตศาสตร4

กศ.บ.
น;อยเต็ม พลศึกษา

ค.บ.
พลศึกษา

24
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

155

ครู

บางขันวิทยา/สพม.12

บางขัน

วิชาเอกที่
ต;องการ
พลศึกษา

156

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีฯ/สพม.12

ลานสกา

พลศึกษา

157

ครู

158

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นายรณกฤต โสภิกุล ค.บ.
พลศึกษา

ชะอวดเคร#งธรรมวิทยา/
สพม.12

นายเกรียงไกร
ปริญญาตรี/
ดวงพาพล พลศึกษา

บ;านหาร/สพป.สงขลาเขต 2

ร#อนพิบูลย4เกียรติวสุนธรา ร#อนพิบูลย4 จิตวิทยาและ
ภิวัฒน4/สพม.12
การแนะแนว

นางสาวธิดารัตน4
กศ.บ.
สุขศรีทอง การแนะแนว

บางบ#อวิทยาคม/สพม.6

ครู

ทุ#งสง/สพม.12

ทุ#งสง

จิตวิทยาและ
การแนะแนว

นายป[ยะ คงอุบล

กศ.บ.
การแนะแนว

คลองท#อมฯ/สพม.13

159

ครู

หัวไทรบํารุงราษฎร4/
สพม.12

หัวไทร

จิตวิทยาและ
การแนะแนว

นางชลิดา นิ่มทอง

กศ.บ.
จิตวิทยาฯ

ย#านตาขาวฯ/สพม.13

160

ครู

ร#อนพิบูลย4เกียรติวสุนธรา ร#อนพิบูลย4 ชีววิทยา
ภิวัฒน4/สพม.12

นางรัตติยา
วท.บ.
ช#วยคงคา ชีววิทยาประยุกต4

ทุ#งใหญ#วิทยาคม/สพม.12

161

ครู

เบญจมราชูทิศ/สพม.12

เมือง

เกษตร

นายพหล จุลนวล

กัลยาณีศรีธรรมราช/สพม.12

162

ครู

โยธินบํารุง/สพม.12

เมือง

ภาษาไทย

นายกิตติพัฒน4
ศศ.บ.
เพ็ชรทองนะ ภาษาไทย

ทรายขาววิทยา/สพม.12

163

ครู

ทุ#งใหญ#เฉลิมราชฯ/
สพม.12

ทุ#งใหญ#

ภาษาไทย

นางวริดา สวนกูล

ค.บ.
ภาษาไทย

เสม็ดจวนฯ/สพม.12

164

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีฯ/สพม.12

ลานสกา

ภาษาไทย

นางสุนันญา
อนันต4ธนานุรักษ4

ค.บ.
ภาษาไทย

เทพราชพิทยาสรรค4/สพม.12

165

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช/
สพม.12

เมือง

เกษตร

ว#าที่ รต.เกรียงไกร
สิทธิพงศ4

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร4
ทั่วไป
วท.ม.
ครุศาสตร4เกษตร

นบพิตําวิทยา/สพม.12

166

ครู

สตรีปากพนัง

ปากพนัง

ประวัติศาสตร4

นายจิรพล ลิวา

ศศ.บ.
ประวัติศาสตร4

เทพราชพิทยาฯ/สพม.12

สส.บ.
ส#งเสริมการเกษตร

25
ตําแหน#งและหน#วยงานที่ได;รับย;าย
ที่

ตําแหน#ง

โรงเรียน/สังกัด

อําเภอ

วิชาเอกที่
ต;องการ

ครู

นบพิตําวิทยา/สพม.12

นบพิตํา

วิทยาศาสตร4

167
168

ข;อมูลผู;ได;รับย;าย

ครู

ขนอมพิทยา/สพม.12

ขนอม

วิทยาศาสตร4

ชื่อ - สกุล
นางสาวอุทุมพร
พูลสวัสดิ์
นางสาวปฤณฆรัชน
ศรีใหม#

วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

ค.บ.
วิทยาศาสตร4ทั่วไป

ขนอมพิทยา/สพม.12

ค.บ.
วิทยาศาสตร4ทั่วไป

บ;านไร#ยาว/สพป.สุราษฎร4
ธานี เขต 3
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4. เห็นชอบให;สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาการรับย;ายข;าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครูผู;ช#วย กรณีพิเศษ เนื่องจากข;าราชการครูดังกล#าวยังดํารงตําแหน#งครู
ผู;ช#วย ซึ่งอยู#ระหว#างการเตรียมความพร;อมพัฒนาอย#างเข;ม มีคุณสมบัติไม#เป5นไปตามหลักเกณฑ4ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตามหลักเกณฑ4 ว24/2559 จํานวน 2 ราย ดังนี้
ที่
1

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางเจริญศรี
แต;มแก;ว

2

นางสาวสุวลักษณ4
เกิดมณี

วุฒิ/วิชาเอก

ตําแหนงและสังกัดเดิม

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

ครูผู;ช#วย
โรงเรียนบ;านพรุใน
สพป.พังงา

กศ.บ.
(วิทย4-ชีววิทยา)
ค.ม.
(พัฒนาหลักสูตรฯ)

ครูผู;ช#วย
โรงเรียนชุมชนวัดสําโรง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ตําแหนงที่ได)รับแตงตั้งใหม

หมายเหตุ

ครูผู;ช#วย
โรงเรียนบ;านวัดใน
อําเภอสิชล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหน#ง 4127
ครูผู;ช#วย
โรงเรียนท#าศาลา
อําเภอท#าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
เลขที่ตําแหน#ง 4942

5. ขออนุมัติให;ปรับปรุงการกําหนดตําแหน# งเดิม จากตํา แหน#งครูผู;ช#วย เป5นตําแหน#งครู และกําหนด
ตําแหน#งเดิม จากตําแหน#งครู เป5นตําแหน#งครูผู;ช#วย เพื่อใช;รับย;ายข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต#อไป
6. ขออนุมัติเป5นหลักการมอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ;งให;สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารมั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ไปดําเนินการตรวจสอบตําแหน#งว#าง วิชาเอก ข;อมูลอัตรากําลังของสถานศึกษาที่เหลือจากการพิจารณาย;ายรอบนี้
เพื่อนําไปเรียกบรรจุและแต#งตั้งผู;สอบแข#งขันได; ในคราวประชุมต#อไป
7. อนุมัติให;คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับไปทบทวนการขอย;ายกรณีพิเศษ
จํานวน 8 ราย แล;วนํามาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต#อไป
8. ไม#อนุมัติการย;ายกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การเสนอแตงตั้งผู)แทนผู)อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู)แทนผู)บริหารสถานศึกษา ใน
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล) จํานวน 1 คน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติเป5นเอกฉันท4 แต#งตั้ง นายประยูร เจริญวรรณ ผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านทวดทอง เป5นผู;แทน
ผู;อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู;แทนผู;บริหารสถานศึกษา ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)

