รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 13/2561
เมื่อวันจันทร&ที่ 24 ธันวาคม 2561
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
1.1 ผู(ว1าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ
เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม นายวิ รั ต น รั ก ษพั น ธ รองผู วาราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกลาวเป)ดการประชุม และไดแจงตอ
ที่ประชุมวาผูวาราชการจังหวัดนครศรีธ รรมราช ติด ราชการ จึงไดมอบใหกระผมมาทําหนาที่เป-นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2561
กรรมการและเลขานุการ ฝ2ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 12/2561
เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 เสร็ จ เรี ย บรอยแลว และไดเสนอรายงาน
การประชุมตอที่ประชุมเพื่อใหการรับรอง
ประธาน
เพื่อความถูกตองและเป-นไปตามที่ประชุมไดมีมติและอนุมัติใหดําเนินการ
จึงขอใหทานไดตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีขอผิดพลาดหรือไมตรงตาม
ที่เสนอใหแกไขกอนที่จะรับรอง
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2561 โดยไมมีเงื่อนไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล(ว
ตามที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเสนอวาระการประชุม
ตอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2561 เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิ กายน 2561 จํา นวน 20 วาระ บัด นี้ สํา นั กงานศึ กษาธิ การจังหวั ดไดดํา เนิ นการใหเป-น ไปตามมติ
ที่ประชุมเรียบรอยแลว
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

2

3.2 เรื่อง แจ(งเพื่อทราบ
3.2.1 แผนการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจําป6การศึกษา 2562
ที่ประชุมมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบแผนการรับนักเรียน นักศึกษาประจําป=การศึกษา 2562 สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สั ง กั ด รั ฐ บาล ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จํ า นวน 11 แหง และวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสั ง กั ด เอกชน
ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 14 แหง ดังนี้
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจําป6การศึกษา 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด รัฐบาล
จํานวนนักเรียนตามแผนการรับ ป=การศึกษา 2562
ที่

ชื่อสถานศึกษา
สาขา
/วิชา

ปวส.1
(คน)

สาขา/
วิชา

สาขา/
วิชา

2

หลัก
สูตร
ระยะ
สั้น(คน)
-

หลัก
สูตรนอก
ระบบ
(คน)
-

2,210

-

-

2,000

1

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

1,085

16

1,125

25

ปริญญา
ตรี
(คน)
-

2

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

1,040

14

900

27

60

3

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

120

6

45

6

-

-

-

165

4

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช

270

5

160

8

-

-

-

430

5
6

วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

215
160

7
8

75
130

7
8

-

2,820
-

800
-

3,910
290

7

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

230

9

130

11

-

-

-

360

8

364

7

344

8

20

-

-

728

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ตอเรือนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

320

9

145

9

-

-

-

465

10

วิทยาลัยเทคนิคทุงสง

620

8

315

8

-

-

-

935

11

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

310

13

175

11

-

-

-

485

4,734

102

3,544

128

80

2,820

800

11,97
8

รวมทั้งสิ้น

ปวช.1
(คน)

1

3

รวม

หมาย
เหตุ

3
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจําป6การศึกษา 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด เอกชน
จํานวนนักเรียนตามแผนการรับ ป=การศึกษา 2562
ที่

ชื่อสถานศึกษา
ปวช.1
(คน)

สาขา/
วิชา

ปวส.1
(คน)

สาขา/
วิชา

ปริญญา
ตรี
(คน)

สาขา/
วิชา

หลัก
สูตร
ระยะ
สั้น
(คน)

หลัก
สูตร
นอก
ระบบ
(คน)

รวม

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต

120

3

80

2

200

2
3
4
5

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปKตยนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

356
246
405
90

18
4
8
3

245
160
-

4
8
-

356
491
565
90

6

พณิชยการทุงสง

150

5

80

3

230

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค)

150

8

280

11

430

8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

450

5

320

5

770

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณอาชีวศึกษา

675

6

440

8

1,115

10

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลป)น

-

-

100

1

100

11

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสิชล

180

3

180

3

360

12

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลป)น

100

1

-

-

100

13

ประทีปศาสนพณิชยการ

135

3

-

-

135

14

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชตภาคย

450

5

270

3

720

3,507

72

2,155

48

5,662

รวมทั้งสิ้น

3.2.2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียนไม1ถึง 10 คน
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ มาตรการแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี
นักเรียนไมถึง 10 คน ดังนี้
1. ป=การศึกษา 2562 ไมเป)ดรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป=ที่ 1
และอนุบาล
2. ใชวิธีการเรียนรวม ยุบเรียนรวม
3. ไมแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา
4. ถาไมสามารถดําเนินการได 1-3 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

หมาย
เหตุ

4

3.2.3 เรื่อง การแต1งตั้ง นายประยูร เจริญวรรณ เปAนอนุกรรมการใน อกศจ.
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบ การแตงตั้ ง นายประยู ร เจริ ญ วรรณ ตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
บานทวดทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ใหดํารง
ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงาน
บุคคล) ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.4 เรื่อง รายงานข(อมูลข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งครู
ที่ช1วยราชการ
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. รับทราบขอมูลขาราชการครูชวยราชการ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ตางเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 51 ราย รายละเอียดดังนี้
1) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จํานวน 2 ราย
2) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จํานวน 18 ราย
3) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จํานวน 8 ราย
4) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จํานวน 13 ราย
5) สพม.12
จํานวน 10 ราย
2. หาแนวทางใหขาราชการครูที่ชวยราชการเป-นเวลานาน ไดลงตําแหนง
โดยเร็ว
ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1 นายอนันต
ค.บ.
ครู
ครู
อัคกาญจน การเกษตร ร.ร.บานสํานักใหม
ร.ร.บานสันยูง
อ.ลานสกา
อ.ลานสกา
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1
เขต 1
2 นางมาซีเตRาะ
วท.บ.
ครู
ครู
กิจบรรทัด วิทยาศาสตร - ร.ร.ผังปาลม
ร.ร.วัดนาวง
สิ่งแวดลอม
อ.มะนัง
อ.เมืองฯ
สพป.สตูล
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1

เริ่มชวย
ราชการ

จํานวน เหตุผลในการ
(ป=) ที่
ขอชวยราชการ
ถึงวันที่
ขอชวย
ราชการ

9
มี.ค.
2560

11 2 ป=
มี.ค.
2562

27
12
มี.ค.
มี.ค.
2560 2562

2 ป=

แกปKญหา
การจัดการ
เรียนการสอน
(ชวยราชการ
ตอเนื่อง)
ติดตามคูสมรส
(ชวยราชการ
ตอเนื่อง)

5

ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 18 ราย
3 นางจิตรา
ศษ.บ.
ครู
ครู
อําไพวงศ พัฒนาชุมชน ร.ร.บานคลองขัน
ร.ร.ฉวาง
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
4 นางวิมลรัตน
ศษ.บ.
ครู
ครู
เชี่ยวชาญ การ
ร.ร.บานคลองขัน
ร.ร.ฉวาง
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
5 นางสุภาพร
ศษ.บ.
ครู
ครู
ชูมณี การ
ร.ร.บานควนสรรค
ร.ร.วัดควนยูง
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
6 นางเยาวนาถ
ศษ.บ.
ครู
ครู
กานุรักษ ภาษาไทย
ร.ร.วัดนาเขลียง
ร.ร.บานโคกมะขาม
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
7 นางกิติกร
ค.บ.
ครู
ครู
ดํารงพิพรรธน ภาษาอังกฤษ ร.ร.บานเศลาใต
ร.ร.วัดมะปรางงาม
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
8 นางสุณีย
ศษ.บ.
ครู
ครู
สุขสมพร การ
ร.ร.บานป2าพาด
ร.ร.บานทอนวังปราง
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
9 นางจารุณี
กศ.บ.
ครู
ครู
เพ็งหนู ภาษาไทย
ร.ร.วัดทะเลมิตรภาพที่ ร.ร.วัดคงคาเจริญ
151
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เขต 2
10 นางแววเสียง
ศษ.บ.
ครู
ครู
ปรีชา การ
ร.ร.บานปากระแนะ ร.ร.วัดทุงนาใหม
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
11 นายภักดิ์
กษ.บ.
ครู
ครู
คลายสมบัติ การ
ร.ร.บานปากระแนะ ร.ร.วัดทุงนาใหม
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2

เริ่มชวย
ราชการ

จํานวน เหตุผลในการ
(ป=) ที่
ขอชวย
ถึงวันที่
ขอชวย ราชการ
ราชการ

16
พ.ค.
2556

ปKจจุบัน

5 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

16
พ.ค.
2556

ปKจจุบัน

5 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

1
พ.ย.
2555

ปKจจุบัน

6 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

9
ส.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

2
พ.ย.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

1
พ.ย.
2554

ปKจจุบัน

7 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

1
พ.ย.
2554

ปKจจุบัน

7 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

ที่
12

13

14

15

16

17

18

19

20

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

นางดวงใจ
กษ.บ.
ทิพยจักษุ การ
ประถมศึกษา

ตําแหนง/
สังกัดเดิม
ครู
ร.ร.วัดภูเขาหลัก
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
ครู
ร.ร.วัดภูเขาหลัก
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
ครู
ร.ร.วัดคงคาเลียบ
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

ครู
ร.ร.ชุมชนบานหนาเขา
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
นางชุลีวรรณ
ศษ.บ.
ครู
สุภาภรณ การ
ร.ร.ชุมชนบานหนาเขา
สพป.นครศรีธรรมราช
ประถมศึกษา
เขต 2
นายพิทยา
ศษ.บ.
ครู
วันนุบล บริหาร
ร.ร.บานควนประชาการศึกษา
สรรค
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
นางรัตนา
ค.บ.
ครู
ครู
จันทรแกว บริหาร
ร.ร.บานหนาเหมน
ร.ร.วัดมะนาวหวาน
การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
นางจรวย
กศ.บ.
ครู
ครู
จินดานคร พลศึกษา
ร.ร.บานหนองเตย
ร.ร.วัดหลักชาง
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
นางอรพันธ
กศ.บ.
ครู
ครู
อินณรงค การ
ร.ร.บานสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช
ประถมศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เขต 2
นางอิงอร
ค.บ.
ครู
ครู
ศรีแกวณวรรณ การ
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา- ร.ร.วัดควนสาน
ประถมศึกษา ราม
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เขต 2
นายบรรเจิด
กศ.บ.
ครู
ครู
ถานะวร เทคโนโลยีทาง ร.ร.บานปากน้าํ
ร.ร.วัดโคกหาด
การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
เขต 2
นางสุภาวดี
ค.บ.
ครู
ครู
สการันต วิ ท ยาศาสตร ร.ร.บานปลายคลอง- ร.ร.วัดควนยูง
ทั่วไป
เพรง
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เขต 2

เริ่มชวย
ราชการ

ถึงวันที่

6
จํานวน เหตุ ผ ลในการ
(ป=) ที่ ข อ ช ว ย
ขอชวย ราชการ
ราชการ
1 ป= โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

8
มี.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

ปKจจุบัน

เขตพื้นที่ขาด
อัตรากําลัง

19
ม.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

เจ็บป2วยโรค
ไตเรื้อรัง

3
ต.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

ประโยชนทาง
ราชการ

25
ส.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

ดูแลมารดาที่
เจ็บป2วย

7

ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 8 ราย
21 นางวาสนา
ค.บ.
ครู
ครู
เพชรเกตุ ภาษาไทย
ร.ร.วัดบานเนิน
ร.ร.วัดสระโพธิ์
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3
22 นางสาวบุปผา
ศศ.บ.
ครู
ครู
บุญศรี ภาษาอังกฤษ ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม ร.ร.บานบางวัง
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3
23 นางกัลยา
ค.บ.
ครู
ครู
คงดวง การประถม - ร.ร.วัดคลองนอย
ร.ร.วัดสุขุม
ศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3
24 นายสมบูรณ
ค.บ.
ครู
ครู
คงดีบุญ วัดผลการศึกษา ร.ร.วัดคลองนอย
ร.ร.วัดเกาะจาก
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3
25 น.ส.ณัฐณิชา
ค.บ.
ครู
ครู
นาคาพงศ คอมพิ ว เตอร ร.ร.วัดคลองนอย
ร.ร.บานหวยหาร
ศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3
26 วาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
ค.บ.
ครู
ครู
แปUนคง เกษตรศาสตร ร.ร.ชุ ม ชนวั ด มั ช ฌิ ม ร.ร.วัดมหิสสราราม
เขตชลาราม
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เขต 3
27 นายนิรุส
ค.บ.
ครู
ครู
สุวรรณจันทร คณิตศาสตร ร.ร.ชุ ม ชนวั ด มั ช ฌิ ม ร.ร.บานบางมูลนาก
เขตชลาราม
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เขต 3
28 น.ส.กลิ่นสุคนธ
อ.ศบ.
ครู
ครู
ชางชนะ เ ท ค โ น โ ล ยี - ร.ร.บานเกาะนอย
ร.ร.วัดโบสถ
สารสนเทศ
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 3
เขต 3

จํานวน เหตุ ผ ลในการ
(ป=) ที่ ข อ ช ว ย
ขอชวย ราชการ
ราชการ

เริ่มชวย
ราชการ

ถึงวันที่

16
พ.ค.
2560

30
เม.ย.
2562

15
ม.ค.
2561

30
เม.ย.
2562

1 ป= เจ็บป2วย
2 เดือน

16
พ.ค.
2561

30
ก.ย.
2562

1 ป= เลิก
4 เดือน สถานศึกษา

16
พ.ค.
2561

30
เม.ย.
2562

1 ป=

เลิก
สถานศึกษา

16
พ.ค.
2561

30
เม.ย.
2562

1 ป=

เลิก
สถานศึกษา

30
มิ.ย.
2559

30
เม.ย.
2562

3 ป=

เลิก
สถานศึกษา

30
มิ.ย.
2559

30
เม.ย.
2562

3 ป=

เลิก
สถานศึกษา

16
พ.ค.
2560

30
เม.ย.
2562

2 ป=

เลิก
สถานศึกษา

2 ป=

เลิก
สถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 13 ราย
29 นายอาสีม
ศษ.บ.
ครู
ครู
จํานงฤทธิ์ การประถม - ร.ร.วัดโมคลาน
กลุ มบริ ห ารงานเงิ น
ศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช และสินทรัพย
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
30 นางพรศรี
ค.บ.
ครู
ครู
โรจนประทีป สุขศึกษา
ร.ร.บานชุมโลง
ร.ร.วัดประดูหอม
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
31 นางเพ็ญนภา
กศ.บ.
ครู
ครู
แกวสองดวง คหกรรมศาสตร ร.ร.วัดนางตรา
ร.ร.วัดโคกเหล็ก
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
32 นางธรรญธร
ทศ.บ.
ครู
ครู
ขุนทอง พืชศาสตร
ร.ร.วัดนางตรา
ร.ร.วัดโคกเหล็ก
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
33 นายสมเกียรติ
ค.บ.
ครู
ครู
นิยมรัตน การศึกษานอก ร.ร.บานวังหิน
ร.ร.วัดหญาปลอง
ระบบ
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
34 นางอุไรวรรณ
วท.บ.
ครู
ครู
เปาะทองคํา วิทยาศาสตร ร.ร.บานวังหิน
ร.ร.วัดหญาปลอง
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
35 นางสุวรรณี
ศศ.บ.
ครู
ครู
หนูทอง ภาษาไทย
ร.ร.วัดป2ากิ้ว
ร.ร.วัดหญาปลอง
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
36 นายปรีชา
กศ.บ.
ครู
ครู
จุลภักดิ์ ภาษาไทย
ร.ร.วัดสวนหมาก
ร.ร.วัดชัยธาราม สพป.นครศรีธรรมราช ประดิษฐ
เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
37 นายนิกร
วท.บ
ครู
ครู
สารพัสดุ เทคโนโลยี - ร.ร.วัดสวนหมาก
ร.ร.วัดชัยธาราม อุตสาหกรรม สพป.นครศรีธรรมราช ประดิษฐ
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4

8
เหตุผลในการ
ขอชวย
ราชการ

ถึงวันที่

จํานวน
(ป=)
ที่ขอ
ชวย
ราชการ

28
ก.ค.
2547

ปKจจุบัน

14 ป=

ขาด
อัตรากําลัง

10
มิ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

2 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

เริ่มชวย
ราชการ

9

ที่
38

ชื่อ – สกุล
นางบุญศรี

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

ศษ.บ.
ครู
จุลบล ก า ร ป ร ะ ถ ม ร.ร.วัดสวนหมาก
ศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4

ครู
ร.ร.วัดชัยธาราม ประดิษฐ
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
39 นางรัชนี
ค.บ.
ครู
ครู
พุมโกมล คณิตศาสตร ร.ร.วัดป2า(โมคลาน)
ร . ร . วั ด ชั ย ธ า ร า ม
สพป.นครศรีธรรมราช ประดิษฐ
เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
40 นางอโณทัย
กศ.บ.
ครู
ครู
ชูยก ชีววิทยา
ร.ร.บานคลองแคว
ร.ร.ปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
เขต 4
41 นางชนากานต
ค.บ.
ครู
ครู
มายะเฉียว จิ ต วิ ท ยาและ ร.ร.บานนาโอน
ร.ร.บานไสพลู
การแนะแนว สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 10 ราย
42 นายนิวัตร
ค.บ.
ครู
ครู
ร.ร.นพคุ
ณ
ประชาสรรค
ใบธน อุ ต สาหกรรม
ร.ร.พระพรหมพิทยาจั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
ศิลปW
นุสรณ
สพม.12

43

นายพงศธร
วท.ม.
ทุมสุวรรณ ชีววิทยา-เคมี

44

นายชาญศักดิ์
ค.บ.
แทนบุญ ดนตรีศึกษา

45

นางอารีย

ศศ.บ.
ถังมณี สังคมวิทยา
มานุษวิทยา

10
พ.ย.
2559

ปKจจุบัน

จํานวน
(ป=) ที่
ขอชวย
ราชการ
2 ป=

16
พ.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

19
พ.ย.
2561

ปKจจุบัน

-

ติดตามคูสมรส

19
ต.ค.
2560

ปKจจุบัน

1 ป=

ดู แ ลคู สมรสที่
เจ็บป2วย

22
พ.ค.
2552

22
พ.ค.
2562

10 ป=

ติดตามคูสมรส

26
มี.ค.
2555

27
มี.ค.
2562

7 ป=

ติดตามคูสมรส
และมี ปK ญ หา
สุขภาพ

16

31
มี.ค.
2562

6 ป=

ดูแลบิดาที่เจ็บ
ป2วย

17
มี.ค.
2562

5 ป=

ติดตามคูสมรส

เริ่มชวย
ราชการ

ถึงวันที่

เหตุ ผ ลในการ
ข อ ช ว ย
ราชการ
โร งเ รี ยน ยุ บ
รวม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12
ครู
ครู
ร.ร.กอบกุ ล วิ ท ยาคม ร.ร.พระพรหมพิทยาจังหวัดสงขลา
นุสรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพม.16
สพม.12
ครู
ครู
ร.ร.เมืองนครศรี ร.ร.เฉลิมราชประ ธรรมราช
ชาอุทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12
ครู
ร.ร.มหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา
สพม.16

สพม.12
ครู
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12

พ.ค
2556
17

มี.ค.
2557

10

ที่
46

47

48

49

50

51

ชื่อ – สกุล

วุฒิ – วิชาเอก

ตําแหนง/
สังกัดเดิม

นางดวงจันทร
กศ.ม.
ครู
เดชรักษา จิ ต วิ ท ยและ- ร.ร.นวมิ นทรราชู ทิศ การแนะแนว ทักษิณ
จังหวัดสงขลา
สพม.16
นางพวงเพ็ชร
ค.บ.
ครู
ขุนชํานาญ ภาษาไทย
ร.ร.สตรีปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศษ.ม.
บริหารการ- สพม.12
ศึกษา
นางปาริสรา
วท.บ.
ครู
วองพรรณงาม ชีววิทยา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
วท.ม.
วิท ยาศาสตร- จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพม.12
ศึกษา
นางสาวศิริพร
กศ.บ.
ครู
ทองมี การแนะแนว ร.ร.สุราษฎรพิทยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
สพม.11

ตําแหนง/สังกัดทีม่ า
ชวยราชการ

จํานวน
(ป=) ที่
ขอชวย
ราชการ
2 ป=

เหตุ ผ ลในการ
ข อ ช ว ย
ราชการ

เริ่มชวย
ราชการ

ถึงวันที่

16
ธ.ค.
2559

16
ธ.ค.
2561

13
ม.ค.
2560

1
พ.ค.
2562

1 ป=
10
เดือน

เจ็ บ ป2 ว ยเป- น
โรครูมาตอยด

8
ธ.ค.
2560

8
ธ.ค.
2561

1 ป=

ดู แ ลมารดาที่
เจ็บป2วย

ครู
9
ร.ร.ทาศาลาประสิทธิ์- มี.ค.
ศึกษา
2561

9
มี.ค.
2562

1 ป=

ดู แ ลมารดาที่
เจ็บป2วย

3
ก.ค.
2562

1 ป=

ติดตามคูสมรส

8
พ.ย.
2562

1 ป=

ดูแลบิดา
มารดาที่
เจ็บป2วย

ครู
ร.ร.สตรีทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12
ครู
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12
ครู
ร.ร.โยธินบํารุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12

ติดตามคูสมรส

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพม.12
นางอรนภา
วท.บ.
ครู
ครู
3
ศรีสุข ฟ)สิกส
ร.ร.มหรรณพาราม
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬา- ก.ค.
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภ ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย 2561
วท.บ.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฟ)สิกสศึกษา สพม.1
สพม.12
นางอรพรรณ
ศษ.บ.
ครูผูชวย
ครูผูชวย
8
ลักษณะอัฐ นาฏศิลปWไทย- ร.ร.บางลี่วิทยา
ร.ร.เบญจมราชู ทิ ศ พ.ย.
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2561
ศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
สพม.12
สพม.9
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3.2.5 เรื่อง รายงานผลการดําเนินคดีปกครอง
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบรายงานผลการดําเนินคดีปกครอง ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
3.2.6 เรื่อง การเรียกบรรจุและแต1งตั้งผู(สอบแข1งขันได(เข(ารับราชการเปAนข(าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งครูผู(ช1วย
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. การเรียกบรรจุผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเป-นขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จํานวน 41 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟ)สิกส
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฎศิลปW
ปฐมวัย
รวม

จํานวนที่เรียกบรรจุ

หมายเหตุ

5
10
7
1
1
2
5
2
8
41

2. ผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวทั้งสิ้น จํานวน 40 ราย
3. มีผูขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ราย และใหแจงผูสอบ
แขงขันไดลําดับถัดไป มารายงานตัววันที่ 21 ธันวาคม 2561
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3.2.7 เรื่ อ ง รายงานผลการดํ า เนิ น งาน การคั ด เลื อ กครู ผู( ส มควรได( รั บ พระราชทานรางวั ล
สมเด็จเจ(าฟEามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ป6 2562 (ครั้งที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. ประกาศผลการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟUามหาจักรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ป= 2562 จํานวน 3 ราย ตามลําดับผลการคัดเลือก ดังนี้
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 รายคือ
1. นายมนตรี คงแกว
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
2. นายบุญเสริฐ จันทรทิน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตจุฬาภรณวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย คือ
3. นางเยาวภาณี พงศกระทุง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนลานสกา
2. คณะกรรมการคั ด เลื อ กครู ผู สมควรไดรั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจาฟU า มหาจั ก รี
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช จะดํ า เนิ น การสงรายชื่ อครู ที่ ไ ดรั บ การคั ด เลื อก พรอมประวั ติ แ ละผลงาน และ
เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกสรุปความโดดเดนของแตละบุคคล ไปยัง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟUามหาจักรี
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เพื่อคัดเลือกในระดับประเทศตอไป
3.2.8 เรื่อง การจัดงานวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 63 ประจําป6 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบ การจั ด งานวั น ครู ครั้ ง ที่ 63 พ.ศ. 2562 ของหนวยงานคุ รุ ส ภาจั ง หวั ด
ตั้งอยู ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหนวยจัดงานวันครูจังหวั ดนครศรีธรรมราช
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตเวลา 06.30 12.00 น. ประธานในพิธีโดย ผูวาราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช และมี ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จากหนวยงานทางการศึ ก ษาสั งกั ด ตางๆ ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เขารวมงานประมาณ 1,200 คน
รายละเอียดและกําหนดการจะนําเรียนใหทราบ ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต1งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป6การศึกษา 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบประกาศการแตงตั้ ง คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ จั ง หวั ด และประกาศการแตงตั้ ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต ดังนี้
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1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ป= การศึ กษา 2562 ประกาศ ณ วั น ที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/๒๕๖1
วั น ที่ 24 เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จึ ง แตงตั้ ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดมีองคประกอบดวย
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการ
1.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
กรรมการ
1.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กรรมการ
1.4 นายจําเริญ พรหมมาศ
ผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.
กรรมการ
1.5 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.
กรรมการ
1.6 นายบุญถิ่น สืบสม
ผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.
กรรมการ
1.7 นายปราโมทย ศรีวิสุทธิ์
ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการ
1.8 นายครรชิต มนูญผล
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
กรรมการ
1.9 นายวราวุธ หมีเฟabอง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.10 นางเกษร ธานีรัตน
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ
1.11 นายสุธน เกิดมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” กรรมการ
1.12 นายวันชัย วงศศิลปW
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
1.13 สิบเอกสงา ดานวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
กรรมการ
1.14 นายประวรรณชัย เต็งทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
กรรมการ
กรรมการ
1.15 นายภักดี เหมทานนท
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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1.16 นายเจียร ทองนุน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรมการและเลขานุการ
1.17 นางจุฑารัตน มานะชนม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผูชวยเลขานุการ
1.18 นางสุพรรณี สิงหเทศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผูชวยเลขานุการ
2. บทบาท
2.1 ประสานโรงเรี ย นเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่ น และหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อดํ า เนิ น การ
รับเด็กเขาเรียนอยางเหมาะสม
2.2 สงเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
2.3 ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได
2.4 ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดใหเป-นไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็กทีอ่ ยูใน
เกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
2.๕ แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา ๒๕62 ภายในจังหวัด
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/๒๕๖1 วันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กรรมการ
1.2 รอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ประธาน

รองประธานกรรมการ

ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.3 นายประวิช บัวประหลาด ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมุขธารา
1.4 นายประยูร เจริญวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทวดทอง
1.5 นายบุญชวย ทองเกียว
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 5
1.6 นายประสิทธิ์ วรรณรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะเอียน
1.7 นายปรีชา กฐินหอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตลาด
1.8 นายระวี เฉตาไพย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยยูง
1.9 นายสุดสาคร พรมนิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพูน
1.10 นายสุธน เกิดมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
1.11 นายนัฐพล เพ็งเมือง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
1.12 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพิทยานุสรณ
1.13 นายภาวินทร ณ พัทลุง ผูอํานวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.14 นายศุภชัย สกุลแกว
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
กรรมการ
1.15 นางสาวอําพร ดานคงรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
กรรมการ
1.16 นางพรรณี พงศยี่ลา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
1.17 นางวิมลรัตน สุวรรณวงศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.18 นางสาวทัศนีย นิลดับแกว นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.19 นางบุญศรี มณีมาศ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. บทบาท
2.1ใหความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป=การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ดู แลการรั บ นั กเรี ย นภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาและรวมกั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาอื่ น ภายในจั ง หวั ด
ใหเป- น ไดดวยความเรี ย บรอย รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางรณรงคใหเด็ ก ที่ อ ยู ในเกณฑการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ไดเขาเรี ยนการศึ กษาภาคบั งคับ ครบทุ กคน และจั ดหาที่ เ รีย นใหเด็ กที่ จะประสงคเขาเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา
ป=ที่ 4 ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
2.3 กําหนดมาตรการปUองกัน ปUองปราบ กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเป-นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได
2.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏบัติหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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3. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
--------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/๒๕๖1 วันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ประธานกรรมการ
1.2 รอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
รองประธานกรรมการ
ที่รับผิดขอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.3 นายรัตนธนชัช เลื่อนแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาตาแยม
กรรมการ
1.4 นายวิทยา หอมเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกางปลา
กรรมการ
1.5 นายจงศักดิ์ มาตา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามัคคีธรรม
กรรมการ
1.6 นายอนันต มีแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนองคการสวนยาง 2
กรรมการ
1.7 นายสุรัช วัฒนสงค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายาง
กรรมการ
1.8 นางอรชร ดําประสงค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเส
กรรมการ
1.9 นายดุสิต จันทรประสิทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกมะขาม
กรรมการ
1.10 นายเสรี ริยาพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม
กรรมการ
1.11 นายสมหมาย สุดถนอม
ผูอํานวยการโรงเรียนสังวาลยวิท 7
กรรมการ
1.12 นายวันชัย วงศศิลปW
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันดี
กรรมการ
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1.13 นายเอกชัย สงทวี
1.14 นายอํานวย ดําประสงค
1.15 นายวิรัช หาญกลา
1.16 นางสาวยศรินทร ลิ่มไพบูลย
1.17 นางสุพิศ เจริญรูป
1.18 นายการูญ ปKญจะสุวรรณ
1.19 นายพินิจ ขุนนุย
1.20 นางวาธิณีย ขุนนุย
1.21 นางสกรีนรักษ บุญมี
1.22 นางสาววิสนีย นุราช

ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสยูงปKก
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะขวัญ
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนไพบูลยวิทยา
กรรมการ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทุงสง
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. บทบาท
2.1 ใหความเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บัติ การรับ นักเรีย น สังกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ดูแลการรับนั กเรีย นภายในเขตพื้ นที่ การศึกษาและรวมกั บเขตพื้ นที่ การศึกษาอื่น ภายในจังหวั ด
ใหเป- น ไดดวยความเรี ย บรอย รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางรณรงคใหเด็ ก ที่ อ ยู ในเกณฑการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ไดเขาเรี ยนการศึ กษาภาคบั งคับ ครบทุ กคน และจั ดหาที่ เ รีย นใหเด็ กที่ จะประสงคเขาเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา
ป=ที่ 4 ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
2.3 กําหนดมาตรการปUองกัน ปUองปราบ กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเป-นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได
2.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
ใหคณะกรรมการที่ ไ ดรั บ การแตงตั้ ง ปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามประกาศคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

20

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๖1 วันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 รอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
รองประธานกรรมการ
ที่รับผิดขอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.3 นายธีระ หมวดจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียน.วัดฝ2าพระบาทราษฎรบํารุง
กรรมการ
1.4 นายลาศ ชูเชิด
ผูอํานวยการโรงเรียน.บานปากเชียร
กรรมการ
1.5 นายโชติ คํานวณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหาร
กรรมการ
1.6 สิบเอกสงา ดานวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
กรรมการ
1.7 นายอําพล เพ็ญตระการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะอวด
กรรมการ
1.8 นายวิชัย ราชธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังฆอง
กรรมการ
1.9 นางสุจริ า ทองศรีนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยา
กรรมการ
1.10 นางวนิดา มณีฉาย
ผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยวิทยา
กรรมการ
1.11 นายพงศกฎ พงศเพ็ชร
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเชียรใหญ
กรรมการ
1.12 นายพัชรวัฒน พรหมอนุมัติ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
กรรมการ
1.13 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
1.14 นางเยาวรัตน เพิงมาก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.15 นางจิราณี แทรกสุข
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.16 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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2. บทบาท
2.1 ใหความเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บัติ การรับ นักเรีย น สังกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ดูแลการรั บนั กเรียนภายในเขตพื้นที่ การศึ กษาและรวมกับ เขตพื้น ที่การศึกษาอื่นภายในจังหวั ด
ใหเป- น ไดดวยความเรี ย บรอย รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางรณรงคใหเด็ ก ที่ อ ยู ในเกณฑการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ไดเขาเรี ยนการศึ กษาภาคบั งคับ ครบทุ กคน และจั ดหาที่ เ รีย นใหเด็ กที่ จะประสงคเขาเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา
ป=ที่ 4 ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
2.3 กําหนดมาตรการปUองกัน ปUองปราบ กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเป-นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได
2.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
--------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๖1 วันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประธานกรรมการ
1.2 รอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
รองประธานกรรมการ
ที่รับผิดขอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.3 นายมนตรี เจียรมาศ
ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมานุกูล
กรรมการ
1.4 นายจุฬา จันทพราหมณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาเหรง
กรรมการ
1.5 นายประวรรณชัย เต็งทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
กรรมการ
1.6 นายสังเวียน แกวนพ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองแคว
กรรมการ
1.7 นางนัยนา เมฆแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)
กรรมการ
1.8 นายเฉลิมชาติ เมฆแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมปKญญาจารย
กรรมการ
1.9 นางกษมา ศรีสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนฆังคะทวีศิลปW
กรรมการ
1.10 นางกัลยา สุทิน
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาศาลา
กรรมการ
1.11 ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําโฉ
กรรมการ
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1.12 นายไพโรจน คันธิก
1.13 นายบุญยืน อรชร
1.14 นางจิตตรอง โสขะรัตน
1.15 นางสาววรรณี ใจหาว

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. บทบาท
2.1 ใหความเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บัติ การรับ นักเรีย น สังกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ดูแลการรับนั กเรีย นภายในเขตพื้ นที่ การศึกษาและรวมกั บเขตพื้ นที่ การศึกษาอื่น ภายในจังหวั ด
ใหเป- น ไดดวยความเรี ย บรอย รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางรณรงคใหเด็ ก ที่ อ ยู ในเกณฑการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ไดเขาเรี ยนการศึ กษาภาคบั งคับ ครบทุ กคน และจั ดหาที่ เ รีย นใหเด็ กที่ จะประสงคเขาเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา
ป=ที่ 4 ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
2.3 กําหนดมาตรการปUองกัน ปUองปราบ กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเป-นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได
2.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
ใหคณะกรรมการที่ ไ ดรั บ การแตงตั้ ง ปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามประกาศคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.12

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป=การศึกษา 2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๖1 วันที่
24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา องคประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการ
1.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประธานกรรมการ
1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองประธานกรรมการ
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1.3 นายภักดี เหมทานนท
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กรรมการ
1.4 นายส.สมบัติ มีสุนทร
ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
กรรมการ
1.5 นายสุนันท กลับขันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง
กรรมการ
1.6 นายประเสริฐ ชีใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง
กรรมการ
1.7 นายสุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
กรรมการ
1.8 นายสันติกร รักสองหมื่น
ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการ
1.9 นายสมพงษ ปานหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ
1.10 นายกิตติชัย ไชยศร
ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
กรรมการ
1.11 นายประเสริฐ ธานีรัตน
ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม
กรรมการ
1.12 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพิทยานุสรณ
กรรมการ
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1.13 นายนิรัญ เทพลักษณ
ผูอํานวยการโรงเรียนประทีปศาสน
กรรมการ
1.14 นายศุภชัย สกุลแกว
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
1.15 นางพฤษภา ปุยานุสรณ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก กรรมการ
1.16 นางสาวพรทิพย เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
1.17 นางกันยา อักษรทอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.18 นางศิริวรรณ ชวยอักษร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.19 นางสาวพนิดา มณี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. บทบาท
2.1 ใหความเห็ น ชอบประกาศแนวปฏิ บัติ การรับ นักเรีย น สังกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป=การศึกษา 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ดูแลการรับนั กเรีย นภายในเขตพื้ นที่ การศึกษาและรวมกั บเขตพื้ นที่ การศึกษาอื่น ภายในจังหวั ด
ใหเป- น ไดดวยความเรี ย บรอย รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทางรณรงคใหเด็ ก ที่ อ ยู ในเกณฑการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ไดเขาเรี ยนการศึ กษาภาคบั งคับ ครบทุ กคน และจั ดหาที่ เ รีย นใหเด็ กที่ จะประสงคเขาเรีย นชั้ นมั ธ ยมศึกษา
ป=ที่ 4 ไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
2.3 กําหนดมาตรการปUองกัน ปUองปราบ กํากับติดตามใหการรับนักเรียนเป-นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได
2.4 ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 แกปKญหาเรื่องการรับนักเรียน ป=การศึกษา 2562 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป-นตนไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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เรื่องที่ 4.2
เรื่ อ ง การพิ จ ารณาย( า ยผู( อํา นวยการสถานศึ ก ษา และรองผู( อํ า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป6 พ.ศ. 2561 (การย(ายเพิ่มเติม)
คํ า ขอ อนุ มั ติ ก ารยายผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาและรองผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป= พ.ศ. 2561 (การยายเพิ่มเติม) จํานวน 8 ราย
1. การย(ายกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย
ที่

ลําดับ

ตําแหน1งว1าง

ชื่อ – สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

เหตุผล

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย

1 1

วัดบางทองคํา
(เล็ก) นร. 26 คน
ตําแหนงเลขที่ 3751

นายสัมพันธ
ผอ.ร.ร. วัดพระอานนท
อิสระพันธุ

อันดับ คศ.4 ขั้น60,150 บาท

ป2 ว ยโรคเสนเลื อ ดอุ ด ตั น
ชาปลายมือขวา พูดไมชัด
เป-นเวลานาน แลว มีเสน
เลื อ กสมองตี บ รั ก ษาตั ว
เ ป- น เ ว ล า นา น ป ฏิ บั ติ
ราชการอยู ที่ ร.ร.วั ด บาง
ทองคําอยูกอนแลว

2. การย(ายกรณีปกติ จํานวน 7 ราย
ที่

ลําดับ

ตําแหน1งว1าง

ชื่อ – สกุล

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1 1 ชุมชนวัดหมน (วาง)
นายสมศักดิ์ เกษโร
(เล็ก)
นร. 106 คน
ตําแหนงเลขที่ 1316

ตําแหน1ง

โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน

ขนาด
โรงเรียน

ผอ.ร.ร.

วัดยางงาม
สพป.นศ.4

122

เล็ก

ผอ.ร.ร.

ราชเวชพิศาล

82

เล็ก

ผอ.ร.ร.

บานคลองโอม

95

เล็ก

อันดับ คศ.3ขั้น62,760 บาท

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
2 1 บานหนองใหญ (วาง)
นายสุรินทร สมบูรณ
(เล็ก)
นร. 233 คน
ตําแหนงเลขที่ 6134

อันดับ คศ.3ขั้น58,390 บาท

3

2

วัดเขาโร (วาง)
(เล็ก)
นร. 280 คน
ตําแหนงเลขที่ 5531
อันดับ คศ.3ขั้น58,390 บาท

น.ส.ตาวัน รักชุมพล
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ที่ ลําดับ
4

3

ตําแหนงวาง
บานควนลําภู (วาง)
(เล็ก)
นร. 137 คน
ตําแหนงเลขที่ 6238

ชื่อ – สกุล
นางสุภาพร มีแตม

ขนาด
จํานวน
ตําแหนง
โรงเรียน
โรงเรีย
นักเรียน
น
ผอ.ร.ร. คลองหมื่ น เพชร 102
เล็ก
อนุสรณฯ

อันดับ คศ.3ขั้น58,390 บาท

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
5 1 ชุมชนพิบูลสงคราม (วาง) นายชนะวิน
(เล็ก)
แสงทามาตย

ผอ.ร.ร.

วัดสระโพธิ์

158

เล็ก

ผอ.ร.ร.

บานปากดวด

82

เล็ก

ผอ.ร.ร.

วัดประดูหอม

37

เล็ก

นร. 216 คน
ตําแหนงเลขที่ 8998

อันดับ คศ.3ขั้น62,100 บาท

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 ราย
6 1 บานพังปริง (วาง)
นายสัญยิด ยีสา
(เล็ก)
นร. 163 คน
ตําแหนงเลขที่ 4185

อันดับ คศ.4ขั้น62,760 บาท

7

2

บานทานอย (วาง)
(เล็ก)
นร. 104 คน
ตําแหนงเลขที่ 1528

นางอรไท มะลิแกว

อันดับ คศ.3ขั้น58,390 บาท

3. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการออกคําสั่ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2561
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การพิจารณาตําแหน1งว1างผู(อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและเห็นว1าไม1จําเปAนต(องมี
ผู(อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน(าที่
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ตํ า แหนงวางผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก และเห็ น วาไมจํ า เป- น ตองมี
ผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 36 อัตรา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
จํานวน 1 อัตรา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จํานวน 13 อัตรา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จํานวน 22 อัตรา
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 อัตรา
ที่
1

ที่
2
3
4
5
6
7
8
9

ตําแหนง
ผอ.ร.ร

โรงเรียน
วัดวังไทร

อําเภอ
ลานสกา

ตําแหนง
เลขที่
7777

ขนาด
โรงเรียน
เล็ก

นักเรียน
5

หองเรียน
-

หมายเหตุ
เกษียณอายุ
ราชการ นร.
กําลังเรียนรวม
กับ ร.ร.วัดโคก
โพธิ์สถิต และจะ
เลิกสถานศึกษา
ในป= 2562

(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 13 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง
ขนาด
ตําแหนง
โรงเรียน
อําเภอ
นักเรียน หองเรียน
หมายเหตุ
เลขที่
โรงเรียน
ผอ.ร.ร
บานคลองขัน
ฉวาง
1693
เล็ก
2
2
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2556
ผอ.ร.ร
บานควนสวรรค
ฉวาง
2339
เล็ก
0
0
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2555
ผอ.ร.ร.
วัดนาเขลียง
ฉวาง
1665
เล็ก
4
2
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559
ผอ.ร.ร
บานเศลาใต
ฉวาง
2088
เล็ก
3
2
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559
ผอ.ร.ร
ป2าพาด
ฉวาง
2055
เล็ก
0
0
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2560
ผอ.ร.ร
วัดควนสะตอ
ฉวาง
2379
เล็ก
1
1
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2560
ผอ.ร.ร
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ทุงสง
5419
เล็ก
0
0
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2560
ผอ.ร.ร
วัดภูเขาหลัก
ทุงใหญ
6097
เล็ก
6
3
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559
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10

ผอ.ร.ร

วัดคงคาเลียบ

ทุงใหญ

ตําแหน1ง
เลขที่
5952

11

ผอ.ร.ร

บานปากระแนะ

พิปูน

9386

เล็ก

0

0

12

ผอ.ร.ร

วัดในไร

พิปูน

5388

เล็ก

0

0

13

ผอ.ร.ร

บานหนาเหมน

ชางกลาง

2322

เล็ก

0

0

14

ผอ.ร.ร

บานหนองเตย

ชางกลาง

2480

เล็ก

0

0

ที่

ที่
15

16
17
18
19
20
21
22

23

ตําแหน1ง

โรงเรียน

อําเภอ

ขนาด
โรงเรียน
เล็ก

นักเรียน

ห(องเรียน

0

0

หมายเหตุ
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2554
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2554
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559
รวมสถานศึกษา
ตั้งแตป= 2559

(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 22 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง
ขนาด
ตําแหนง
โรงเรียน
อําเภอ
นักเรียน หองเรียน
หมายเหตุ
เลขที่
โรงเรียน
ผอ.ร.ร
วัดคลองขยัน
เชียรใหญ
3619
เล็ก
24
7
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2563
ผอ.ร.ร
บานทาขนาน
เชียรใหญ
3740
เล็ก
2
2
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดทวยเทพ
ผอ.ร.ร.
บานบางปรง
เชียรใหญ
3593
เล็ก
4
4
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดสระโพธิ์
ผอ.ร.ร
วัดพระหอม
เชียรใหญ
3545
เล็ก
6
3
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดสระโพธิ์
ผอ.ร.ร.
บานดอนโตนด
เชียรใหญ
3599
เล็ก
17
7
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดสระโพธิ์
ผอ.ร.ร.
วัดป2าระกําเหนือ
ปากพนัง
6636
เล็ก
18
7
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดป2าระกํา
ผอ.ร.ร.
วัดแจง
ปากพนัง
6415
เล็ก
21
8
เรียนรวมกับ
ร.ร.บานบางแรด
ผอ.ร.ร.
วัดบานงาม
ปากพนัง
6926
เล็ก
20
9
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2562
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
ผอ.ร.ร.
วัดบางฉนาก
ปากพนัง
6272
เล็ก
27
8

แผนการยุบเลิกใน
ป=การศึกษา
2563

30
ที่

ตําแหน1ง

โรงเรียน

อําเภอ

24

ผอ.ร.ร.

วัดรัตนาราม

ปากพนัง

ตําแหน1ง
เลขที่
6314

ขนาด
โรงเรียน
เล็ก

นักเรียน

ห(องเรียน

29

5

25

ผอ.ร.ร.

วัดเหมก

ปากพนัง

6645

เล็ก

22

6

26

ผอ.ร.ร.

วัดบางพระ

ปากพนัง

6581

เล็ก

13

6

27

ผอ.ร.ร.

วัดอัฒฑศาสนาราม

ปากพนัง

6660

เล็ก

20

7

28

ผอ.ร.ร.

วัดปากบางทาพญา

ปากพนัง

6406

เล็ก

24

6

29

ผอ.ร.ร.

บานทุงเลน

รอนพิบูลย

2771

เล็ก

26

8

30

ผอ.ร.ร.

วัดถ้ําเขาแดง

รอนพิบูลย

3121

เล็ก

17

7

31

ผอ.ร.ร.

บานเกยเชน

รอนพิบูลย

2761

เล็ก

9

4

32

ผอ.ร.ร.

บานทาเจริญ

รอนพิบูลย

3231

เล็ก

15

6

33

ผอ.ร.ร.

บานมวงงาม

รอนพิบูลย

2559

เล็ก

22

8

34

ผอ.ร.ร.

วัดดอนผาสุก

หัวไทร

9110

เล็ก

6

3

35

ผอ.ร.ร.

บานทุงบก

จุฬาภรณ

2841

เล็ก

17

6

36

ผอ.ร.ร.

บานชายควน

จุฬาภรณ

7400

เล็ก

6

3

หมายเหตุ
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิกใน
ป=การศึกษา
2563
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิกใน
ป=การศึกษา
2562
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดปากแพรก
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิกใน
ป=การศึกษา
2562
เรียนรวมกับ
ร.ร.บานบางแรด

เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2563
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2562
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดวัวหลุง
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2562
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดพิศาล
นฤมิต
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดปาก
เหมือง
เป-น ร.ร.ที่อยูใน
แผนการยุบเลิก
ในป=การศึกษา
2562
เรียนรวมกับ
ร.ร.วัดวังฆอง
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2. อนุมัติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไมแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาใหทราบโดยทั่ว กัน ในวันที่ 26
ธันวาคม 2561
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต1งตั้งให(ดํารงตําแหน1งผู(อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป6 พ.ศ.2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ ตํ า แหนงวางการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป= พ.ศ.2561 จํานวน 145 อัตรา ดังนี้
1) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช จํานวน 143 อัตรา
2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน 2 อัตรา
2. อนุมัติประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่ อบรรจุ และแตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสถานศึ กษา สั งกั ดสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ป= พ.ศ. 2561
3. อนุมัติการดําเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกขอสอบ ภาค ก ความรูความสามารถใน
การบริหารงานในหนาที่
4. ขออนุมัติหลักสูตรภาค ก ความรูความสามารถในการบริหารงานในหนาที่ , องคประกอบ ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ และภาค ค
ความเหมาะสมกับตําแหนง
5. อนุมัติบันทึกขอตกลง และองคประกอบตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่
6. มอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ป= พ.ศ. 2561 และดําเนินการ ดังนี้
๖.1 ดําเนินการคัดเลือกฯ
๖.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ตามความจําเป-นและเหมาะสม
๖.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ
6.4 ประกาศรายชื่อผูสอบผานภาค ก
6.5 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
7. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่ แกไขเพิ่มเติม บรรจุ และแตงตั้ งผู ผานการคัด เลื อกใหดํ ารงตํา แหนงผู อํานวยการ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
8. ในกรณีเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกไมครบตาม
จํานวนตําแหนงวางขออนุมัติเป-นหลักการในการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกลําดับตอไป เพื่อมาบรรจุและ
แตงตั้งจนครบจํานวนตําแหนงวางตามที่ไดรับอนุมัติ
๙. หากผูไดรับการคัดเลือกเขารับการบรรจุและแตงตั้งในสถานศึกษาใด ใหบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในสถานศึกษานั้น
1๐. เมื่อดําเนินการแลวใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบตอไป
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1๑. ขออนุ มั ติ เ ป- น หลั ก การ ใหสํ า นั กงานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ดํ า เนิ น การตามที่
สํ า นั กงาน ก.ค.ศ. และสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห นั ง สื อสั่ งการเพิ่ ม เติ มที่ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ป= พ.ศ. 2561 ทุ กขั้ น ตอนจนแลวเสร็ จ และรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบตอไป
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การนําบัญชีผู(สอบแข1งขันได(ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปAนผู(สอบแข1งขันได(ในบัญชีอื่นตําแหน1งครูผู(ช1วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการนําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป-นผูสอบแขงขันได
ในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 11 อัตรา
ที่
1
2
3
4

กศจ.ที่ขอใชบัญชี
กลุมวิชาที่ขอใชบัญชี
จังหวัด
ในคราวประชุม กศจ.ครั้งที่
สุราษฎรธานี
12/2561 เมื่อวันที่
ฟ)สิกส
12 ตุลาคม 2561
ดนตรีสากล
เคมี
กระบี่
8/2561 เมื่อวันที่
นาฏศิลปW
12 ตุลาคม 2561
การเงิน/การบัญชี
ประจวบคีรีขันธ
9/2561 เมื่อวันที่
ดนตรีศึกษา
26 กันยายน 2561
นราธิวาส
13/2561 เมื่อวันที่
นาฏศิลปW
19 พฤศจิกายน 2561
ดนตรีสากล

จํานวน (อัตรา)
1
1
1
2
3
1
1
1

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง กา รย( า ยข( า รา ชกา ร ค รู แ ละบุ ค ลา กรทา ง กา รศึ ก ษา ใ น สั ง กั ด ก ระทรวงศึ กษา ธิ ก า ร
ซึ่งเปAนผู(สอบแข1งขันได( มาบรรจุและแต1งตั้งให(ดํารงตําแหน1งครูผู(ช1วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป-น
ผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย จํานวน 15 ราย
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 4 ราย
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 5 ราย
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 1 ราย
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ที่

ชื่อ – สกุล

กลุ1มวิชา/ลําดับที่

1.

นางสาวอัญชณา
รอดริน

ภาษาไทย
ลําดับที่ 31

ครูผูชวย
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
สพม.1

2.

นางสาวปรียาภรณ
พุฒสุข

ภาษาไทย
ลําดับที่ 33

ครูผูชวย
โรงเรียนพัฒนาประชานุ-เคราะห
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

3.

นางสาวศศินิภา
ศรีสงคราม

ภาษาไทย
ลําดับที่ 35

ครูผูชวย
โรงเรียนบานปลายเส
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

4.

นางเปมิกา
เครือเพ็ง

ภาษาไทย
ลําดับที่ 63

ครูผูชวย
โรงเรียนบานหนองสมบูรณ
สพป.อุทัยธานี เขต 1

อัครกุล

พลศึกษา
ลําดับที่ 8

ครูผูชวย
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

ทองนุน

ปฐมวัย
ลําดับที่ 23

ครูผูชวย
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

7.

นางสาวเพ็ญพิชชา
คงประพันธ

ปฐมวัย
ลําดับที่ 28

ครูผูชวย
โรงเรียนบานนาโบสถ
(นอมมิตรอนุกลู )
สพป.ตาก เขต 1

8.

นางสาวชฎาพร
ชูเมือง

ปฐมวัย
ลําดับที่ 54

ครูผูชวย
โรงเรียนบานศาลาใหม
สพป.นราธิวาส เขต 2

ทับอินทร

สังคมศึกษา
ลําดับที่ 23

ครูผูชวย
โรงเรียนไชยาวิทยา
สพม.11

10. นายภานุพันธุ
คชินเผือก

ภาษาอังกฤษ
ลําดับที่ 26

ครูผูชวย
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ –
ประดิษฐ
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

5.

6.

9.

นางสาวจินดา

นางสาวนฤมล

นางธนิดา

ตําแหน1งต(นสังกัดเดิม

ตําแหน1งที่รับย(าย
ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทร
(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ตําแหนง 7338
ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทร
(เรือนประชาบาล)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ตําแหนง 8591
ครูผูชวย
โรงเรียนบานเขาตาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่ตําแหนง 5782
ครูผูชวย
โรงเรียนบานนิคมวังหิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่ตําแหนง 5607
ครูผูชวย
โรงเรียนทาศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหนง 4376
ครูผูชวย
โรงเรียนบานทุงโปiะ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ตําแหนง 7189
ครูผูชวย
โรงเรียนบานสองแพรก –มิตรภาพ
ที่ 92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหนง 4390
ครูผูชวย
โรงเรียนบานรอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เลขที่ตําแหนง 462
ครูผูชวย
โรงเรียนวัดโบสถ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เลขที่ตําแหนง 10601
ครูผูชวย
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ตําแหนง 6731
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ที่ ชื่อ – สกุล
11. นางสุวิมล
พรหมมะ

กลุ1มวิชา/ลําดับที่
ภาษาอังกฤษ
ลําดับที่ 27

ตําแหน1งต(นสังกัดเดิม
ครูผูชวย
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
สพม.9

12. นางสาวเกศราภรณ
แทนศิลป

คณิตศาสตร
ลําดับที่ 28

ครูผูชวย
โรงเรียนบานคลองตะเคียน
สพป.ชลบุรี เขต 1

13. นางสาวอภิรมย
สมบูรณ

คณิตศาสตร
ลําดับที่ 43

ครูผูชวย
โรงเรียนสตรีระนอง
สพม.14

14. นายเอกราช

คณิตศาสตร
ลําดับที่ 65

ครูผูชวย
โรงเรียนตะกั่วป2า
“เสนานุกูล”
สพม.14
ครูผูชวย
โรงเรียนเกาะมะพราว
สพป.ภูเก็ต

เอียดแกว
15. นางสาวเยาวมาลย
อรัญ

วิทยาศาสตรทั่วไป
ลําดับที่ 3

ตําแหน1งที่รับย(าย
ครูผูชวย
โรงเรียนวัดจันดี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่ตําแหนง 6164
ครูผูชวย
โรงเรียนปากพนัง
สพม.12
เลขที่ตําแหนง 2937
ครูผูชวย
โรงเรียนบานในถุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหนง 25100
ครูผูชวย
โรงเรียนบานในเพลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหนง 2967
ครูผูชวย
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
เลขที่ตําแหนง 8108

2. อนุ มั ติ เ ป- น หลั ก การใหยายขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป-นผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดจนแลวเสร็จทุกกระบวนการ แลวรายงานให กศจ.ทราบ
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห&สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อบรรจุและแต1งตั้งเข(ารับราชการเปAนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งครูผู(ช1วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเป-นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมี
สัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน 2 ราย ดังนี้
ที่
ตําแหนง
โรงเรียน
ตําแหนงเลขที่
อันดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
1. ครูผูชวย
บานไรยาว
3159
คศ.3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 1 ราย
2. ครูผูชวย
คีรีราษฎรพัฒนา
3090
คศ.3
สพม.12

เงินเดือน
41,580
49,420

2. อนุมัติเป-นหลักการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการและเจาหนาที่รับผิดชอบ ไดตามความจําเป-นและตามความเหมาะสมลงนามในประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและดําเนินการคัดเลือกฯ จนแลวเสร็จ
ทุกกระบวนการ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบตอไป
3. อนุมัติใหผูมี อํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญั ติระเบีย บขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผู ไดรับการคัด เลือก ทั้งนี้ ไมกอนวัน ที่
ไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การแต1งตั้งข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน1งครูผู(ช1วย ให(ดํารงตําแหน1งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป= ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม โดย
ไดรั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.1 เมื่ อ วั น ถั ด จากวั น ครบกํ า หนดการเตรี ย มความพรอมและพั ฒ นาอยางเขม
จํานวน 62 ราย
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 11 ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 6 ราย
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 39 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 ราย
1 นายวีรชัย ปานการ

ครูผูชวย

วัดกะโสม

2 นางสาวจริยา วงศดี

ครูผูชวย

บานจันดี

3 นางสาวชวัลกร เกตุแยม

ครูผูชวย

บานทอนวังปราง

4 นางสาวเมธาวรรณ หนูประสิทธิ์

ครูผูชวย

บานวังยาว

5 วาที่รอยตรีหญิงพาขวัญ จิตจํา

ครูผูชวย

วัดมะปรางงาม

6 นางสาวพัชราภรณ ศิริศักดิ์วัฒนา

ครูผูชวย

ชุมชนวัดสุวรรณาราม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 11 ราย
7 นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม
ครูผูชวย
วัดแหลม
8

นางสาวกนกวรรณ ชูแกว

ครูผูชวย

บานคงคาลอม

9

นายอยุทธ คงเซ็น

ครูผูชวย

วัดพระอานนท

10 นางกิติมา เพ็งเมือง

ครูผูชวย

วัดโคกมะมวง

11 นางสาวเรืองอุไร เทพชุม

ครูผูชวย

บานดอนโรงมิตรภาพที่ 196

12 นางสาวสุนสิ า ทิพยโพธิ์

ครูผูชวย

บานปลายราง

13 นางสาวจุฑาทิพย พรหมณะ

ครูผูชวย

วัดโคกพิกุล

14 นางสาวอรวรรณ เนินไธสง

ครูผูชวย

วัดปากเหมือง

15 นางสาวสุชาดา จิตติศักดิ์

ครูผูชวย

วัดบางทวด

16 นางสาวกกขวัญ คํานวณ

ครูผูชวย

ราชประชานุเคราะห

17 นายธีรธัช เกษโร

ครูผูชวย

บานน้ําบอ

39

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน1ง

โรงเรียน

18

นางสาวณัฐวดี นอยหีด

ครูผูชวย

วัดสุธรรมาราม

19

นายเดชบัญชา สังขพันธ

ครูผูชวย

บานสระบัว

20

นางสาววรางคณา นาภูมิ

ครูผูชวย

วัดสุชน

21

นางสาวเสาวลักษณ ขาวเขียว

ครูผูชวย

บานตนจันทน

22

นางสาวรัตนากร มุงมาไพรี

ครูผูชวย

วัดโทเอก

23

นางธิดารัตน มัจฉาชาญ

ครูผูชวย

บานสุวรรณเขต

24

นางสาวปาริดา โชติเชย

ครูผูชวย

เบญจมราชูทิศ

25
26

นายปวเรศ วงศฤคเวช
นางสาวมนชิดา หนูแกว

ครูผูชวย
ครูผูชวย

ชะอวด
ชะอวด

27

นางสาวปรียานุช วรเดช

ครูผูชวย

หัวไทรบํารุงราษฎร

28

นางสาวนะราภรณ นาคนวล

ครูผูชวย

ชะอวดเครงธรรมวิทยา

29

นางสาวศลิษา นุนสกุล

ครูผูชวย

นางเอื้อยวิทยา

30
31

นายอานนท วโรตมะวิชญ
นางจาณิศา พรหมทอง

ครูผูชวย
ครูผูชวย

ทุงใหญวิทยาคม
ทุงใหญวิทยาคม

32

นางสาวอังคณา จุลบุญญาสิทธิ์

ครูผูชวย

ทุงใหญวิทยาคม

33

นางสาววานิสา จินา

ครูผูชวย

เขาพังไกร

34

นางสาวเต็มศิริ ศิรสิ มบัติ

ครูผูชวย

ฉวางรัชดาภิเษก

35

นางสาวแอน ปานมี

ครูผูชวย

เชียรใหญสามัคคีวิทยา

36

นางสาววิภาดา สงาสมพล

ครูผูชวย

ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา

37

นายกฤษฎา อยูขํา

ครูผูชวย

สิชลประชาสรรค

38

นายนพวิทย แซภู

ครูผูชวย

วิเชียรประชาสรรค

39

นางสาววันวิสาข ยังชวย

ครูผูชวย

ทุงสงสหประชาสรรค

40

นางสาววชิรญาณ ยอดพิจิตร

ครูผูชวย

เสม็ดจวนวิทยาคม

41

นางสาวสุภารัตน เนียมทอง

ครูผูชวย

เสม็ดจวนวิทยาคม

42

นายสุพศิน เสาวรัตน

ครูผูชวย

เสม็ดจวนวิทยาคม

43

นายศิริวัฒน ชูแสงนิล

ครูผูชวย

โยธินบํารุง

44

นางสาวกัญจรีย บางวรกุล

ครูผูชวย

45

นางสาวฐิตาพร คงหอม

ครูผูชวย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช

40

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 39 ราย
46

นางสาวพัชรี นวลจันทร

ครูผูชวย

ทุงสง

47

นางสาวณิชชา รอดเสน

ครูผูชวย

ทุงสง

48

นางสาวศุภาพิชญ ศรีมีชัย

ครูผูชวย

ทุงสง

49

นางสาวสิรนุช บุญไทย

ครูผูชวย

ทุงสง

50

นางสาวพิมพชนก สุขหอม

ครูผูชวย

สตรีทุงสง

51

นายณัฐฤทธิ์ กาญจนกีรณา

ครูผูชวย

สตรีทุงสง

52

นางสาววิมลรัตน ตุงซี่

ครูผูชวย

สตรีทุงสง

53

นางสาวภารดี หิรัญประจักษ

ครูผูชวย

ขุนทะเลวิทยาคม

54

นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม

ครูผูชวย

ทุงสงวิทยา

55

นางสาวสาวิตรี ขาวมัน

ครูผูชวย

ปากพนัง

56

นางสาวมธุรส นวลเกลื่อน

ครูผูชวย

ปากพนัง

57

นางสาวศิริวรรณ ขําพาลี

ครูผูชวย

ปากพนัง

58

นางสาวพัชรี สังขทอง

ครูผูชวย

ปากพนัง

59

นางสาวป)ยลักษณ หะริตวัน

ครูผูชวย

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

60

นางสาวจิตสุภา พริกคง

ครูผูชวย

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

61

นางสาวสุภาวดี สุขใส

ครูผูชวย

บางขันวิทยา

62

นายคมเดช ทิมธรรม

ครูผูชวย

สิชลคุณาธารวิทยา

41

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช1วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
(เปAนการชั่วคราว )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ให นางอโณทัย ชูยก ตําแหนงครู โรงเรียนบานคลองแคว อําเภอพรหมคีรี ไปชวยราชการ
ที่โรงเรียนปทุมานุกูล อําเภอทาศาลา เป-นการชั่วคราว กรณีติดตามคูสมรส มีกําหนด 1 ป

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การตัดโอนตําแหน1งและอัตราเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
(ตําแหน1งที่มีผู(ดํารงตําแหน1ง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
(ตําแหนงที่มีผูดํารงตําแหนง) กรณีรวมสถานศึกษา ไปกําหนดใหมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงานการ
สอนต่ํากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จํานวน 1 ราย
ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดิม
ที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นางจารุณี
เพ็งหนู

ตําแหนง/
สถานศึกษา/สังกัด

วุฒิ/
วิชาเอก

เลขที่
ตําแหนง

ครู/
ร.ร.วัดทะเลมิตรภาพ
ที่ 151/
สพป.นศ.2

กศ.บ.
ภาษาไทย

2448

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาที่กําหนดใหม
อัตรากําลัง
ตําแหนง/
อัตรากําลัง
เลขที่
-ขาด/เกิน สถานศึกษา/สังกัด
-ขาด/เกิน
ตําแหนง
สุทธิ
สุทธิ
+1
ครู/
2448
-3
ร.ร.วัดคงคาเจริญ/
สพป.นศ.2

หมายเหตุ

ตัดโอนกรณีรวม
สถานศึกษาและ
ชวยราชการใน
โรงเรียนที่รวม

42

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การตัดโอนตําแหน1งและอัตราเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตําแหน1งว1าง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตําแหนงวาง) จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนเกิณเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดใหมใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 44 อัตรา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 อัตรา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 อัตรา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 7 อัตรา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 อัตรา
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 33 อัตรา
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
ที่

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงฯ ไปกําหนดใหมที่

เงินเดือน
ตําแหนง
เลขที่
อันดับ ขั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 อัตรา

1.

ตําแหนง

ครู

โรงเรียน

วัดไทรงาม

3380

คศ.3

53,080

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

สถานศึกษา

ครู

3380

วัดพระมงกุฎ

ครู

6087

วัดควน

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

5132
7184
7221
3804
3807
8891
2763

วัดทายทะเล
วัดพิบูลยารามฯ
บานลําครอง
บานทุงไมไผ
วัดแรราษฎรสุทัศน
วัดบางลึก
วัดเกาะจาก

ครู
ครู

4133
1568

วัดสุชน
บานทุงหัวนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 อัตรา

2

ครู

วัดควนยูง /
อ.ทุงใหญ

6087

คศ.2

41,620

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 7 อัตรา

3
4
5
6

7
8
9

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

บานทุงบก
บานนางหลง
บานนางหลง
วัดพิศาลนฤมิตร
วัดพิศาลนฤมิตร
วัดบอโพง
บานเกยเชน

5132
7184
7221
3804
2807
8891
2763

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2

50,290
56,760
51,170
41,620
55,720
44,560
50,290

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 อัตรา

10 ครู
11 ครู

วัดศิลาชลเขต
บานเขาวังทอง

413
1568

คศ.2
คศ.2

52,060
46,040

หมายเหตุ

43
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
ที่

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงฯ ไปกําหนดใหมที่

เงินเดือน
ตําแหนง
เลขที่
อันดับ ขั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 33 อัตรา
ครู
ชะอวด
133524 คศ.2
37,830
12
ตําแหนง

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

สถานศึกษา

ครู

133524

คีรีราษฎรพัฒนา

13

ครู

ชะอวด

1562(ส)

คศ.2

41,620

ครู

1562(ส)

คีรีราษฎรพัฒนา

14

ครู

ชะอวด

22471

คศ.2

41,620

ครู

22471

คีรีราษฎรพัฒนา

ครู

พิปูนสังฆรักษประชา
อุทิศ
พิปูนสังฆรักษประชา
อุทิศ
วังหินวิทยาคม

25321

คศ.2

41,620

ครู

25321

ตรีนิมิตรวิทยา

1869

คศ.3

45,290

ครู

1869

ตรีนิมิตรวิทยา

23724

คศ.1

22,000

ครู

23724

ตรีนิมิตรวิทยา

27283
25244
120135
124987

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

29,690
41,620
41,620
37,830

ครู
ครู
ครู
ครู

27283
25244
120135
124987

ตระพังพิทยาคม
ตระพังพิทยาคม
ตระพังพิทยาคม
โศภนคณาภรณ

325

คศ. 3

52,940

ครู

325

โศภนคณาภรณ

132071

คศ.3

42,330

ครู

132071

อินทรธานีวิทยาคม

26063

คศ.2

41,620

ครู

26063

อินทรธานีวิทยาคม

26348

คศ.2

41,620

ครู

26348

หัวไทรบํารุงราษฎร

3843

คศ.3

48,540

ครู

3843

หัวไทรบํารุงราษฎร

26389

คศ.3

51,170

ครู

26389

นางเอื้อยวิทยา

107251

คศ.1

34,310

ครู

107251

กรุงหยันวิทยาคาร

133997

คศ.3

44,560

ครู

133997

กรุงหยันวิทยาคาร

25718

คศ.1

22,450

ครู

25718

เสม็ดจวนวิทยาคม

129765

คศ.2

41,620

ครู

129765

ทองเนียนคณาภิบาล

100495

คศ.2

41,620

ครู

100495

โยธินบํารุง

132733

คศ.1

23,360

ครู

132733

โยธินบํารุง

2798

คศ.1

23,360

ครู

2798

ทุงสง

117119

คศ.3

58,390

ครู

117119

ทุงสง

120129

คศ.2

41,620

ครู

120129

สตรีทุงสง

120133

คศ.1

23,810

ครู

120133

สตรีทุงสง

25238

คศ.3

52,060

ครู

25238

รอนพิบูลยฯ

24868

คศ.2

41,620

ครู

24868

ฉวางรัชดาภิเษก

26204

คศ.2

41,620

ครู

26204

ฉวางรัชดาภิเษก

15
16

ครู

17

ครู

18

ครู
ครู
ครู
ครู

38

ครู

39

ครู

วังหินวิทยาคม
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
พระพรหมพิทยา
นุสรณ
เฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
ละอายะพิทยานุสรณ
ละอายะพิทยานุสรณ
ละอายะพิทยานุสรณ
ควนเกยสุทธิวิทยา
ควนเกยสุทธิวิทยา
นพคุณประชาสรรค
นพคุณประชาสรรค
ชะอวดเครงธรรม
วิทยา
ชะอวดเครงธรรม
วิทยา
ชะอวดเครงธรรม
วิทยา
ชะอวดเครงธรรม
วิทยา
ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
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ครู

เชียรใหญ

19
20
21
22

ครู

23

ครู

24

ครู

25

ครู

26

ครู

27

ครู

28

ครู

29

ครู

30

ครู

31

ครู

32

ครู

33

ครู

34
35
36
37

ครู
ครู
ครู
ครู

หมายเหตุ
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ตําแหน1งที่กําหนดไว(เดิม
ที่
41
42
43
44

ตําแหน1ง

โรงเรียน

ครู

เชียรใหญ

ครู
ครู

เขาพังไกร
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณฯ
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณฯ

ครู

ตําแหน1ง
เลขที่

11309
5
6639
829
80299

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน1งฯ ไปกําหนดใหม1ที่
เงินเดือน

ตําแหน1ง

ตําแหน1ง
เลขที่

สถานศึกษา

ครู

113095

ทรายขาววิทยา

27,500
34,430

ครู
ครู

6639
829

ทางพูนวิทยาคาร
ชางกลางประชานุกูล

52,060

ครู

80299

ปากพูน

อันดับ
คศ.2

ขั้น
24,440

คศ.2
คศ.2
คศ.3

หมายเหตุ

2. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑและพอดีเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนดและ
ไมติดเงื่อนไขใดๆ เรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเป-นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา ตํา แหนงครู ผูชวย จากบั ญชี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธ รรมราช ลงวัน ที่ 6
กันยายน 2561 กรณีที่มีวิชาเอกที่ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประชาสัมพันธตําแหนง
วางพรอมขอมู ล อั ต รากํ า ลั งครู แ ละสาขาวิ ช าเอกที่ ต องการ ตามความสํ า คั ญ จํ า เป- น ของสถานศึ กษา เพื่ อ
พิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป= พ.ศ. 2562
3. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกเรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเป-น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จํานวน 73 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
การเงินและการบัญชี
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
เคมี
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลปW
คอมพิวเตอร
ปฐมวัย
รวม

จํานวนที่เรียกบรรจุ
1
9
14
15
2
2
11
3
3
1
3
9
73

หมายเหตุ
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4. กรณีเรียกตัวผูสอบแขงขันได ตามขอ 3 ไมมารายงานตัว มอบสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกตัวผูสอบแขงขันไดลําดับถัดไป เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป-น
ขาราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย จากบั ญ ชี คณะกรรมการศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง
5. อนุ มั ติ นํ า ตํ า แหนงวางและวิ ช าเอกที่ ไ มมี บั ญ ชี ผู สอบผู สอบแขงขั น ได ตามบั ญ ชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ประชาสัมพันธตําแหนงวางพรอมขอมูลอัตรากําลังครูและสาขาวิชาเอกที่ตองการ ตามความสําคัญจําเป-นของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณายายขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตํ า แหนงครู สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป= พ.ศ. 2562 จํานวน 7 อัตรา
ที่

วิชาเอก

1
2
3
4

ประถมศึกษา

สพป.นศ.
1
-

เกษตร
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
รวม

-

ตําแหน1งว1างที่ สพท. ประกาศ
สพป.นศ. สพป.นศ. สพป.นศ.
2
3
4
2
-

2

-

รวม
สพม.
12
-

2

1
1
3
5

1
1
3
7

หมายเหตุ

6. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเป-นตําแหนงครูผูชวย หรือ
ตําแหนงครูผูชวยเป-นตําแหนงครู เพื่อใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
7. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป- น ผู สอบแขงขั น ได มาบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงครู ผู ชวย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ
8. อนุมัติการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเป-นผูสอบแขงขันได มาบรรจุ
และแตงตั้งเป-นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ
9. อนุ มัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ทั้งนี้ ไมกอนวันที่
ไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย1างเข(ม ตําแหน1งครูผู(ช1วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย
จํานวน 352 ราย ดังนี้ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแตงตั้งเป-น
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย (บรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป-นตนไป) จํานวน 352 ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

วาที่ ร.ต.คณกร
อมรวรชนนน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานคันธง

1 ตุลาคม
2561

58 ราย
91 ราย
35 ราย
81 ราย
87 ราย

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
(ผูอํานวยการ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จํานวน 58 ราย
1 นางสาวสุนสิ า วิทยาศิริ 1 ตุลาคม
นางเรณู จุลผดุง
นางสาคร จันทพันธ
ศักดิ์
2561
ผอ.ร.ร.บานบางกระบือ
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานบางกระบือ
ร.ร.บานบางกระบือ
2 นางสาวรัตนา เดชชิต
12
นางเรณู จุลผดุง
นางพิมพมาศ ออนนอม
ตําแหนง ครูผูชวย
พฤศจิกายน ผอ.ร.ร.บานบางกระบือ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานบางกระบือ
2561
ร.ร.บานบางกระบือ
3

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

นายสาคร ยอสิน
ผอ.ร.ร.บานคันธง

นางศศิกานต ไตรรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานคันธง

นางจรัสศรี ฮั่นตระกูล
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.บาน
บางกระบือ
นางจรัสศรี ฮั่นตระกูล
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.บาน
บางกระบือ
นางจินดา ทองสวาท
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.บานคันธง

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

4

นางสาวอริสา การัยภูมิ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดน้ํารอบ/ลานสกา

1 ตุลาคม
2561

นายอภิชาติ คําแกว
ผอ.ร.ร.วัดวังหงส

นางชุลีพร กุลศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดน้ํารอบ

5

นางสาวจิราพร คงพันธ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดน้ํารอบ/ลานสกา

12
พฤศจิกายน
2561

นายอภิชาติ คําแกว
ผอ.ร.ร.วัดวังหงส

นางชุลีพร กุลศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดน้ํารอบ

นางสาวพิชชานันท
เทวบุรี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดวังหงส
7 นางสาวชุติมา วิทยาพล
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดหนองแตน
8
นางสาวพิลัยลักษณ
คารวัฒนาวรกุล
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดทามวง
9 นางสาวเพชรรัตน คุณ
ชน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดดอนยาง
10 นางสาวโศธิดา เพ็ช
รชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดพังยอม

1 ตุลาคม
2561

นายอภิชาติ คําแกว
ผอ.ร.ร.วัดวังหงส

นายโกศล กัณฐรัตน
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดวังหงส

1 ตุลาคม
2561
1 ตุลาคม
2561

นางสาวรัตนาภรณ นะ
ขาว
ผอ.ร.ร.บานไสใหญ
นายฉลาด จันทพันธ
ผอ.ร.ร.วัดทามวง

1 ตุลาคม
2561

นายอํานาจ บูลภิบาล
ผอ.ร.ร.วัดดอนยาง

1 ตุลาคม
2561

นางณัฐพัชร เพชร
ประสิทธิ์
ผอ.ร.ร.วัดพังยอม

นางพัธยา ชิณวงศ
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดหนองแตน
นางสาวอัมพิกา สุธา
โพชน
ครู คศ.1
ร.ร.วัดทามวง
นางผจงลักษณ ชัยชุม
พล
ครูขํานาญการพิเศษ
ร.รวัดดอนยาง
นางศิริพร ยอสิน
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดพังยอม

6

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายเสกสรร รักษทอง
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.วัดน้ํา
รอบ
นายเสกสรร รักษทอง
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.วัดน้ํา
รอบ
นายธวัชชัย มัชฌิกะ
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดวังหงส
นายศิริ ศรีสุข
ขาราชการบํานาญ
นายอุดม พุทธพันธ
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดทามวง
นางสุมาลี มาศบํารุง
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม
ดร.องอาจ หนูทองแกว
ประธานสภาวัฒธรรม
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ

หมาย
เหตุ

ผอ.ร.ร.
วาง
เสนอชื่อ
ผอ.ร.ร.
จาก ร.ร.
ใกลเคีย
ง

48

ที่
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวทัศนียา
ชฎารัตน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดศรีมงคล
นางสาวรอพีอRะ
หมัดอาดัม
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดศรีมงคล
นางสาวกรกช
ทัศนนิยม
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสระเพลง
นางสาวกัญญารัตน
สุขสอน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม
นางสาวนันทวดี
หมวดมณี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานสํานักใหม
นางสาวดาริกา ริยา
พันธตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานสํานักใหม
นางสาวศศิวิมล
สุขอนันต
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดแพร
นางสาววริศรา คงเรือง
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดดอนตรอ

1 ตุลาคม
2561

นายภูษิต คําแหง
ผอ.ร.ร.วัดศรีมงคล

นางวัลลลิกา มุสิแดง
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดศรีมงคล

นายอุเสน อนันทขาล
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดศรีมงคล

12
พฤศจิกายน
2561

นายภูษิต คําแหง
ผอ.ร.ร.วัดศรีมงคล

นางวัลลลิกา มุสิแดง
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดศรีมงคล

นายอุเสน อนันทขาล
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดศรีมงคล

1 ตุลาคม
2561

นายสมพร ไชฉิม
ผอ.ร.ร.วัดสระเพลง

นางวิจิตรา เดชสุรางค
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดสระเพลง

นายสุดสาคร พรมนิน
ผอ.ร.ร.วัดทางพูน

1 ตุลาคม
2561

นางสาววันเพ็ญ
ทองเกตุ
ผอ.ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม

นางภัททิยาภา ขุนณะ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม

นายดําหริ สกุลวิโรจน
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดวิสุทธินาราม

1 ตุลาคม
2561

นายพิเซษฐ เชาวลิต
ผอ.ร.ร.บานสํานักใหม

นางสาวยุภา ชูหนู
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานสํานักใหม

นางสาวอรทัย พัฒนกุล
ขาราชการบํานาญ

12
พฤศจิกายน
2561
1 ตุลาคม
2561

นายพิเซษฐ เชาวลิต
ผอ.ร.ร.บานสํานักใหม

นางสาวยุภา ชูหนู
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานสํานักใหม
นางสาวอาภา จูงศิริ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดแพร

นางสาวอรทัย พัฒนกุล
ขาราชการบํานาญ

1 ตุลาคม
2561

วาที่รอยตรีพินิจ
สังสัพพันธ
ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ

นางประเวศ ถาวร
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดดอนตรอ

1 ตุลาคม
2561

วาที่รอยตรีพินิจ
สังสัพพันธ
ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ

นางนาฏฤดี กลับรอด
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดดอนตรอ

นางอนงคนาฏ ระเบียบ
โอษฐ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานปากพญา
นางจุรีนอย แกวเฉย
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานปากชอง

12
พฤศจิกายน
2561

วาที่รอยตรีพินิจ สังสัพ
พันธ
ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ

นายสรรเสริญ รอด
เหลื่อม
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดดอนตรอ

นางสาวชวัลรัตน
บําเพิงรัตน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดดอนตรอ
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร
ปาน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดดอนตรอ

นายปรีชา ลั้งแทกุล
ผอ.ร.ร.วัดแพร

นายระวี เฉตาไพย
ผอ.ร.ร.บานหวยยูง

นายณรงคฤทธิ์ คีรรี ัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ

หมาย
เหตุ

49

ที่
21

22

23

24

25

26

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวศิรศริษ
แสนคม
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดชัน
นางสาวพรพิรณ
ุ
เรืองสังข
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดชัน
นางสาวนุชนารถ
หนูอินทร
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดชัน
นางสาวสุภาวดี ศรีชวย
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ราษฎรบํารุง/ลาน
สกา
นางสาวกชกร อินรงค
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ราษฎรบํารุง/ลาน
สกา
นางสาวนภาพร รักดี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานบางนกวัก

1 ตุลาคม
2561

นายภักดี จิตรัว
ผอ.ร.ร.วัดชัน

นางนิตยา วงศพรต
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดชัน

นางสาววรรณี
แสงผะกาย
ขาราชการบํานาญ

1 ตุลาคม
2561

นายภักดี จิตรัว
ผอ.ร.ร.วัดชัน

นางนิตยา วงศพรต
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดชัน

นางสาววรรณี
แสงผะกาย
ขาราชการบํานาญ

12
พฤศจิกายน
2561

นายภักดี จิตรัว
ผอ.ร.ร.วัดชัน

นางนิตยา วงศพรต
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดชัน

นางสาววรรณี
แสงผะกาย
ขาราชการบํานาญ

1 ตุลาคม
2561

นายสิรวิชญ ทับสุทธิ
ผอ.ร.ร.ราษฎรบํารุง/
ลานสกา

นายอุดม เจริญผล
รอง ผอ.ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษาภาคใต

12
พฤศจิกายน
2561

นายสิรวิชญ ทับสุทธิ
ผอ.ร.ร.ราษฎรบํารุง/
ลานสกา

นางอุไรวรรณ
ดวงจักรวาล
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.ราษฎรบํารุง
นางพวงเพ็ญ ดิษฐแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.ราษฎรบํารุง

1 ตุลาคม
2561

นายธงชัย กําเนิดเพ็ชร นางกัญจณา นวลจันทร นายพุฒิพงษ ทองแกม
ผอ.ร.ร.บานบางนกวัก
ครู คศ.1
นาค
ร.ร.บานบางนกวัก
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.บานบางนกวัก
นายธงชัย กําเนิดเพ็ชร นางกัญจณา นวลจันทร นายพุฒิพงษ ทองแกม
ผอ.ร.ร.บานบางนกวัก
ครู คศ.1
นาค
ร.ร.บานบางนกวัก
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.บานบางนกวัก
นางรวิพร มูณีวรรณ
นางมุรีหยRะ ครองนุช นายประมูล รัตนวรรณ
ผอ.ร.ร.บานหวยระยา
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ร.ร.บานหวยระยา
ร.ร.วัดหวยพระ
นายยศพล
นางผิวพรรณ รําพึง
นางอุบลรัตน อนุศิลปW
ชาติโรจันทร
นิตย
ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.ร.ร.วัดพระเพรง
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดทาชาง
ร.ร.วัดพระเพรง
นางจิณัฐตา
นางสาวกรีสดุ า จุติยนต นายจรูญ ถนิมลักษณ
บุญอริยาวัฒน
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
ผอ.ร.ร.วัดสมอ
ร.ร.วัดสมอ
สถานศึกษา ร.ร.วัดสมอ

27 นางสาวสุภารัตน บัวจีน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานบางนกวัก

12
พฤศจิกายน
2561

28

1 ตุลาคม
2561

29

30

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

นางสาวอุษา พันทรกิจ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานหวยระยา
นางสาววิภาภรณ
โพธิ์ทิพย
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดพระเพรง
นางสาวสุกัญญา
ไกรสิทธิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสมอ

1 ตุลาคม
2561
1 ตุลาคม
2561

นายอุดม เจริญผล
รอง ผอ.ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษาภาคใต

หมาย
เหตุ

50

ที่
31

32

33

34

35

36
37
38

39

40

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวฤทัยรัตน
เทพลักษณ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสมอ
นางสาวหทัยพร
บุญขวัญ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานสันยูง
นายณัฐวุฒิ
ชาวบานโพธิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม
นางสาวอารีรตั น
จิตตเพ็ง
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานบางหลวง
นายวีรกานต แกวนพ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ

12
พฤศจิกายน
2561

นางจิณัฐตา
บุญอริยาวัฒน
ผอ.ร.ร.วัดสมอ

1 ตุลาคม
2561

นายจําเนียร
แสงผะกาย
ผอ.ร.ร.บานสันยูง

นางสุภรณ ศรีเทพ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานสันยูง

นางสุจิน พรหมมาศ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

1 ตุลาคม
2561

นายสมพงษ เกษร
ผอ.ร.ร.วัดมหาชัยวนา
ราม

นางสุมาลี มาศบํารุง
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม

นายไสว สุขสม
ขาราชการบํานาญ

1 ตุลาคม
2561

นายกษมา หอมจันทร
ผอ.ร.ร.บานบางหลวง

นางสุดี ออนสตี
ครูชํานาญการ
ร.ร.บานบางหลวง

นางสาวชาลินี นิ่มมณี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสวางอารมณ
นางสาวภัทริน ธนูศร
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดมะมวงสองตน
นางสาวกรกนก
วุฒิมานพ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดทุงแย
นางสาวพรรณทิพา
เทพอัมพร
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดโบสถ

1 ตุลาคม
2561

นางสาวณัฐธนน นุรักษ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดโบสถ

1 ตุลาคม
2561

1 ตุลาคม
2561
1 ตุลาคม
2561
1 ตุลาคม
2561

1 ตุลาคม
2561

นางสาวกรีสดุ า จุติยนต นายจรูญ ถนิมลักษณ
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
ร.ร.วัดสมอ
สถานศึกษา ร.ร.วัดสมอ

นายเสถียร รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.บาน
บางหลวง
นายสมภาษ จิตตารมย
นางป)ยนารถ
นายศานติศักดิ์ บุญสุข
ผอ.ร.ร.วัดนารีประดิษฐ
สุภาพโรจน
ประธานกรรมการ
ครูชํานาญการ
สถานศึกษา ร.ร.วัดนารี
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ
ประดิษฐ
นายบุญฤทธิ์ ผากรอง นางเกวรินทร ทองพริก นางพรพันธ เดชภูมิ
ผอ.ร.ร.วัดสวางอารมณ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดสวางอารมณ
ร.ร.ชุมชนวัดหมน
นางกัณญารัตน แรกรุน นางธิดารัตน จันสังสา นายสินเทา บุญขวัญ
ผอ.ร.ร.วัดมะมวงสองตน ครูชํานาญการพิเศษ
ขาราชการบํานาญ
ร.ร.วัดมะมวงสองตน
นางปรีดา พวงกิ่ม
นายคนอง พวงแกว
นายประธาน
ผอ.ร.ร.วัดทุงแย
ครูชํานาญการพิเศษ
เวชประสิทธิ์
ร.ร.วัดทุงแย
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดทุงแย
นางเกศชาฎา สุพรรณ
นางวีณา พลเพ็ชร
นายปราโมทย ถาวร
ผอ.ร.ร.วัดโบสถ
ครูชํานาญการพิเศษ
พราหมณ
ร.ร.วัดโบสถ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.วัด
โบสถ
นางเกศชาฎา สุพรรณ นายยงยุทธ สุขยามผล
นายปราโมทย
ผอ.ร.ร.วัดโบสถ
ครูชํานาญการพิเศษ
ถาวรพราหมณ
ร.ร.วัดโบสถ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.วัด
โบสถ

หมาย
เหตุ

51

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

41

นางสาวจุฑาภรณ
บริรักษสกุลชัย
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสระแกว
42 นางสาววัลยา แทนทอง
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสระแกว
43

44

45

46

47

48

49

50

นางตริยาภรณ
สุวรรณรัตน
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดน้ํารอบ/เมืองฯ
นางสาวอารีย ยุทธกาศ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดบางหวา
นางสาวณัฏฐิตา
สงคแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดเจดีย
นางสาวปราณี
จันแกมแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดมะมวงทอง
นางสาวชวินวรรณ
ฝอยทองโภคศิริ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดพังสิงห
นางสาวกมลวรรณ
ขวัญแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดไสมะนาว
นางสาวฝาตีเมRาะ
เคี้ยนหิ้น
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานหวยยูง
นางสาวไลลา แดงตี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานนาเคียน

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

1 ตุลาคม
2561

นางวนิดา บุญมั่น
ผอ.ร.ร.วัดสระแกว

นางสุภาวดี กิจเกิด
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดสระแกว

นางสาวธัญชนก ฤทธิ
มาส
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาวธัญชนก ฤทธิ
มาส
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายพิศิษฐ ปรีชา
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดน้ํารอบ/เมืองฯ

12
พฤศจิกายน
2561

นางวนิดา บุญมั่น
ผอ.ร.ร.วัดสระแกว

นางยุพา บุญทับ
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดสระแกว

1 ตุลาคม
2561

นายระวี เฉตาไพย
ผอ.ร.ร.บานหวยยูง

นางอติกานต ศรีพิชิต
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดน้ํารอบ/เมืองฯ

1 ตุลาคม
2561

นางรวีวรรณ ชัยทอง
ผอ.ร.ร.บานปลายคลอง

นายสุรพงศ ชัยมุสิก
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดบางหวา

1 ตุลาคม
2561

นายอภิชาติ คําแกว
ผอ.ร.ร.วัดวังหงส

นางอนงค กิมิฬาร
ครูชํานาญการ ร.ร.วัด
เจดีย

12
พฤศจิกายน
2561

นายกฤษดา ชาญรบ
ผอ.ร.ร.วัดมะมวงทอง

นายปรีชา สังขขาว
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดมะมวงทอง

นายแนบ ศรีนวล
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ร.ร.วัดบาง
หวา
นางสาวมัณฑนา
ไกรลาส
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดวังหงส
นายทวีทรัพย โอศิริ
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดมะมวงทอง

12
พฤศจิกายน
2561

นางมาลีพันธุ ภูมา
ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห

นายอนันท เดชภูมิ
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดพังสิงห

นางธัญชนก ฤทธิมาศ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

12
พฤศจิกายน
2561

นายภูรี สุวรรณรัตน
ผอ.ร.ร.วัดไสมะนาว

นางคณิต สุขหอม
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดไสมะนาว

นางสาวพรทิพย โกมล
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานหวยยูง

12
พฤศจิกายน
2561

นายระวี เฉตาไพย
ผอ.ร.ร.บานหวยยูง

นางสาวพรทิพย โกมล
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานหวยยูง

นายปรีชา ลั้งแทกุล
ผอ.ร.ร.วัดแพร

12
พฤศจิกายน
2561

นางนวลใย สุทธิพิทักษ
ผอ.ร.ร.บานนาเคียน

นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานนาเคียน

นายสุนันท ยุทธกาศ
กรรมการสถานศึกษา
ร.ร.บานนาเคียน

หมาย
เหตุ

52

ที่
51

52

53

54
55

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวจุฑามาศ
โยธาแกลว
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดพระพรหม
นางสาวกอมารียะ
โตRะยะ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานปากพญา
นางสาวอรมนท
บัวจันทร
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานปากพญา
นางสาวศิรินุช ไหมชู
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดสระไคร
นางสาวสุจติ รา สุตระ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดมุขธารา

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

56

นายณัฐวุฒิ เจนชล
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดไพศาลสถิต

12
พฤศจิกายน
2561

57

นางสาวจุฑามาศ เยี่ยม
กร
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดทางาม
นางสาวเกวลิน เมืองชู
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานทวดทอง

12
พฤศจิกายน
2561

58

12
พฤศจิกายน
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางจินดา มีสุวรรณ
ผอ.ร.ร.วัดพระพรหม

นางสาววาสนา ทองนุน
นายจํานงค นพกร
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
ร.ร.วัดพระพรหม
สถานศึกษา ร.ร.วัดพระ
พรหม
นายยุทธพล อักษรรัตน นางจุฑามาศ เหมทา
นางนริศรา สงคง
ผอ.ร.ร.บานปากพญา
นนท
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดดอนตรอ
ร.ร.บานปากพญา
นายยุทธพล อักษรรัตน นายธรรมศักดิ์ จิตมนัส นายสิทธิรงค จงกลศรี
ผอ.ร.ร.บานปากพญา
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานปากพญา
ร.ร.บานปากน้าํ ปาก
พญา
นายศรายุทธ
นางทรงศรี ศรีอารัญ
นายสมพร ไชฉิม
พาณิชพงศกร
ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.ร.ร.วัดสระเพลง
ผอ.ร.ร.วัดสระไคร
ร.ร.วัดสระไคร
นายประวิช
นางนิภา วุฒิมานพ
นางวิภาวรรณ
บัวประหลาด
ครู คศ.1
เวชพัฒน
ผอ.ร.ร.วัดมุขธารา
ร.ร.วัดมุขธารา
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
นายสมศักดิ์ คงกําไร
นายสถาพร
นายสินเทา บุญขวัญ
ผอ.ร.ร.วัดไพศาลสถิต
สุวรรณภาค
ขาราชการบํานาญ
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดไพศาลสถิต
นางสาวสุพรรณี
นางสาวเยาวภา ชูแกว นางบุญเร กิจบรรณ
สุวรรณเจริญ
ครูชํานาญการ
ขาราชการบํานาญ
ผอ.ร.ร.วัดบานตาล
ร.ร.วัดทางาม
นายประยูร เจริญวรรณ
ผอ.ร.ร.บานทวดทอง

นางชฎา จันทรมณี
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานทวดทอง

นางสมหมาย วีระพงศ
ขาราชการบํานาญ

หมาย
เหตุ

53

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

1

บานหนองทอม

2

บานไสโปiะ

3

บานวังเตา

4

บานนาบอน

5

วัดทุงสาน

6

บานสวน

7

บานนาปราน

8

บานกันละ

9

วัดโบราณาราม

10

บานหวยปริก

11

วัดใหม

12

วัดโคกเมรุ

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2 จํานวน 91 ราย
1 ตุลาคม
นายเกรียงศักดิ์
นางผุสดี คําแหง
นางกาญจนา
2561
ศรีรุงเรือง
ครูชํานาญการพิเศษ
จิตรสํารวย
ผอ.ร.ร.บานหนองทอม
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นางสุกฤตา
นางบุษกร แกวพิทักษ
นายจํารัส สุขเล็ก
2561
วิษณุพงษพร
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานไสโปiะ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายขจรศักดิ์ เขียวนอย
นางสุพร มีคํา
นางกาญจนา จิตร
2561
ผอ.ร.ร.บานวังเตา
ครู
สํารวย
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
นางณัฐชุดา สุวรรณ
นายจํารัส สุขเล็ก
2561
ผอ.ร.ร.บานนาบอน
พันธ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายมงคล ชองลมกรด นางปรารมย เจริญพงศ นางอรอนงค พรหม
2561
ผอ.ร.ร.วัดทุงสาน
ครูชํานาญการพิเศษ
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายวัชระ นามสนธิ์ นายบุญฤทธิ์ จันทรทอง นางกรุณา โชติวัน
2561
ผอ.ร.ร.บานหนองเจ
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นางสาวเบญจมาส สุข
นางสาวปาริ
นางพุทธชาด ทวี
2561
กลับ
ชาติ วรรณาการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานนาปราน
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายพิทักษ คงศักดิ์
นางฐานียา ขาวผอง
นางป)ยกมล พูลเสน
2561
ผอ.ร.ร.บานกันละ
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายเสรี ริยาพันธ
นางทิพวรรณ เพชร
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
2561
ผอ.ร.ร.วัดโบราณาราม
สะแก
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายสุภาพ ริยาพันธ นางเสาวนีย เชิงสวัสดิ์
นายสุชาติ หนูกลับ
2561
ผอ.ร.ร.บานหวยปริก
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นายจงรักษ เพชรอาวุธ นายสมเกียรติ หมุนวัง นางสาวปรีดา จํานงจิต
2561
ผอ.ร.ร.บานนาใหญ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
1 ตุลาคม
นางอรชร ดําประสงค
นางกัลชนา สกุลคง
นางป)ยกมล พูลเสน
2561
ผอ.ร.ร.นาเส
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

54
ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

13

บานคลองขุด

1 ตุลาคม
2561

14

บานควนลําภู

1 ตุลาคม
2561

15

บานวังยาว

1 ตุลาคม
2561

16

บานหวยกลาง

1 ตุลาคม
2561

17

วัดหาดสูง

1 ตุลาคม
2561

18

บานไทรงาม

1 ตุลาคม
2561

19

วัดเกาะสระ

1 ตุลาคม
2561

20

วัดทุงควายพัฒนศึกษา

1 ตุลาคม
2561

21

บานคลองงา

1 ตุลาคม
2561

22

บานบอมอง

1 ตุลาคม
2561

23

บานวังยวน

1 ตุลาคม
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายสุธี พิทักษวงศ
ผอ.ร.ร.บานคลองขุด

นางอาภรณ ศรีสุขใส
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสายพิณ เพชรศรี
เงิน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสุภาพร มีแตม
นางวิไลวรรณ รักษามั่น นายถาวร ปลอดชูแกว
ผอ.ร.ร.คลองหมื่นเพชร
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
อนุสรณ คายวชิราลง
การพิเศษ
กรณอุปถัมภ
นายเจน แปUนแกว
นางนุชรี สวนกูล
นางอรอนงค พรหม
ผอ.ร.ร.บานวังยาว
ครูชํานาญการพิเศษ
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายชัยโรจน สงแสง
นางนิตยาพร จติกุล
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
รัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานหวยกลาง
การพิเศษ
นายปราโมทย
นางสาวนิรนุช ภารา
นางป)ยกมล พูลเสน
เชี่ยวชาญ
สิทธิ์
ศึกษานิเทศชํานาญการ
ผอ.ร.ร.วัดหาดสูง
ครูชํานาญการพิเศษ
พิเศษ
นางวาสนา คชไกร
นางพรพิมล รัตนะ
นางพุทธชาติ ทวี
ผอ.ร.ร.บานไทรงาม
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายป)ยะ สุขกลับ
นายเสนห รามรังสฤษฎิ์
นายจํารัส สุขเล็ก
ผอ.ร.ร.วัดเกาะสระ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายสุรยิ า โนนเสนา
นายประสิทธิ์ ชวย
นางกาญจนา จิตร
ผอ.ร.ร.วัดทุงควายพัฒน
พิทักษ
สํารวย
ศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายประวิทย คชไกร นางวรรณดี พิทักษวงศ
นางพุทธชาติ ทวี
ผอ.ร.ร.บานคลองงา
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางมงคล ชองลมกรด นางจิราภรณ จริตงาม
นางอรอนงค พรหม
ผอ.ร.ร.วัดทุงสาน
ครูชํานาญการพิเศษ
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางพัชรินทร แผนทอง นางเพ็ญศรี นกแกว
นางกาญจนา จิตร
ผอ.ร.ร.บานวังยวน
ครูชํานาญการพิเศษ
สํารวย
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

55
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

24

วัดประดิษฐาราม

1 ตุลาคม
2561

นายวัชรินทร ศรีสุกใส
ผอ.ร.ร.วัดประดิษฐาราม

นางวิไลลักษณ เจริญ
รูป
ครูชํานาญการพิเศษ

25

บานนิคมวังหิน

1 ตุลาคม
2561

นายวัชระ นามสนธิ์
ผอ.ร.ร.บานหนองเจ

26

ชุมชนบานปากเสียว

1 ตุลาคม
2561

27

ราชประชานุเคราะห 6

1 ตุลาคม
2561

นางสารภี ศรีราม
ผอ.ร.ร.ชุมชนบานปาก
เสียว
นายสุชาติพงษ ทรงทอง
ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห ๖

นางวีระวรรณ หยง
สตาร
ครู
นางนิรภัย สายหยุด
ครูชํานาญการพิเศษ

28

วัดจันดี

1 ตุลาคม
2561

นายวันชัย วงศศิลปW
ผอ.ร.ร.วัดจันดี

นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูชํานาญการพิเศษ

29

สังวาลยวิท 7

1 ตุลาคม
2561

นายสมหมาย สุดถนอม
ผอ.ร.ร.สังวาลยวิท ๗

นางสาคร ดาววิจติ ร
ครูชํานาญการพิเศษ

30

บานนา

1 ตุลาคม
2561

นายธีรพงค คงแกว
ผอ.ร.ร.บานนา

31

บานไสสาน

1 ตุลาคม
2561

นายธีรเดช จอมชิตกล่ํา
ผอ.ร.ร.บานไสสาน

นางมณฑาทิพย สาย
ไหม
ครูชํานาญการพิเศษ
นางชนิตา เปรมสถิต
ครูชํานาญการพิเศษ

32

องคการสวนยาง 3

1 ตุลาคม
2561

33

บานควนประชาสรรค

1 ตุลาคม
2561

34

วัดลํานาว

1 ตุลาคม
2561

นายมโนห ตางสี
ผอ.ร.ร.องคการสวนยาง
3
นายสุทิน บุษบา
ผอ.ร.ร.บานควนประชา
สรรค
นายสัญญา นาเคณ
ผอ.ร.ร.วัดลํานาว

นางขนิษฐา วิรุณพันธ
ครู

35

บานคลองป=ก

1 ตุลาคม
2561

นายเจตน วรรณเริก
ผอ.ร.ร.บานคลองป=ก

นายสิทธิโชค จงจิตร
ครูชํานาญการ

นางสุชาดา นิธิสกุล
กาญจน
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวปาริขา ดา
รากัย
ครูชํานาญการพิเศษ
นางโสภา บุญทอง
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา จํานง
จิตร
ศึกษานิเศกชํานาญการ
พิเศษ
นางกรุณา โชติวัน
ศึกษานิเศกชํานาญการ
พิเศษ
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกาญจนา จิตร
สํารวย
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางพุทธชาติ ทวี
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกรุณา โชติวัน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางพุทธชาติ ทวี
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางอรอนงค พรหม
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายถาวร ปลอดชูแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายถาวร ปลอดชูแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกรุณา โชติวัน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางพุทธชาติ ทวี
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

56
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

36

ชุมชนบานสี่แยก

1 ตุลาคม
2561

นายกันตพงศ คงหอม
ผอ.ร.ร.ชุมชนบานสี่แยก

37

บานถ้ําตลอด

1 ตุลาคม
2561

นายบรรจบ อนุจร
ผอ.ร.ร.วัดควนชม

38

บานโคกยาง

1 ตุลาคม
2561

39

บานวังธน

1 ตุลาคม
2561

นายประเสริฐ ปาน
อินทร
ผอ.ร.ร.บานสวนอาย
นายเกรียงศักดิ์ ศรี
รุงเรือง
ผอ.ร.ร.บานหนองทอม

40

บานปากน้ํา

1 ตุลาคม
2561

41

วัดไมเรียง

1 ตุลาคม
2561

นายธีระพงศ รอดอุป
การ
ผอ.ร.ร.บานปากน้ํา
นางนันทรัตน สุมล
ผอ.ร.ร.วัดไมเรียง

42

วัดวิสุทธิวงศ

1 ตุลาคม
2561

นายภูชิสร มีอํานาจ
ผอ.ร.ร.บานบางรูป

43

บานคลองเสาเหนือ

1 ตุลาคม
2561

44

บานควนประ

1 ตุลาคม
2561

นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
ผอ.ร.ร.บานคลองเสา
เหนือ
นายเสาวพจน รัตนบุรี
ผอ.ร.ร.บานควนประ

45

วัดทุงนาใหม

1 ตุลาคม
2561

นายพิภพ ธงทอง
ผอ.ร.ร.วัดทุงนาใหม

46

ตชด.บานไรยาว

1 ตุลาคม
2561

นางปนัสยา ชัยรักษา
ผอ.ร.ร.ตํารวจตระเวน
ชายแดนบานไรยาว

นางณัฐธยาน โพ
ธากาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
นางจารีย เลื่อนแกว
ครูชํานาญการพิเศษ

นายจํารัส สุขเล็ก
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกาญจนา จิตร
สํารวย
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาวหฤทัย กลัดทอง
นายสุชาติ หนูกลับ
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายประพันธ พิถย
นางกาญจนา จิตร
พิโลน
สํารวย
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางแววตา ฉวาย
นางป)ยกมล พูลเสน
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสุดารัตน สารักษ
นางป)ยกมล พูลเสน
ครู ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางวรรณา ศักดิจ์ ันทร นางสาวปรีดา จํานงจิต
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางวาสนา กาญจนเสน
นางกรุณา โชติวัน
ครู ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางพัชรียา เสนีย
นางกรุณา โชติวัน
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกัลยารัตน อุบล
นางวันเพ็ญ หนูกลับ
กาญจน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
นางสาววิมลรัตน แกว
นางกรุณา โชติวัน
สาระ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

57

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

47

บานสามัคคีธรรม

1 ตุลาคม
2561

48

บานหนองเจ

1 ตุลาคม
2561

49

บานทอนวังปราง

16 ตุลาคม
2561

50

บานทะเลสองหอง

51

ราชเวชพิศาล

52

วัดมะนาวหวาน

53

บานทุงกรวด

54

วัดมุขธาราม(วัดปากทา
ซอง)

55

บานหนาเขา

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

56

บานกองาม

57

บานหนองคลา

58

วัดสุวรรณคีรี

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)
นายจิงศักดิ์ มาตา
ผอ.ร.ร.บานสามัคคี
ธรรม

นางสาวอังคนา ราษฎร
เดิม
ครูชํานาญการ

นางอรอนงค พรหม
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายวัชระ นามสนธิ์ นางศุภกัญญารัตน บุญ
นางกรุณา โชติวัน
ผอ.ร.ร.บานหนองเจ
รัตน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครู ชํานาญการพิเศษ
การพิเศษ
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ
นางนงเยาว คงแกว
นายสุชาติ หนูกลับ
ผอ.ร.ร.บานทอนวังปราง ครู ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายไพศาล ปลอดเทพ นางสาวพรทิพย ทอง นายถาวร ปลอดชูแกว
ผอ.ร.ร.บานทะเลสอง
เทพ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
หอง
ครู ชํานาญการ
การพิเศษ
นายสุรินทร สมบูรณ นายณัฎฐพีรพล มีบญ
ุ
นายถาวร ปลอดชูแกว
ผอ.ร.ร.ราชเวชพิศาล
มาก
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครู ชํานาญการพิเศษ
การพิเศษ
นายวิชาญ ศรีอักษร
นางจํานง สันตจิต
นางพุทธชาติ ทวี
ผอ.ร.ร.วัดมะนาวหวาน
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
นางสุวิมล ทองนุกูล นางสาวปรีดา จํานงจิต
ผอ.ร.ร.บานทุงกรวด
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายสุวิทย อาวุธ
นางสุพิชฌาย ไกรนรา
นางอาภรณ วรรโณ
ผอ.ร.ร.วัดมุขธาราม
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
(วัดปากทาซอง)
การพิเศษ
นางอุไร ยวงนาค
นางอรอุษา สุวรรณ
นางอรอนงค พรหม
ผอ.ร.ร.บานหนาเขา
ทอง
วิหาร
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาวสุพิชฌาย
นางสา
นางสาวปรีดา จํานงจิต
ทองเนื้อหา
อมรรัตน อินทรสุวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานกองาม
ครู
การพิเศษ
นางอารี หนูพยันต
นายถาวร ปลอดชูแกว
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาวเสาวรักษ ไชย
นางชุติมน ชัยทอง
นายจํารัส สุขเล็ก
ศร
ครู ค.ศ.1
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.วัดสุวรรณคีรี
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

58
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

59

วัดธรรมเผด็จ

12
พฤศจิกายน
2561

นางสาวสุพัตรา จินดา
วงศ
ผอ.ร.ร.วัดธรรมเผด็จ

60

บานบางตะเภา

นายนิคม จินาวงศ
ผอ.ร.ร.บานบางตะเภา

61

จุฬาภรณพิชญาคาร

62

โสตทัศนศึกษาฯ

63

บานเกาะขวัญ

64

บานหนองใหญ

65

วัดโคกหาด

66

องคการสวนยาง 2

67

วัดทายาง

68

วัดมังคลาราม

69

วัดมณีเจริญมิตรภาพที่
227

70

ชุมชนวัดสุวรรณาราม

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

นายโกศล ละมาย
ผอ.ร.ร.จุฬาภรณพิชญา
คาร
นายเสวก จินเจือ
ผอ.ร.ร.โสตทัศนศึกษาฯ
นายอํานวย ดํา
ประสงค
ผอ.ร.ร.บานเกาะขวัญ
นายโกมาศ โปณะทอง
ผอ.ร.ร.บานหวยรื่น
นายปราโมทย คงเสน
ผอ.ร.ร.วัดโคกหาด
นายอนันต มีแกว
ผอ.ร.ร.องคการสวนยาง
2
นายสุรัช วัฒนสงค
ผอ.ร.ร.วัดทายาง
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
ผอ.ร.ร.วัดมังคลาราม
นายเอกชัย สงทวี
ผอ.ร.ร.วัดมณีเจริญ
มิตรภาพที่ 227
นางอรวรรณ ริยาพันธ
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัด
สุวรรณาราม

นางสุรี รัตนบุรี
ครูชํานาญการพิเศษ

นางกาญจนา จิตร
สํารวย
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางเสาวณีย ลาภเกิน นางสาวปรีดา จํานงจิต
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสมจิต มลิวัลย
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางวิไลพร จิตรเนียม
นางกรุณา โชติวัน
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางจิราภรณ พงศทอง นางสุพิชฌาย ไกรนรา
เมือง
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
นางสาวชฎาพร ปKmนวงศ นางสาวปรีดา จํานงจิต
ครู
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางมีนา นุภักดิ์
นางป)ยกมล พูลเสน
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางแกวใจ หอมเกตุ นายถาวร ปลอดชูแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางกัลญา พรสัจจา นางสาวปรีดา จํานงจิต
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายภาณุรักษ รักษา
นางวันเพ็ญ หนูกลับ
วงศ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
นางกัลยา เกื้อกิ้ม
นายจํารัส สุขเล็ก
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาวณัฐวรรณ ทอง
นายสุชาติ หนูกลับ
มณี
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

59

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

71

วัดสามัคคีนุกูล

72

วัดหนาเขา

73

ชุมชนบานนาวา

74

บานนาเส

75

วัดควนสระบัว

76

บานปากแพรก

77

บานบนควน

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

78

วัดวังหิน

79

ตชด.บานยูงงาม

80

บานนาเหนือ

81

บานเขาวง

82

วัดเขาโร

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)
นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ
ผอ.ร.ร.วัดสามัคคีนุกลู

นางสาวประไพ ศิลา
นางป)ยกมล พูลเสน
รัตน
ศึกษานิเทศชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
พิเศษ
นางสุคนธ เนติวงษ
นางสาวนัยนา รักษาวงศ นางวันเพ็ญ หนูกลับ
ผอ.ร.ร.วัดหนาเขา
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายสมพงค จินา
นางมนฤดี คงแกว
นางพุทธชาติ ทวี
ผอ.ร.ร.ชุมชนบานนาวา ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางอรชร ดําประสงค นางกฤติกา สุทธิวงษ
นางป)ยกมล พูลเสน
ผอ.ร.ร.บานนาเส
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายสุวรรณ พารเพิง นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ นางสาวปรีดา จํานงจิต
ผอ.ร.ร.วัดควนสระบัว
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายจินดา อักษรนํา
นางสวนีย คําแหง
นางกรุณา โชติวัน
ผอ.ร.ร.บานปากแพรก
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายธรรมราช วงศผะ
นางจรนรร พจนไกร
นางอรอนงค พรหม
ดาย
ครูชํานาญการพิเศษ
วิหาร
ผอ.ร.ร.บานบนควน
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางอารี นิยมรส
นางพิทยา ไชยรักษ
นางกรุณา โชติวัน
ผอ.ร.ร.วัดวังหิน
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายจินดา อักษรนํา
นางสาววิภาวดี อิน
นางกรุณา โชติวัน
ผอ.ร.ร.บานปากแพรก
ทรจงจิต
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครู คศ.1
การพิเศษ
นางรชยา สุโพธิ์
นางศิริพร วงศพิพันธ
นางวันเพ็ญ หนูกลับ
ผอ.ร.ร.บานนาเหนือ
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายโกวิทย เอียดเนตร นางสาวปริณภักดิ์ ซาย
นางกรุณา โชติวัน
ผอ.ร.ร.บานเขาวง
หั่น
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครู คศ.1
การพิเศษ
นางวรรณีย อินทร
นางบังอร เบ็ญสมัย นางกาญจนา จิตสํารวย
ทองคํา
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
รอง ผอ.ร.ร.วัดเขาโร
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

60

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

83

บานหนองยาง

12
พฤศจิกายน
2561

84

บานนาใหญ

85

บานแพรกกลาง

86

วัดกะเป=ยด

87

บานนาทอม

88

วัดควนกอ

89

บานน้ําพุ

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

90

บานสวนอาย

91

บานโคกวัด

22
พฤศจิกายน
2561
22
พฤศจิกายน
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)
นายป)ยะ สุขกลับ
ผอ.ร.ร.วัดเกาะสระ

นางไมตรี จันทวี
ครูชํานาญการพิเศษ

นางอรอนงค พรหม
วิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายจงรักษ เพ็ชรอาวุธ
นายวิชัยกาญจน สิ
นางสาวปรีดา จํานงจิต
ผอ.ร.ร.บานนาใหญ
ยานันท
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
นางกมลทิพย สงคดํา
นายวีรชน ชูมณี
นางสุพิชฌาย ไกรนรา
ผอ.ร.ร.บานวังตลับ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางเพียงเพ็ญ สุวรรณ นางสาวณัฐสุรางค สม
นายสุชาติ หนูกลับ
พงค
แสง
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.วัดกะเป=ยด
ครูชํานาญการ
การพิเศษ
นายชุมพล บุญญานุกลู นางเบญวรรณ ศรีชาย นางสาวปรีดา จํานงจิต
กิจ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานนาทอม
การพิเศษ
นางสาวอิศรา ชวยชู
นางสุจินต ดวงกูล
นางสุพิชฌาย ไกรนรา
ผอ.ร.ร.วัดควนกอ
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นางสาววัชรีย หนูสม นางสารภี อรัญพฤกษ นางสายพิณ เพชรศรี
แกว
ครูชํานาญการพิเศษ
เงิน
ผอ.ร.ร.บานน้ําพุ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ
นายประเสริฐ ปาน
นางจุฑามาศ จงจิตร
นายสุชาติ หนูกลับ
อินทร
ครูชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานสวนอาย
การพิเศษ
นางพวงลัดดา
นายประทีป เจรณาเทพ นางสาวปรีดา จํานงจิต
อินทรทัต
ครูชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานโคกวัด
การพิเศษ

หมาย
เหตุ

61

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 35 ราย
1 นางสาวสุณิสา ทองศิริ
๑ ตุลาคม
นางจรินทร แกววิจิตร นางสาวเรณู ตรีตรงครู นายบุรินนทร ซายหุย
ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวยรร.วัด
๒๕๖๑
ผอ.รร.วัดปากตรง
ประธานกรรมการ
ปากตรง
รร.วัดปากตรง
สถานศึกษา
2
นางสาวขวัญชนก
๑ ตุลาคม
นายมนูญ ชัยเสนะ
นางจารุณี สุวรรณโณ นายวิรัตน แดงบรรจง
แซอิ๋ว
๒๕๖๑
ผอ.รร.บานบางพระ
ครูชํานาญการพิเศษรร.
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
บานบางพระ
สถานศึกษา
รร.บานบางพระ
3
นางสาวมัสลิน
๑ ตุลาคม
นายสุนันท
นางอารี ศิรินุพงษ
นางปริณดา มาศพิทักษ
แกวบุญทอง
๒๕๖๑
หลวงชัยสินธิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
รก.ผอ.รร.วัดเถลิงกิตติ รร.วัดเถลิงกิตติยาราม
สถานศึกษา
รร.วัดเถลิงกิตติยาราม
ยาราม
4
นางสาวอรจิรา
๑ ตุลาคม
สิบเอกสงา ดานวัฒนา นางเกศรา ศรีวิจิตร
นายสมพร ธีระพงศ
แสนเสนา
๒๕๖๑
ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
ประชาบาล)
รร.หัวไทร(เรือน
สถานศึกษา
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
ประชาบาล)
๑ ตุลาคม
สิบเอกสงา ดานวัฒนา
นายสมพร ธีระพงศ
5
นายอัศมเดช ผองผิว
นางเกศรา ศรีวิจิตร
๒๕๖๑
ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
รร.หัวไทร(เรือน
สถานศึกษา
ประชาบาล)
ประชาบาล)
6
นายชนินทร
๑ ตุลาคม
นายนิคม ชูศรี
นางนิยพร พัฒนะจํารูญ นายนุกูล ธานีรัตน
พิมพอาภรณ
๒๕๖๑
ผอ.รร.วัดสุวรรณโฆษิต
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดสุวรรณโฆษิต
สถานศึกษา
รร.วัดสุวรรณโฆษิต
7
นางสาวยุวธิดา
๑ ตุลาคม
นายนิคม ชูศรี
นางนิยพร พัฒนะจํารูญ นายนุกูล ธานีรัตน
บุญเครือ
๒๕๖๑
ผอ.รร.วัดสุวรรณโฆษิต
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดสุวรรณโฆษิต
สถานศึกษา
รร.วัดสุวรรณโฆษิต

หมาย
เหตุ

62

ที่
8

9

10

11
12

13

14

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวบงกชพร
ทองบุญยัง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานอายเลา
นางสาววรรณพร
เทพทวี
ตําแหนงครูผูชวยรร.ราช
ประชานุเคราะห
นางสาวสาวิตรี
เพชรภูมิภัทร
ตําแหนงครูผูชวยรร.
บานควนเงิน
นายศุภกร จันทรวงศ
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดแดง
นางสาวปKทมาภรณ
ปานแกว
ตําแหนงครูผูชวยรร.วัด
ถลุงทอง
นางสาวพิชญา
เหลารักวิทย
ตําแหนงครูผูชวยรร.
บานบางดวน
นางสาวพนิดา มีชู
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานหวยน้าํ เย็น
มิตรภาพที่ ๑๑๒

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาวปราณี
ทองประพันธ
ผอ.รร.บานอายเลา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายมนตตรี หนูขจร
ผอ.รร.ราชประชานุ
เคราะห

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายพัฒนพากย ชูชวย
ผอ.รร.บานควนเงิน

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาวสุพรรษา
ชัยรัตน
ครู คศ.๑
รร.บานอายเลา
นางสาวสุดา ทองเซง
ครู
รร.ราชประชานุเคราะห

นางสาวนิยวรรณ
จันทรแกว
ครูชํานาญการพิเศษรร.
บานควนเงิน
นายเสรี เกียรติกองแกว นางสาวบุศรา ยกลวน
ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.รร.วัดแดง
รร.วัดแดง
นางทัศนวรรณ จุลสัตย นางขนิษฐา รัตนสุนทร
รก.ผอ.รร.วัดถลุงทอง
ครู
รร.บานปลายราง

นายปลื้ม อักษรชู
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา
นางชบา ฐานะวัฒนา
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา
นางบานชื่น
เกษสุวรรณ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา
นายอวยชัย อนุกูล
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา
นายสุเทพ ขําดํา
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางฐานิตา
แสงกระจาง
ผอ.รร.บานบางดวน

นางไพเราะ สงบุญแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานบางดวน

นายพิสิทธิ์ คุมสังข
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสมเกียรติ เวชภูติ
ผอ.รร.บานหวยน้ําเย็น
มิตรภาพที่ ๑๑๒

นางสะอิ้ง สันประภา
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานหวยน้าํ เย็น
มิตรภาพที่ ๑๑๒

นายพิสิทธิ์ คุมสังข
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

หมาย
เหตุ

63

ที่
15

16

17
18

19

20

21

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวสุมาพร
จันทรเสง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานศาลาตะเคียน
นางสาวขวัญชนก
ทินนิล
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดนาหมอบุญ
นางสาวสุพรรณี รูยิ่ง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดสามแพรก
นางสาวจันทิรา
กฤษวงษ
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดทายิการาม
นางสาวนวภัทร
จิตตะโสภา
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดพระบาท
นางสาวกรรณิการ
แกวชะฎา
ตําแหนงครูผูชวย
รร.พิบูลยารามมิตรภาพ
ที่ ๒๓๒
นางสาวนฤมล ชูจันทร
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานปากพรุ

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายพีระศักดิ์
สิริรตั นาภรณ
รก.ผอ.รร.บานศาลา
ตะเคียน
นางจารุวรรณ
รักษกําเนิด
ผอ.รร.วัดนาหมอบุญ

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสุเทพ ชุมศรี
ผอ.รร.วัดสามแพรก

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายมณี
หลวงทิพยรินทร
ผอ.รร.วัดทายิการาม

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสมนึก อินทรพรหม
ผอ.รร.วัดพระบาท

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายไพโรจน คงเกิด
ผอ.รร.พิบลู ยาราม
มิตรภาพที่ ๒๓๒

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายโกวิทย อุดมรัตน
ผอ.รร.บานปากพรุ

นางกนกภรณ พรหมสุข นายสมศักดิ์ พรหมสุข
ครู
ประธานกรรมการ
รร.บานศาลาตะเคียน
สถานศึกษา
นางสาววิมลวรรณ
จ.ส.อ.สมเกียรติ
อนทอง
วังบุญคง
ครู
ประธานกรรมการ
รร.วัดนาหมอบุญ
สถานศึกษา
นางทัศนีย สุขสวัสดิ์ นายวิเชียร สุวรรณสุทธิ์
ครูโรงเรียนวัดสามแพรก
ประธานกรรมการ
รร.วัดสามแพรก
สถานศึกษา
นางสมจิต คงขํา
นายมณี ไทยราช
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
รร.วัดทายิการาม
สถานศึกษา
นางสาวอรวรรณ
แกวพรหม
ครู
รร.วัดพระบาท
นางเพ็ญศรี รักษา
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.พิบูลยารามมิตรภาพ
ที่ ๒๓๒

นายปฐมพร
บุญสวยขวัญ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา
นายสิงห ตุดวงศ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

นางวรางคนาง ชูแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานปากพรุ

นายพงษศักดิ์ ฤทธิ
พิทักษเดช
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

หมาย
เหตุ

64

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

22

นางสาวพรลภัส
กลับนวล
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานหนาศาล
23 นางสาวสุภสั รา ทองฉิม
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดแรราษฎรสุทัศน
24

25

26

27

28

นางสาวสกาวเดือน
แหวนเพ็ชร
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานปากพรุ
นางสาวผกามาศ
รักไทยทอง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานทุงโปiะ
นางสาวเสาวลักษณ
เพ็งเกลี้ยง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดทาเสม็ด
นางสาวประภัทสร สิน
ทอง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
นางสาวนนทิยา
มณีรตั น
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดควนเกย

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางพรรัตน
ทิพยกองลาศ
ผอ.รร.บานหนาศาล

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางณิชา เพชรใหญ
รก.ผอ.รร.วัดแรราษฎร
สุทัศน

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายโกวิทย อุดมรัตน
ผอ.รร.บานปากพรุ

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาคร เนาวสุวรรณ
รก.ผอ.รร.บานทุงโปiะ

นายสุธรรม ชูบุญศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานทุงโปiะ

นายวิชาญ หนูเขียว
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางจรินทร เพชรจุฑา
รก.ผอ.รร.วัดเสม็ด

นางนิตยา หมื่นจร
ครูชํานาญการ
รร.วัดทาเสม็ด

นายสุนันท เดชบุญชวย
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาวกมลทิพย นาค
บัวแกว
ผอ.รร.ชุมชนวัดเกาะ
เพชร
นายนพดลย เพชระ
ผอ.รร.วัดควนเกย

นางอรทัย ยมสวัสดิ์
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

นายวรรณะ ยอดแกว
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

นางสลินกาญจน ภูผา
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดควนเกย

นายประพาส
พรหมวิหาร
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางธิตยา สุทธิมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานหนาศาล

นายจรูญ นิยมเดชา
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

นางนิศารัตน
นายประสิทธิ์ แกววิจิตร
รัตนวโรจน
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนวัดแรราษฎร
สถานศึกษา
สุทัศน
รร.วัดแรราษฎรสุทัศน
นางวรางคนาง ชูแกว
ประธานกรรมการ
ครูชํานาญการพิเศษ
สถานศึกษา
รร.บานปากพรุ

หมาย
เหตุ

65

ที่
29

30

31

32

33

34

35

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวทิพวรรณ
อนุกูล
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานหนาศาล
นางสาวสุนสิ า
เนียมรินทร
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานหนองบอน
นางสาวกนกวรรณ
แซตัน
ตําแหนงครูผูชวย
รร.บานปากบางกลม
นางสาวธิรารัตน
โฉมทอง
ตําแหนงครูผูชวย รร.
บานหวยหาร
นางสาวมัสลิน
แกวบุญทอง
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดเถลิงกิตติยาราม
นางสาวจิรารัตน
เขียวบุญจันทร
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดควนเถียะ
นางสาววาสนา
ชวยเสน
ตําแหนงครูผูชวย
รร.วัดเนกขัมมาราม

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางพรรัตน
ทิพยกองลาศ
ผอ.รร.บานหนาศาล

นางธิตยา สุทธิมาศ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานหนาศาล

นายจรูญ นิยมเดชา
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายกองเกียรติ์ หิ้นจิ้ว
ผอ.รร.บานหนองบอน

นายสุชาติ พุมหมอ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางขวัญจิตต เนียมเกตุ
ผอ.รร.บานปากบางกลม

นางรัชฎาวรรณ
เยี่ยงคุณเชาว
ครูชํานาญการ
รร.บานหนองบอน
นางเบ็ญจะ ชูชวย
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานปากบางกลม

นายจํานง ศรีวารินทร
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายโชติ คํานวณ
ผอ.รร.บานหวยหาร

นางสาวสนาน ชูสิน
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บานหวยหาร

พันโทสําราญ ชูชวย
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางอารี ศิรินุพงษ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเถลิงกิตติยาราม

นางปริณดา มาศพิทักษ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสุนันท หลวงชัย
สินธิ์
รก.ผอ.รร.วัดเถลิงกิตติ
ยาราม
นายสนอง ทองมา
ผอ.รร.วัดควนเถียะ

นางสุพิริยา ชูเกลี้ยง
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดควนเถียะ

นายวิรัตน ศรีชุมพวง
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายคํานึง เชื้อสกุล
ผอ.รร.วัดเนกขัมมาราม

นางประเทือง
โกศัยพัฒน
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.วัดเนกขัมมาราม

นายสุเมต เพชรใหญ
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา

หมาย
เหตุ

66

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 81 ราย
1 นางสาวอภัชญา ชอบ
๑ ตุลาคม
นางสาวนิมล ชัยฤกษ
ทํากิจ/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.วัดชนสังขรณ
นางสาวเจษรา จูเจย
ตําแหนง ครูผูชวย/
พิจิตร
ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติ ร
2 นางสาวจันจิรา ชูแตง/
๑ ตุลาคม
นายสมศักดิ์ เกษโร
นางสุดสาย บุญชูวงศ
ตําแหนงครูผูชวย/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.วัดยางงาม
ร.ร.วัดยางงาม
3
นางสาวจุฑามาศ รม
๑ ตุลาคม
นางสาววิลา อานนท
นางเจียรพรรณ จุฬา
แกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดอินทคีรี
กาญจน
ร.ร.ชุมชนวัดอินทคีรี
4 นางสาวจารุวรรณ สุข
๑ ตุลาคม
นางฉวีวรรณ แกวสังข
ชะอม/
นายศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.วัดปลักปลา
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดปลักปลา
5 นางสาวฤดีวรรณ เพชร
๑ ตุลาคม
นายสังเวียน แกวนพ
นางรําพึง เปรมปรีดา
รัตน/ตําแหนง ครูผูชวย/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.บานคลองแคว
ร.ร.บานคลองแคว
6
นางสาวชนนิกานต
เกียรติรุงโรจน /
๑ ตุลาคม
นางวรรณะ ชูสุวรรณ
นางยินดี บุญสนอง
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดพรหมโลก
7
นางสาวอรอนงค
๑ ตุลาคม
นายสุภาพ ผิวเหมาะ
ชวยรอดสิทธิ์/
นางเพ็ญพร ศรีสุนทร
๒๕๖๑
ผอ.วัดดอนใคร
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานบอกรูด
8 นางสาวปKทติมา มีขวด/
๑ ตุลาคม
นายสิทธิชัย ทองนุน
นางละออ แวววรรณ
ตําแหนง ครูผูชวย/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.บานสระบัว
จิตร
ร.ร.บานสระบัว
9
นางสาวชนิดาภา
เลนทัศน/
๑ ตุลาคม
นายประเทือง นุนสง นางสาวรัชดาภรณ แกว
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.บานเขายวนเฒา
เถื่อน
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานเขายวนเฒา
10 นางสาวนัจมีย คงคาลิ
๑ ตุลาคม
นายไพสิต เพ็ชศรี
หมีน/
นางเพียงพร จันพลโท
ตําแหนง ครูผูชวย/
๒๕๖๑
ผอ.ร.ร.วัดนากัน
ร.ร.บานชุมขลิง

นางชัชลี ลิ้มโอภาส
นางสาวสุพรรณี
จิตตตั้ง
นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล
นางสาวป)ยฉัตร
เชาวลิต
นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล
นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

นางสาวป)ยฉัตร
เชาวลิต
นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์
นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

หมาย
เหตุ

67

ที่
11

12

13

14

15
16
17
18

19

20

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวจิรภัทร วงศ
นอย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.เคียงศิริ
นางสาวเกศกนก
สมาน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานสระบัว
นางสาวจรวยพร
เขียวเสน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ชุมชนวัดอินทคีรี
นางสาวกมลวดี
พรมเช็ก/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานเขาใหญ
นางสาววราลี ฟุUงเฟabอง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองแคว
นางสาววิภัตรา ชูหนู/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานตนจันทน
นายรณรงค คลายดวง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานไสพลู
นางสาวสุคนธา
หมิดหวัง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดพรหมโลก
นางสาวสบันงา
หวัดเพชร/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส
นางสาวสุทัตตา
ผิวเหมาะ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานไสพลู

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสมศักดิ์ แสงสวาง
ผอ.ร.ร.เคียงศิริ

นายนิพนธ บุญรัตน

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสิทธิชัย ทองนุน
ผอ.ร.ร.บานสระบัว

นางละออ แวววรรณ
จิตร

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

นางสาววิลา อานนท นางสาวรัชฎาภรณ วุฒิ
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดอินทคีรี
มานพ

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายโสภณ มีเสน
ผอ.ร.ร.วัดเขานอย

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสังเวียน แกวนพ
ผอ.ร.ร.บานคลองแคว

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายไฟซอล ยีโกบ
ผอ.ร.ร.บานตนจันทน

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางราตรี หนูแกว

นายธวัชชัย ใจหาว

นางสาวฐานิศ
หริกจันทร

นางรําพึง เปรมปรีดา

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

นางสุดารัตน เมือง
จันทร

นางสาวฐานิศ
หริกจันทร

นายกิตติพงศ คิดดี
ผอ.ร.ร.บานน้ําฉา

นางกัณหา จงรักษา

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางวรรณะ ชูสุวรรณ
ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก

นางยินดี บุญสนอง

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางพิญoู สุทธิพันธ
ผอ.ร.ร.บานวังลุง

นางป)ยะนุช อิวิโส

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายกิตติพงศ คิดดี
ผอ.ร.ร.บานน้ําฉา

นางกัณหา จงรักษา

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

หมาย
เหตุ

68

ที่
21

22

23

24

25
26

27
28
29
30
31

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวทรายขวัญ
ทองนุน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานสุวรรณเขต
นายอนุพันธ
จันทรสองแสง /
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองวัง
นางสาววิลาสิณี
นรินทรรัตน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานแขวงเภา
นางสาวพวงรัตน
จันทรครบ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานนบ
นางสาวรัชณี รักษายศ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ชุมชนวัดบางคู
นางสาวพัชราภรณ
อินทรแกว/ตําแหนง ครู
ผูชวย/
ร.ร.บานปลายทอน
นายวริทธิ์ แซอุย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองวัง
นางเตือนใจ แสวงรู/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติ ร
นางสาวธัญญธิชา โกษา
พงค/ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานพิตาํ
นางสาวกชกร ศรีเมือง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานพังปริง
นางสาวนวลพร
คงเขียว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดหมาย

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายพงศรัณย จันทรัตน
ผอ.ร.ร.บานสุวรรณเขต

นางอุดมศรี
โรจนอนันต

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายประกอบ ขุนไกร
ผอ.ร.ร.บานคลองวัง

นางพิญยู อินนุพัฒน

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางจิราภรณ สิทธิมาก
ผอ.ร.ร.บานทาจันทน

นายสมชัย ทองศรี

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางปุณยภา ทองนุน
ผอ.ร.ร.บานนบ

นางจันทิมา คุณสุทธิ์

นางสาวฐานิศ
หริกจันทร

นางถนอมจิตร งามขํา

นางสุพิชา เนตรวรนันท

นายธวัชชัย ใจหาว

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางพรพิมล สุขสมเสรี
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางคู

นางถนอมศรี สุขชวย

นางถนอมจิตร งามขํา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางจิระพันธ เรืองเมือง
ผอ.ร.ร.บานปลายทอน

นางอัญธิกา วิชัยกุล

นางสาวฐานิศ หริก
จันทร

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายประกอบ ขุนไกร
ผอ.ร.ร.บานคลองวัง

นางสาวสุจารีย
เกิดสุวรรณ

นางถนอมจิตร งามขํา

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นางสาวนิมล ชัยฤกษ
ผอ.ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจิตร

นางสาวออยทิพย
เกิดทรัพย

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายมาณพ เสียมไหม
ผอ.ร.ร.บานปากลง

นายสุรยิ ันต ใสนวล

นายธวัชชัย ใจหาว

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายสัญยิด ยีสา
ผอ.ร.ร.บานปากดวด

นางสาโรจน แกวพรหม

นางสาวป)ยฉัตร
เชาวลิต

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายอมฤต หลาหลั่น
ผอ.ร.ร.วัดพระเลียบ

นางสุภาภรณ สมศักดิ์

นางสาวสุพรรณี
จิตตตั้ง

หมาย
เหตุ

69

ที่
32

33

34

35

36

37

38
39
40

41

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวปวรรัตน
ชูชัยสิงหกุล/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดคีรีวง
นางสาวกนกวรรณ
จันทรแกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานควนทอง
(ประชาอุทิศ)
นายกฤษณพงศ
รักษสังข/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองวัง
นางสาวธัญสุดา
ไกรแกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดเป=ยน
นางสาวปKณยตา
บัณฑิตกุล/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ทาศาลา
นางสาวชญานิศ
ปานทอง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ทาศาลา
นายกชมาศ ดีชวย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดขรัวชวย
นายดาวุด ปวงชน /
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดขรัวชวย
นางสาวจิรวรรณ
แกวธวัชวิเศษ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานทุงชน
นางสาวธันยชนก
ดําสมุทร/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานพังปริง

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายทศพล ใบเต
ผอ.ร.ร.วัดคีรีวง

๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายจักรพงษ เดชสุข
ผอ.ร.ร.บานควนทอง
(ประชาอุทิศ)

นายศุภโชค รอดทับ

นางสุพิชา เนตรวรนันท

๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๑

นายประกอบ ขุนไกร
ผอ.ร.ร.บานคลองวัง

นางสาวเยาวเรศ
จุฑาเทพ

นางถนอมจิตร งามขํา

๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสมภาส สิทธิฤทธิ์
ผอ.ร.ร.วัดเป=ยน

นางสาวสาวิตรี สีขาว

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายพนธกร จรเสมอ
ผอ.ร.ร.ทาศาลา

นายชนิด ชวยชบ

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายพนธกร จรเสมอ
ผอ.ร.ร.ทาศาลา

นายประเทือง
รอดเนียม

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายบุญเลิศ
วีระพรกานต
ผอ.ร.ร.วัดขรัวชวย
นายบุญเลิศ
วีระพรกานต
ผอ.ร.ร.วัดขรัวชวย

นางสาวจิราพร จิตตมั่น

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

นางสาวจิราพร จิตตมั่น

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสิริรักษ
มิตรกระจาง
ผอ.ร.ร.บานทุงชน

นางสาวจันทรจิรา
บุรีมาศ

นายสําราญ คงเพ็ชร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสัญยิด ยีสา
ผอ.ร.ร.บานปากดวด

นางรุงตระกาล
แกวประจุ

นางสาวป)ยฉัตร
เชาวลิต

นางสาวิตรี รัตนยามะ

นางสุพิชา เนตรวรนันท

นายธวัชชัย ใจหาว

หมาย
เหตุ

70

ที่
42

43

44

45

46

47

48
49

50

51

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวประติภา
สูงเกียรติ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดเป=ยน
นางสาวฤทัยรัตน
ศักดิรัตน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองวัง
นางสาววรรณวิศา
พรหมจิตต/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานคลองวัง
นายพสุเทพ มนตแกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดเขา(วันครู
๒๕๐๑)
นางสาวพัชรีญา
เสือแกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ชุมชนใหม
นางกาญจนา
อินทะระนก/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานโรงเหล็ก
นายศิวกร ศรีสุวรรณ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานเขาใหญ
นางสาวปKทมา
หอมกลิ่น/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานหนาเขาวัด
นางนันทนา รัตนฉายา/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม
นางสาวสุกัญญา
ดารากัย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานปากดวด

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสมภาส สิทธิฤทธิ์
ผอ.ร.ร.วัดเป=ยน

นายยศ พรประเสริฐ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายประกอบ ขุนไกร
ผอ.ร.ร.บานคลองวัง

นางสาวสุจารีย
เกิดสุวรรณ

นางถนอมจิตร งามขํา

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายประกอบ ขุนไกร
ผอ.ร.ร.บานคลองวัง

นางสาวเยาวเรศ
จุฑาเทพ

นางถนอมจิตร งามขํา

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางนัยนา เมฆแดง
ผอ.ร.ร.วัดเขา(วันครู
๒๕๐๑)

นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสุจินต สุดคิด
ผอ.ร.ร.ชุมชนใหม

นางจีราภรณ รัตนมณี

นางสาวสุพรรณี
จิตตตั้ง

นายวาที จันทพราหมณ
นางนงลักษณ แซเตียว
ผอ.ร.ร.บานโรงเหล็ก

นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายธวัชชัย ใจหาว

นางสุพิชา เนตรวรนันท

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายโสภณ มีเสน
ผอ.ร.ร.วัดเขานอย

นางสาวฐานิศ
หริกจันทร

นางราตรี หนูแกว

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายบพิธ แกวสังข
ผอ.ร.ร.บานหนาเขาวัด

นางเพ็ญศรี จุลบล

นางสาวป)ยฉัตร เชาว
ลิต

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายประวรรณชัย
เต็งทอง
ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม

นางกัลยา เกตแกว

นางวิยะดา ไกรสร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสัญยิด ยีสา
ผอ.ร.ร.บานปากดวด

นางสาววรรณิสา
ฟองณวงศ

นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

หมาย
เหตุ

71

ที่
52
53

54

55

56
57

58
59
60
61

62

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นายอนุชา ธนะเศวตร/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานโรงเหล็ก
นางสาวณัฐวดี
ขวัญสุวรรณ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ปทุมานุกลู
นางสาวอรทัย
ทองธุกิจ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานปากเจา
นายณัฐพงษ
จันทรหอม/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานบางฉาง
นายฟุรกรณ หลังจิ /
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานประชาอารี
นายเอกสุวัชร
ทองศรีรุงโรจน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดสโมสร
นางสาวขนิษฐา คงขุย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานพังปริง
นางสาวฮุซนี นุกูล/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานตนจันทน
นางนิลุบล แตงอักษร/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานหนาเขาวัด
นางสาวกรกนก
อินทราช/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานควนทอง
(ประชาอุทิศ)
นางอาภาภรณ
ภูมิสถิตย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานพิตาํ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายวาที จันทพราหมณ
ผอ.ร.ร.บานโรงเหล็ก

นางสมพิส อนุจร

นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมนตรี เจียรมาศ
ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล

นางเครือวัลย ศรี
สุวรรณ

นางสาวสุพรรณี
จิตตตั้ง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางประภาพรรณ
ทองสุข
ผอ.วัดจันทาราม

นางจิราวรรณ เชาวลิต

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายกวีพนธ ศรีเมือง
ผอ.ร.ร.บานบางฉาง

นางพานิชย โรจนธรรม

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสันติ ป)bนหอมกุล
ผอ.ร.ร.บานประชาอารี

นางสุจิตรา นาภูมิ

นายสําราญ คงเพ็ชร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสาวชูศรี
กาญจนวงศ
ผอ.ร.ร.วัดสโมสร

นางสาวสุกัญญา
รับไทรทอง

นายสําราญ คงเพ็ชร

นายสัญยิด ยีสา
ผอ.ร.ร.บานปากดวด

นางซัลมา ปริงทอง

นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

นายไฟซอล ยีโกบ
ผอ.ร.ร.บานตนจันทน

นางสุดารัตน เมือง
จันทร

นายบพิธ แกวสังข
ผอ.ร.ร.บานหนาเขาวัด

นางภรณณพัชญ พันธ
พงษ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายจักรพงษ เดชสุข
ผอ.บานควนทอง
(ประชาอุทิศ)

นางนาตยา สุขชวย

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมาณพ เสียมไหม
ผอ.บานปากลง

นางณัฐวดี ใสนวล

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสําราญ คงเพ็ชร

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

นางสาวฐานิศ
หริกจันทร
นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

นางสุพิชา เนตรวรนันท

นายธวัชชัย ใจหาว

หมาย
เหตุ

72

ที่
63

64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นายณัฐวุฒิ ยินดี/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม
นางสาวชนกเนตร
สิริมโนวงศ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานโรงเหล็ก
นางสาวพรรษชล
สังขสิงห/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ทาศาลา
นางสาวปารีณา
ราชประดิษฐ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานปากลง
นางสาววาดียา
ดารานีตาแล/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ทาศาลา
นางสาวณัฐชยา
หนูนอย/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.ชุมชนบานบางโหนด
นายธงชัย จันทรแกว/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานโรงเหล็ก
นางสาวฮารี วงแหวน/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม
นางสาวปKทมา
สมุทรสารัญ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานประชาอารี
นางสาวชนุลดา
แอเด็น/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดจอมทอง

นางสุนิสา เกลามณี/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานทุงชน

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายประวรรณชัย
เต็งทอง
ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม

นางปรียาภรณ
คงวัดใหม

นายวาที จันทพราหมณ
นางอุษา นารถไพรินทร
ผอ.ร.ร.บานโรงเหล็ก

นางวิยะดา ไกรสร
นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายพนธกร จรเสมอ
ผอ.ร.ร.ทาศาลา

นางอรัญญา พิกุลหอม

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายมาณพ เสียมไหม
ผอ.ร.ร.บานปากลง

นายวิสุทธิ์ สงนวล

นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายพนธกร จรเสมอ
ผอ.ร.ร.ทาศาลา

นางยุพา ชวยชบ

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายรังสรรค
โพธิจิญญาโน
ผอ.ร.ร.ชุมชนบานบาง
โหนด

นางประเจิด เพชรสง

นางถนอมจิตร งามขํา

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายวาที จันทพราหมณ
ผอ.ร.ร.บานโรงเหล็ก

นายณเริงศักดิ์
ทรัพยอุปการ

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายประวรรณชัย
เต็งทอง
ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม

นางวราพร บริบูรณ

๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายสันติ แสงสวาง
ผอ.ร.ร.บานประชาอารี

นางโกศล โมราศิลปW

๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผอ.ร.ร.วัดจอมทอง

นางขนิษฐา พุดทอง

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางสิริรักษ มิตร
กระจาง
ผอ.ร.ร.บานทุงชน

นางสมพร กันตังกุล

นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

นางวิยะดา ไกรสร
นางสาวสุพรรณี
จิตตตั้ง

นางวิยะดา ไกรสร

นายสําราญ คงเพ็ชร

หมาย
เหตุ

73

ที่
74

75

76
77
78

79

80

81

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวบุญจิรา
บุญมาศ /
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดจันทาราม
นางสาวสหพร
การะเวช/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานชองเขาหมาก
นางสาวจิรวรรณ สุทธิ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดคงคาเลียบ
นางสาวมาลินี แกวแสง
ทอง/ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานปลายทอน
นางสาวสุธิชา
เทพสุริศักดิ/์
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานทามวง
นางสาวนุดรีญา
เจRะปKนจะ/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานทาจันทน
นางสาวฟ)รดาวส
นามทอง/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.วัดจันทาราม
นางสาวกีรติ
รวมรังสฤษฎิ์/
ตําแหนง ครูผูชวย/
ร.ร.บานบางฉาง

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางประภาพรรณ
ทองสุข
ผอ.ร.ร.วัดจันทาราม

นางสุพาณี ปลักปลา

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายนพวงศ จิตตอารีย
ผอ.ร.ร.บานชองเขา
หมาก

นางสาวกาญจนา
จวนมาศ

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

นายกิตติศักดิ์ บุญชูชวย
ผอ.ร.ร.วัดคงคาเลียบ

นางศรีสุคล กpงทอง

นางวิยะดา ไกรสร

๑๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางจิระพันธ เรืองเมือง
นางจินตนา สําแดงสาร
ผอ.ร.ร.บานปลายทอน

๓๐
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายภัทรพล บุญนาค
ผอ.ร.ร.บานทามวง

นางภาวินี โชติมณี

๓๐
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นางจิราภรณ สิทธิมาก
ผอ.บานทาจันทน

นายภูริทัต
หัตถประดิษฐ
ครู รร.วัดคีรีวง

๓ ธันวาคม
๒๕๖๑

นางประภาพรรณ
ทองสุข
ผอ.ร.ร.วัดจันทาราม

นางวาสนา มาเอียด

๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

นายกวีพนธ ศรีเมือง
ผอ.ร.ร.บานบางฉาง

นางสาววาสนา
ชางสลัก

หมาย
เหตุ

นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

นางสุพิชา เนตรวรนันท

นางถนอมจิตร งามขํา

นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ครู รร.
วัดคีรีวง

74

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 87 ราย
1
นางสาวศยามล
1 ตุลาคม
นายสุนันท กลับขันธ
นายสุทิน รัตนสุภา
วิสุทธิคุณ
2561
ผอ.โรงเรียนทุงสง
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนทุงสง
2 นายพงศศักดิ์ หนูเอียด
1 ตุลาคม
นายสุนันท กลับขันธ
นายสุทิน รัตนสุภา
ตําแหนง ครูผูชวย
2561
ผอ.โรงเรียนทุงสง
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนทุงสง
3
นางสาวสุนสิ า รุงเรือง
12
นายสุนันท กลับขันธ นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ตําแหนง ครูผูชวย
พฤศจิกายน
ผอ.โรงเรียนทุงสง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนทุงสง
2561
4
นางสาววิมพวิภา
12
นายสุนันท กลับขันธ
นายบุญรัตน
เคี่ยมการ
พฤศจิกายน
ผอ.โรงเรียนทุงสง
ศรีวรานนท
ตําแหนง ครูผูชวย
2561
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนทุงสง
5
นางสาวกรวรรณ
1 ตุลาคม
นายคีรี มากสังข
นางรําไพ ทรัพยมี
นววงศวิวัฒน
2561
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ชํานาญการ
ตําแหนง ครูผูชวย
ราษฎร
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
6

7

8

9

10

นายยุทธนา เนติศภุ ชีวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
นายยุทธนา เนติศภุ ชีวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
นายยุทธนา เนติศภุ ชีวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
นายยุทธนา เนติศภุ ชีวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

นางวิภาพร รัตนวรรณ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
นางสาวบัยดุรี
รอดรวยรื่น
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
นายจงรักษ หมื่นแกว
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร
นายณัฐภัทร นวลขาว
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

12
พฤศจิกายน
2561

นายคีรี มากสังข
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

นายสุชาติ คตนวม
ชํานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายคีรี มากสังข
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

นางนงเยาว จันทรคง
ชํานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายคีรี มากสังข
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

นายสมหมาย โศภิษฐิกุล
ชํานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายคีรี มากสังข
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

นางสุภาภรณ จันทร
จําปาชํานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวรวมพร ลั่นกอง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

12
พฤศจิกายน
2561

นายคีรี มากสังข
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร

นายวิรัช แสนเสนาะ
ชํานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ กบิลพัตร
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

75

ที่
11

12

13

14

15

16

17

18

19

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นายธัญญเทพ
แสวงกาญจน
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวอรัญญา
เหมมาน
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสตรีทุงสง
นางสาวพิชญสุดา
ทองคํา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา
นางสาวอุทุมพร
เสริมบุญ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนกางปลา
วิทยาคม
นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร
นางสาวธันยชนก สุมาลี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร
นายชิตพล เต็มนา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร
นางสาวมัตถกาญจน
เอียดดํา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร
นางสาวจิรา จริตงาม
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร

1 ตุลาคม
2561

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุงสง

นางสิริพงศ ดวงศรีทอง
ชํานาญการพิเศษ

นางวัฒนา ศิริพกฤษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสงา นาวารัตน
ผอ.โรงเรียนสตรีทุงสง

นางอารีย กลับศรี
ชํานาญการพิเศษ

นางเสาวภา
อินทรสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนา

นางตรัยรัตน สงทวี
ชํานาญการพิเศษ

นายจรูญ เพชรสุภา
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายประเสริฐ ธานีรัตน
ผอ.โรงเรียนกางปลา
วิทยาคม

นางไพจิตร ตนพานิช
ชํานาญการ

นายเกียรติศักดิ์
ยอดระบํา
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นางสุภาภรณ
คงคานนท
ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร
นางสุภาภรณ
คงคานนท
ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร
นางสุภาภรณ
คงคานนท
ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร
นางสุภาภรณ
คงคานนท
ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นางสาวภาวณี
ดานศิระวานิชย
ชํานาญการพิเศษ

นายไพบูลย ถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาววรรณลดา
อนงค
ชํานาญการพิเศษ

นายไพบูลย ถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ

นายวิระ พูนเอียด
ชํานาญการพิเศษ

นายไพบูลย ถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาววรรณลดา
อนงค
ชํานาญการพิเศษ

นายไพบูลย ถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ

นายวรรณวิทย ควนวิไล
ชํานาญการพิเศษ

นายไพบูลย ถาวร
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

นางสุภาภรณ
คงคานนท
ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

หมาย
เหตุ

76
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

20

นายพงศกร หอมตลบ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนโยธินบํารุง

12
พฤศจิกายน
2561

นายชาติชาย
ทองเหลี่ยมนาค
ผอ.โรงเรียนโยธินบํารุง

21

นางสาวปKญภรณ คงสุด
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนนาบอน

12
พฤศจิกายน
2561

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ นางสาวสุภาพร อินบุญ
ผอ.โรงเรียนนาบอน
นะชํานาญการพิเศษ

นายเดโช หนูทอง
ผูทรงคุณวุฒิ

22

นางสาวบุษยมาศ
เพชรแกว
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนนาบอน
นายนพดล
โตRะราหมาน
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนนาบอน
นางสาวจิรพิชญ
สุวรรณบํารุง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช
นางสุชาดา สุขแกว
ตําแนงครูผูชวย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช
นางสาวจินตนา
กลาจงยิ่ง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช
นางสาวจุฑาลักษณ
เหลาคนคา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายศรีนคร ลาธุลี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา

12
พฤศจิกายน
2561

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ
ผอ.โรงเรียนนาบอน

นางสักการะ จูpซู
ชํานาญการพิเศษ

นายเดโช หนูทอง
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ
ผอ.โรงเรียนนาบอน

นางทิตยา วรรณบวร
ชํานาญการพิเศษ

นายเดโช หนูทอง
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช

นางจิตประภา ศักดิ์ดา
มาศชํานาญการพิเศษ

นางบุญงาม ไชยรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช

นางกุหลาบ โกฏิกลุ
ชํานาญการพิเศษ

นางบุญงาม ไชยรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช

นางกฤษณา วุฒิศักดิ์
ชํานาญการพิเศษ

นางบุญงาม ไชยรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายภักดี เหมทานนท
ผอ.โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ

นางชอแกว จุลนวล
ชํานาญการ

นายภิญโญ เนาวรัตน
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายสุนทร เพชรดี
ผอ.โรงเรียนสิชลคุณา
ธารวิทยา

นางอัจนา ปKจฉิม
ชํานาญการพิเศษ

นางสํารวย วิชัยกุล
ผูทรงคุณวุฒิ

ที่

23

24

25

26

27

28

นายนิวัฒน อรุณ
ชํานาญการ

รศ.ดร.กันตภณ หนูทอง
แกวผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

77

ที่
29

30

31

32

33

34

35
36

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นายสุทธิพงษ แกวสุก
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา
นางสาววรางคณา
สุทธิรักษ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเตรียอุดมศึกษา
ภาคใต
นายวรพจน จีนดวง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต
นางสาวภัทราภรณ
ทินวงศตําแหนง
ครูผูชวย
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นายสรายุทธ
ผดุงกาญจน
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นายภานุวิชย สุขขี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นางสาวอรอนงค ชุมพล
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนบางขันวิทยา
นางสาวกรรณิกา
คงมณีย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนบางขันวิทยา

12
พฤศจิกายน
2561

นายสุนทร เพชรดี
ผอ.โรงเรียนสิชลคุณา
ธารวิทยา

นายปริญญา นุนนอย
ชํานาญการพิเศษ

นายดํารงค นาคพันธ
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายพีระพงษ สองวิหค
ผอ.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต

นางธนชพร ภูวร
ชํานาญการพิเศษ

นางวันดี ชูประจง
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายพีระพงษ สองวิหค
ผอ.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต

นางพิมพกานต รัชทูล
ชํานาญการพิเศษ

นางวันดี ชูประจง
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายสมพงษ ปานหงส นางสาววันเพ็ญ ขุนราช
ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ
ชํานาญการพิเศษ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

นายเชือบ จิตสามารถ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมพงษ ปานหงส
ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

นายเชือบ จิตสามารถ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมพงษ ปานหงส นางวาทนันท พรหมดํา
ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ
ชํานาญการพิเศษ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

1 ตุลาคม
2561

นายนราวุธ สุจิตะพันธ
ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา
นายนราวุธ สุจิตะพันธ
ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

12
พฤศจิกายน
2561

นางจิตตรา รัตนบุรี
ชํานาญการพิเศษ

นายเชือบ จิตสามารถ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางวิมล เมืองจันทร
ชํานาญการ

นายสุรินทร ไชยศร
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสหรัฐ ปานศรี
ชํานาญการ

นายสุรินทร ไชยศร
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

78

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

37 นางสาวพัชรินทร ปรีชา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม
38
นายวัศพล สมใจ
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม
39
นางสาวปาริชาติ
หาญใจ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม
40
นางสาวสุพัตรา
หมวดคงจันทร
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทรายขาวิทยา
41
นางสาวพัชรินทร
เพชรเดชะ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม
42 นางสาวพิมพจินดา อา
การส
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม
43 นางสาวเศรษฐนินทร
เลิศกุล
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม
44
นายพิสิฏฐ ขวัญแข
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศ
45
นายชยุติ คงใหม
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ
ประชาอุทิศ

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

12
พฤศจิกายน
2561

นายกําพล ทองอยู
ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม

นายธวัช เพชรโกมล
ชํานาญการ

นายวีรยุทธ ศิริพรหม
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายกําพล ทองอยู
ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม

นางภิรมโรจน
เพชรโกมล
ชํานาญการพิเศษ

นางอัฏฐพร วิไลศรี
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายกําพล ทองอยู
ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม

นางภิรมโรจน
เพชรโกมล
ชํานาญการพิเศษ

นางอัฏฐพร วิไลศรี
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายอรุณ รอดสันติกลุ
ผอ.โรงเรียนทรายขาว
วิทยา

นางวิอาภรณ รังสิมันตุ
ชาติชํานาญการ

นายสันชัย คงจันทร
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายเลิศชาย
ขอจิตตเมตต
ผอ.โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม

นางนภวรรณ คงอินทณ
ชํานาญการ

นางวันดี ชอผกา
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายเลิศชาย
ขอจิตตเมตต
ผอ.โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม

นางณิชปKทม โพธิแพทย
ชํานาญการ

นางเฐญจพิศ พรหม
สุวรรณผูทรงคุณวุฒิ

17 ตุลาคม
2561

นายเลิศชาย
ขอจิตตเมตต
ผอ.โรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม

นางสาวอรอุมา เทียระ
มลชํานาญการพิเศษ

นางจงจินต เจริญผล
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายปชานนท ชนะราวี
ผอ.โรงเรียนพิปูนสังฆ
รักษประชาอุทิศ

นางสาวอรพรรณ ริยา
พันธชํานาญการ

นายบรรหาร ราชมณี
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายปชานนท ชนะราวี
ผอ.โรงเรียนพิปูนสังฆ
รักษประชาอุทิศ

นางสาวจิราพร
บุญมาก
ชํานาญการ

นายบรรหาร ราชมณี
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

79

ที่
46

47
48

49

50
51

52
53

54

55

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาวภรณนภา
ทองชู
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนปากพนัง
นางสาวชุติมา หนูเกื้อ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนปากพนัง
นายอนุพงศ
บุญประกอบ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนปากพนัง
นายกมล รัตนบุรี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงใหญ
วิทยาคม
นายอาบีซา เซดามิซา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
นางสาวมนัญญา
เมืองทรัพย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนคงประชารักษ
นายสมชาย กันราย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนคงประชารักษ
นางสาวสมหญิง
กาญจนพงค
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม
นางสาวชนนิกานต
จิตโสภา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม
นางสาวศุภวรรณ
ขุนทองจันทร
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

1 ตุลาคม
2561

นายประเสริฐ ชีใหม
ผอ.โรงเรียนปากพนัง

นางสุดารัตน ผลสง
ชํานาญการพิเศษ

นายถาวร ยิ่งประสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายประเสริฐ ชีใหม
ผอ.โรงเรียนปากพนัง

นายสาธร พฤกษะศรี
ชํานาญการพิเศษ

นายถาวร ยิ่งประสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายประเสริฐ ชีใหม
ผอ.โรงเรียนปากพนัง

นายเดชา เพชรอาวุธ
ชํานาญการ

นายถาวร ยิ่งประสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายนันทวัฒน ชัยวิชิต
ผอ.โรงเรียนทุงใหญ
วิทยาคม

นายกิตติ โทบุรี
ชํานาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ ตรีโชติ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

นายประพฤติ วงศชนะ
ผอ.โรงเรียนนบพิตํา
วิทยา
นายพยัส คีรีพันธุ
ผอ.โรงเรียนคงคาประชา
รักษ

นางพิชญาภรณ กาญ
จนอุดมชํานาญการ

นายสมเจตน กั๋งเซง
ผูทรงคุณวุฒิ

นางจุฑาภรณ ทองคง
แกวชํานาญการพิเศษ

นายนพดล สุทธิเดช
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561
22
พฤศจิกายน
2561

นายพยัส คีรีพันธุ
ผอ.โรงเรียนคงคาประชา
รักษ
นายปรีชา
ปKญญานฤพล
ผอ.โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม

นายสากล ดอกบัว
ชํานาญการพิเศษ

นายนพดล สุทธิเดช
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวกมลทรรศน
ชูแกว
ชํานาญการพิเศษ

นายสุจิต ชํานาญกิจ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายปรีชา
ปKญญานฤพล
ผอ.โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม

นายปรีชา จันเอียด
ชํานาญการ

นายสุพจน สังขทอง
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายจําเริญ แสงแกว
ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นางวาริวรรณ คะเชนทร
ชํานาญการ

นายวิเชียน ชนะราวี
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

80

ที่
56

57

58

59

60

61

62

63

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นางสาววิภาวดี
จักรแกว
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
นางสาวณัฐกานต
จิตอรุโณทัย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
นายธีรยุทธ บัวทอง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงใหญเฉลิม
ราชอนุสรณ รัชมังคลา
ภิเษก
นายทวีศักดิ์ เพชรโชติ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงใหญเฉลิม
ราชอนุสรณ รัชมังคลา
ภิเษก
นายฤทธิรงค ชูลี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงใหญเฉลิม
ราชอนุสรณ รัชมังคลา
ภิเษก
นายยุทธนา บุญจันทร
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล
นางสาวอมรรัตน ภิรมย
รักษตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล
นางสาวนันทชนก เสือ
คําตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล

12
พฤศจิกายน
2561

นายจําเริญ แสงแกว
ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นางวาริวรรณ คะเชนทร
ชํานาญการ

นายวิเชียน ชนะราวี
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายจําเริญ แสงแกว
ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นางวาริวรรณ คะเชนทร
ชํานาญการ

นายวิเชียน ชนะราวี
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายเฉลิมพงศ ชวยคุม
ผอ.โรงเรียนทุงใหญ
เฉลิมราชอนุสรณรัชมัง
คลาภิเษก

นางพัชราภรณ
จันทรอุดม
ชํานาญการพิเศษ

นายชัยณรงค รักษามั่น
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายเฉลิมพงศ ชวยคุม
ผอ.โรงเรียนทุงใหญ
เฉลิมราชอนุสรณรัชมัง
คลาภิเษก

นายวิรัตน จันทรเพชร
ชํานาญการพิเศษ

นายชัยณรงค รักษามั่น
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายเฉลิมพงศ ชวยคุม
ผอ.โรงเรียนทุงใหญ
เฉลิมราชอนุสรณรัชมัง
คลาภิเษก

นายทองเพียน เพนเทศ นายชัยณรงค รักษามั่น
ชํานาญการ
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายสมมาศ หนูแกว
ผอ.โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล

นายวีรพล ปานกอง
ชํานาญการพิเศษ

นายสิริวิทย เสนเรือง
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมมาศ หนูแกว
ผอ.โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล

นายแสงอนันต สมทรง
ชํานาญการ

นายสิริวิทย เสนเรือง
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมมาศ หนูแกว
ผอ.โรงเรียนทองเนียน
คณาภิบาล

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
ชํานาญการ

นายสิริวิทย เสนเรือง
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ

81

ที่
64
65

66
67

68

69

70

71

72

73

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

นายศุภนาท รัตนคช
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงสังพิทยาคม
นางสาวเกษราภรณ
สาริขา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงสังพิทยาคม
นายณัฏฐพล ไมเรียง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทุงสังพิทยาคม
นางสาวพัชราภรณ ชูสง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทาศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นายบดินทร สินเจริญ
ตําแหนงครูครูผูชวย
โรงเรียนทาศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นางสาวสาวิตรี นาคแท
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
นายพีระพงศ
ทวีเลิศสกุล
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
นายณัฐวุฒิ ทองมา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค
นายศตวรรษ
เหมทานนท
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

นางวิมล หนูชุม
ผอ.โรงเรียนทุงสังพิทยา
คม
นางวิมล หนูชุม
ผอ.โรงเรียนทุงสังพิทยา
คม

12
พฤศจิกายน
2561
1 ตุลาคม
2561

นางปราณี รัตนะ
ชํานาญการพิเศษ

นายสนั่น เสรีรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวรติชา ศรีโรจน
ชํานาญการ

นายสนั่น เสรีรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางวิมล หนูชุม
ผอ.โรงเรียนทุงสังพิทยา
คม
นายสุรพงศ
เอื้อศิริพรฤทธิ์
ผอ.โรงเรียนทาศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นายสุรพงศ
เอื้อศิริพรฤทธิ์
ผอ.โรงเรียนทาศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นายอนันทน แดงเรือง
ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นางสาวิตรี อินทรแปUน
-

นายสนั่น เสรีรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางมัทรีย รอดภัย
ชํานาญการพิเศษ

นายยินดี วรรณมณี
ผูทรงคุณวุฒิ

นางธัญชนก สรอย
สุวรรณชํานาญการ

นายยินดี วรรณมณี
ผูทรงคุณวุฒิ

นางจินตนา บรรจง
เมืองชํานาญการ

นายมนตรี โยธารักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายอนันทน แดงเรือง
ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นายสุชีพ ปริยานุกลู
ชํานาญการพิเศษ

นายมนตรี โยธารักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายอนันทน แดงเรือง
ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นายทรงธรรม สุวรรณ
รัตนชํานาญการพิเศษ

นายมนตรี โยธารักษ
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมเจตน ไชยเมือง
ผอ.โรงเรียนเทพราช
พิทยาสรรค

นางพัชรี ยอดรักษ
ชํานาญการพิเศษ

นายสาโรจน หนูรตั น
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมเจตน ไชยเมือง
ผอ.โรงเรียนเทพราช
พิทยาสรรค

นางพัชรี ยอดรักษ
ชํานาญการพิเศษ

นายสาโรจน หนูรตั น
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561
1 ตุลาคม
2561

หมาย
เหตุ

82

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

74 นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค
75 นางสาววาสนา ภูทรัพย
มีตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนเทพราชพิทยา
สรรค
76
นายณรงคฤทธิ์
พงษสระพัง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนรอนพิบูลย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
77 นางสาวเววิกา อุปการดี
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนรอนพิบูลย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
78 นางศุภธิดา จันทรเกิด
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนรอนพิบูลย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
79
นายอัศนี รัตนชัย
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนรอนพิบูลย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
80
นางสาวอารดา
พรหมดวง
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนขนอมพิทยา
81 นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนขนอมพิทยา
82 นายศรันย แกวเอียด
ตําแหนงครูผูชวย
กรุงหยันวิทยาคาร
83

นายธนาวุฒิ เนียมริ
นทรตําแหนงครูผูชวย
กรุงหยันวิทยาคาร

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา)

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมเจตน ไชยเมือง
ผอ.โรงเรียนเทพราช
พิทยาสรรค

นางพัชรี ยอดรักษ
ชํานาญการพิเศษ

นายสาโรจน หนูรตั น
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561

นายสมเจตน ไชยเมือง
ผอ.โรงเรียนเทพราช
พิทยาสรรค

นางพัชรี ยอดรักษ
ชํานาญการพิเศษ

นายสาโรจน หนูรตั น
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายประโยชน
ชัยณรงค
ผอ.โรงเรียนรอนพิบลู ย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก

นางสุทรีย สุขราษฎร
ชํานาญการพิเศษ

นายชาญชัย ทองเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ

1 ตุลาคม
2561

นายประโยชน
นางผกาศรี สุขบํารุง
ชํานาญการพิเศษ
ชัยณรงค
ผอ.โรงเรียนรอนพิบลู ย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
นายประโยชน
นางจุไรรัตน สวัสดิสาร
ชํานาญการพิเศษ
ชัยณรงค
ผอ.โรงเรียนรอนพิบลู ย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
นายประโยชน
นางสุธิตา ศรีบุญนาค
ชัยณรงค
ผอ.โรงเรียนรอนพิบลู ย
เกียรติวสุนธราภิวัฒก
นายสิทธิพร นิลพัฒน นางสาววิราสินี กาวศิริ
ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา รัตนชํานาญการพิเศษ

นายชาญชัย ทองเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร นิลพัฒน นางสาววิราสินี กาวศิริ
ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา รัตนชํานาญการพิเศษ

นายกัมพล มีชัย
ผูทรงคุณวุฒิ

12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
1 ตุลาคม
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561
12
พฤศจิกายน
2561

นายชาญชัย ทองเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
นายชาญชัย ทองเกตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
นายกัมพล มีชัย
ผูทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมชัย จิตร
สํารวย
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร

นางชุติมา ชายพรม
ชํานาญการพิเศษ

นายอนันต มีแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมชัย จิตร
สํารวย
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร

นางชุติมา ชายพรม
ชํานาญการพิเศษ

นายอนันต มีแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ
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ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

84

นางสาวรัชดา การดี
ตําแหนงครูผูชวย
กรุงหยันวิทยาคาร

12
พฤศจิกายน
2561

85

นางสาวชาลิสา คําเรือง
ตําแหนงครูผูชวย
กรุงหยันวิทยาคาร

12
พฤศจิกายน
2561

86

นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ตําแหนงครูผูชวย
ทุงสงวิทยา
นายณัฐพันธ ซงากรณ
ตําแหนงครูผูชวย
ทุงสงวิทยา

1 ตุลาคม
2561

ที่
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12
พฤศจิกายน
2561

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายเฉลิมชัย จิตร
สํารวย
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร
นายเฉลิมชัย จิตร
สํารวย
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร
นายสถิตย รัตนบุรี
ผอ.โรงเรียนทุงสงวิทยา

นางชุติมา ชายพรม
ชํานาญการพิเศษ

นายอนันต มีแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

นางชุติมา ชายพรม
ชํานาญการพิเศษ

นายอนันต มีแกว
ผูทรงคุณวุฒิ

นางลมัย รัตนมณี
ชํานาญการพิเศษ

นายนิยม คําแหง
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสถิตย รัตนบุรี
ผอ.โรงเรียนทุงสงวิทยา

นางณิชกมล รัตนพันธ
ชํานาญการ

นายนิยม คําแหง
ผูทรงคุณวุฒิ

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม1ร(ายแรง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม1ร(ายแรง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติเพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และคําสั่งที่มีผล
จากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ โดยให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดําเนินการตามหนังสือตอบขอหารือ ก.ค.ศ.
ตอไป และดําเนินการแกไขคําสั่งที่เกี่ยวของใหถูกตอง
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป-นวิทยฐานะครูชํานาญ
การ จํานวน 10 ราย
2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และ ดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป-นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 10 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน1ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางณัฐธยาน สงวนแสง
ครู
บานทวดทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
2. นางสาวชนิภวรรณ แผนทอง
ครู
วัดทาเสม็ด
3. นางสาวเครือวัลย ทวีเมือง
ครู
วัดคลองขยัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย
4. น.ส.วิจิตรา สุทิน
ครู
ร.ร.สระแกวรัตนวิทย
5. นายปณิดล ปานชวย
ครู
ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
6. น.ส.วิสุ ชวยมณี
ครู
ร.ร.โศภนคณาภรณ
7. น.ส.รัตติยา วงศสวัสดิ์
ครู
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
8. นายภิญโญ จันทพุม
ครู
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยฯ
9. น.ส.เสาวันดี ชนะเพ็ชร
ครู
ร.ร.ปากพนัง
10. น.ส.ธนกฤตา จันทรพุม
ครู
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ศิลปะ
คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดาน
ความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 48 ราย
ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 7 ราย
1. น.ส.ลักษณาวดี พรหมชัยศรี
ครู
สหกรณนิคมกสิกรรมทุง วิทยาศาสตร
สง
2. นางปKทมาวดี อุปฐาก
ครู
องคการสวนยาง 3
คณิตศาสตร
3. นายณัฐพงศ เขียวนอย
ครู
บานไสใหญ
วิทยาศาสตร
4. นางวิไลลักษณ จุลเลษ
ครู
บานโคกมะขาม
วิทยาศาสตร
5. น.ส.จารุณี สุวัตถี
ครู
บานหวยปริก
ภาษาไทย
6. น.ส.ขวัญธิดา นาคดี
ครู
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ภาษาไทย
7. นายสมโภช อนุสรณ
ครู
บานหนองปลิง
ภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 13 ราย
8. นางชนาพร โชคถนอมจิตต
ครู
วัดควนชะลิก
ปฐมวัย
9. นายเชี่ยวชัย เขียวแปUน
ครู
บานตรอกแค
ปฐมวัย
10. นางนิยพร พัฒนะจํารูญ
ครู
วัดสุวรรณโฆษิต
ภาษาไทย
11. นางสาวโรสมีนี มะลีมิง
ครู
วัดสามัคยาราม
ภาษาไทย
12. นางพวงพิศ ทองหีต
ครู
วัดแหลม
ภาษาไทย
13. นายชาญณรงค นาคบัวแกว
ครู
วัดสระ
วิทยาศาสตร
14. นางสาวลัญจกร ทองศรีนุน
ครู
ชุมชนวัดเขาลําปะ
ภาษาไทย
15. นางปริยากร จันทรคง
ครู
บานปากเชียร
คอมพิวเตอร
16. นางศันสนีย แสงมณี
ครู
วัดบางคุระ
สังคมศึกษา
17. นางสาวดวงธิดา รักษจุล
ครู
วัดหนองจิก
สังคมศึกษา
18. นางสุพัฒตรา สุจรต
ครู
บานหวยหาร
คณิตศาสตร
19. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ
ครู
วัดควนเถียะ
คณิตศาสตร
20. นางสาวอัฐกรณ เจริญลาภ
ครู
วัดปากเหมือง
คณิตศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
21. นางรุงตะวัน นวลแกว
ครู
บานคลองวัง
ปฐมวัย
22. นางสาววิไล ยุทธชัย
ครู
ชุมชนบานบางโหนด
ปฐมวัย
23. นางสาวิตรี เกษรสิทธิ์
ครู
ชุมชนวัดบางคู
ภาษาไทย
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ที่
ชื่อ - สกุล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
24. นายอภิเชษฐ พังยาง
25. นายสุวิทย รักษทอง
26. นางศศิ ชุมพล
27. นายธาดา รองคีรี
28. นางธารารัตน ภิรมย
29. นายสิทธินันท แกวจันทร

ตําแหนง
โรงเรียน
เขต 12 จํานวน 25 ราย
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ
ครู
เฉลิมพระเกียรติฯ

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางสาวเยาวนารถ ยอดสุรางค
นางสาวอรกมล นาคปลัด
นางกาญจนา อินทรศวร
นายสุนิสันต จําปากลาย
นายวชิระ สุวรรณวงศ
นางภริตพร อินทะนัน
นางเสาวลักษณ นบนอบ
นางสาวสุรัสวดี นาจิตร
นางสาวสาลิพร เจริญรูป
นางบุปผา สวนจันทร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน
นางสาวทิพากร แสงระวี
นางสาวออมใจ พรหมรักษ
นางสาวสุภาวดี สุขผอม
นางสาวมาลี จันทรศรี
นางมณภา ศรีวิสุทธิ์
นางสาวศิริพร ทองดี
นางนฤมล ฉ่ําเมืองปKกษ
นางกฤตดารา ถนอมพงศ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

เฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ
เขาพังไกร
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
ทุงสังพิทยาคม
ชะอวด
ทุงใหญวิทยาคม
ทุงใหญวิทยาคม
วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยฯ
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
กางปลาวิทยาคม
ปากพนัง
พระพรหมพิทยานุสรณ
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วิชาเอก
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร (เคมี)
วิทยาศาสตร
ศิลปะ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
แนะแนว
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร (เคมี)
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
แนะแนว
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด(า นที่ 2 ด( านความรู(ค วามสามารถ ข(า ราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษา เพื่ อเลื่ อนเปA น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ แ ละตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ดานที่ 1 ดานวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอเลื่อนเป-นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ทั้ง 16 ราย ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป-น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 16 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป-น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 16 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 ราย
1. นางจิตตรา ดํารงโภคภัณฑ ครูชํานาญการ
บานคดศอก
2. นางปรียา อนุโต
ครู
ร.ร.บานรอน
3. นางตองจิต ชวยรักษ
ครู
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
4. นางทักษิณา รอดศรี
ครู
ร.ร.วัดบางใหญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
5. นายธวัชชัย สวัสดิ์
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ
6. นายสุธี บูรณะแพทย
ครูชํานาญการ
ร.ร.บานวังตลับ
7. นางผิวพรรณ ปKญญาเอก ครูชํานาญการ
ร.ร.สหกรณนิคม
กสิกรรมทุงสง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 3 ราย
8. นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล ผูอํานวยการชํานาญการ บานควนมุด
9.

นางสาวสุธิษา สงสวาง

ครูชํานาญการ

บานหนองบัว

10. นางวงศวลัย อินทรชัย

ครูชํานาญการ

วัดควนชะลิก

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยาศาสตร
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร)
คณิตศาสตร
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ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
11. นางสาวปาลม สันธานเดชา ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดเทวดาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
12. นางสาวเสาวภา โชติพันธ
ครูชํานาญการ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต
13. นายอรุณ ดวงปาน
ครูชํานาญการ
ร.ร.สิชล
คุณาธารวิทยา
14. นางสาวจารุณี เกิดแกว
ครูชํานาญการ
ร.ร.วังหินวิทยาคม
15. นางชนิตเนตร สายชล
ครูชํานาญการ
ร.ร.บางขันวิทยา
16. นางทิพวรรณ ปลอดวงศ
ครูชํานาญการ
ร.ร.สตรีปากพนัง

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ
สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ(เกษตร)/
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปAนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อเลื่อนเป- นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ว 17/2552) จํานวน 166 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย
1. นางเยาวดี อยูดี
ครูชํานาญการ
วัดกางปลา
2. น.ส.กรรณิการ เสนา
ครูชํานาญการ
วัดกางปลา
3. น.ส.ษิษุฆะรัตน เรืองจันทร
ครูชํานาญการ
หมูบานป2าไม
4. น.ส.จันทรยานี แจงขาว
ครูชํานาญการ
จุฬาภรณ
พิชญาคาร
5. นางรักชนก เอี่ยมศักดิ์
ครูชํานาญการ
บานนาตําเสา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 38 ราย
6. นางสาวกรรณิกา จอมทอง
ผูอํานวยการชํานาญ บานลานนา
การ
7. นางธนินี สิทธิรักษ
ครูชํานาญการ
วัดกัลยานฤมิต
8. นางสาวปณิตมน ทองคําปลิว
ครูชํานาญการ
บานชะอวด
9. นางสาวสุนีย ดวงมาก
ครูชํานาญการ
เขาพระทอง
10. นางสายพิมพ แกลวทนงค
ครูชํานาญการ
วัดหวยแหยงฯ
11. นางนิธินันท อธิวัฒนกานนท
ครูชํานาญการ
บานอายเลา
12. นางสุวรรณา โชติทอง
ครูชํานาญการ
บานปากเชียร
13. นางยศน้ําพร ศรีวงศา
ครูชํานาญการ
บานปากเชียร
14. นางสาวภัทรพีร ศรีเกตุ
ครูชํานาญการ
วัดปากตรง
15. นายสิริพงศ รัตนะ
ครูชํานาญการ
บานทุงโชน
16. นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นแกว
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดบางบูชา
17. นางสุจินดา จันทรธิบดี
ครูชํานาญการ
วัดบางไทร
18. นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ
ครูชํานาญการ
บานควนโตน
19. นางวรรณา ธนาวุฒิ
ครูชํานาญการ
บานทองโกงกาง
20. นางมาริณี รัตนะโช
ครูชํานาญการ
วัดโคกพิกุล
21. นางอนัญญาพร ทองคําเสก
ครูชํานาญการ
บานเนินธัมมัง
22. นางสุภาภรณ นิลวานิช
ครูชํานาญการ
วัดกัลยานฤมิต

วิชาเอก
สุขศึกษา
ภาษาไทย
ปฐมวัย
คณิตศาสตร
ปฐมวัย
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
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ที่
23.
24.
25.
26.

ชื่อ - สกุล
นางสาวนัดดา ทองคํา
นายวุฒิชัย นิตยวิมล
นางเครือฟUา คุมเพชร
นางสาววิภารัตน ถนนทิพย

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นางศุภลักษณ สิงโหพล
นายสิทธา สามพิมพ
นางจีรา ชูแกว
นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยคงทอง
นางสาวกุศล สังขจันทร
นางปาณิศา สังขวาลย
นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ
นายบวรนันท ชมเชย

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
วัดบูรณาวาส
วัดโคกทราง
บานกุมแป
บานทาไทร
(ชะอวด)
บานหนองมาก
ต.ช.ด.บานทาขาม
วัดเทพนมเชือด
วัดควนปUอม
บานทุงใคร
ทัศนาวลัย
บานบางปรง
บานชะอวด

วิชาเอก
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ปฐมวัย

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
35. นายสมพร รัตนพันธุ
ครูชํานาญการ
บานหวยไมแกน
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
36. นางประภัสสร เพชรแกว
ครูชํานาญการ
วัดควนชะลิก
ภาษาอังกฤษ
37. นางกมลรัตน พลไชย
ครูชํานาญการ
บานเหนือคลอง
ภาษาอังกฤษ
38. นายธีรกร นวนหอม
ครูชํานาญการ
วัดหนองจิก
ภาษาอังกฤษ
39. นางสาวพัชรี รัตนพันธ
ครูชํานาญการ
รอนพิบูลย
คอมพิวเตอร
40. นางมณฑา ไกรดํา
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี คอมพิวเตอร
41. นางอําภรณ สังขจันทร
ครูชํานาญการ
บานกลอง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
42. นางสาวภิรม ดวงพาพล
ครูชํานาญการ
วัดบางไทร
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
43. นายสุนทรี มูสิเกิด
ครูชํานาญการ
วัดทาสะทอน
ศิลปะ(ทัศนศิลปW)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
44. นางจันทรจิรา ศิขิวัฒน
ครูชํานาญการ
ร.ร.ราชประชานุ
คณิตศาสตร
เคราะห ๘
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ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 122 ราย
45. นางวาสนา ไชยวรรณ
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
46. นางสาวอนงครัตน คงจังหวัด ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
47. นายสันตติ เกราะแกว
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
48. นางสายใจ พลเดช
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
49. นางสาวกุลธิดา สวางศรี
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
50. นางธัญรส เหมจินดา
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร
นครศรีธรรมราช
51. นายไกรทิพย จิตอารีย
ครูชํานาญการ
คีรีราษฎรพัฒนา
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางสาวสญามล ทองขาว
นางสาวสุภาพร ศรศิลปW
นางสาวจิราภรณ หลินมา
นางเกวลิน ตางสี
นางสลิลทิพย จันทรศรีทอง
นางสุพิศ พงศวิทยารักษ
นายสุพัชชณพงศ อรามวิทย
นางอมรรัตน พิกุลทอง
นายทัศนพล บุญศรี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ทุงสง
กางปลาวิทยาคม
กางปลาวิทยาคม

วิชาเอก
นาฏศิลปW

คณิตศาสตร

ดนตรีไทย

วิทยาศาสตร

นาฏศิลปW

วิทยาศาสตร

กิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุนใหญ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(เกษตร)
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ที่
ชื่อ - สกุล
61. นางไพจิตร ตันพานิช
62. นายรณกฤต โสภิกุล

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

63.
64.
65.
66.
67.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
กางปลาวิทยาคม
ชะอวดเครงธรรม
วิทยา
วังหินวิทยาคม
ทุงสง
กางปลาวิทยาคม
กางปลาวิทยาคม
ทุงสง

68. นางวไลลักษณ ทองวิจิตร
69. นางบุณยกร อินทรแกวศรี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ทุงสง
วังหินวิทยาคม

70. นายธวัช เพชรโกมล

ครูชํานาญการ

พรหมคีรี
พิทยาคม

71. นางเครือวัลย แกวผอง

ครูชํานาญการ

72. นายเอกพร ทองแท

ครูชํานาญการ

73. นางสาวจุฑารัตน สังขนุกิจ

ครูชํานาญการ

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

สิชลคุณาธาร
วิทยา
สิชลคุณาธาร
วิทยา
สิชลคุณาธาร
วิทยา
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
สตรีทุงสง
นาบอน

ครูชํานาญการ

ทุงใหญวิทยาคม

นางสาวรุจิรา บัวลอย
นายทศพร ทองคําชุม
นางสุภาวดี ปานมาศ
นางผกามาส สิงหพันธุ
นางจุฑารัตน ทองคําชุม

นางนันตริตา สุวรรณวงศ
นางจีรภรณ เพียรอนุรักษ
นางสุรัติสินี กุลเทศ
นางรัตนาภรณ ไกรนรา
นางจิราภรณ กวีพันธ
นางณัฏฐกานดา ดําศรี
นางสุธีกานต ชวยพิทักษ
นางสุนีย เชยบัวแกว
นางจิราพร รัตนบุรี
นางรักนา รัตนพันธ
นายอธิพงษ ขุนชํานาญ
นางณัฐรดา เครือยศ
นางศุภนุช ศรีจันทร
นางรัชนีวรรณ ชอบผล

88. นางจิรัชญา พัดศรีเรือง

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
คณิตศาสตร
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานธุรกิจ)
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานชาง)
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
วิทยาศาสตร
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ที่
ชื่อ - สกุล
89. นางสาวสุกัญญา นวนเสน
90. นางอรอุมา นิตยวิมล
91. นางชัชฎา เทพอํานวย

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร

92. นายวิเชียร บุญรัตน

ครูชํานาญการ

ชะอวดวิทยาคาร

93.
94.
95.
96.
97.
98.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
คีรีราษฎรพัฒนา
คีรีราษฎรพัฒนา
คีรีราษฎรพัฒนา
เชียรใหญสามัคคี
วิทยา
กัลยาณีศรีธรรมราช
ชะอวดวิทยาคาร
ทาศาลาประสิทธิ์
ศึกษา
ตระพังพิทยาคม
พระพรหมพิทยา
นุสรณ
คงคาประชารักษ
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
พระพรหมพิทยา
นุสรณ
โยธินบํารุง
พระพรหมพิทยา
นุสรณ
ทุงสงวิทยา
ทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณฯ

นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
นายสมมารถ จํานองวุฒิ
นางของทิพย มีแกว
นางทิพวรรณ สตารัตน
นางนฤมล จันทรมณี

99. นายนิวัตร ชูแสง
100. นางปราณี โมราศิลปW
101. นายป)ยะ พละคช

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

102. นางสาวศุภลักษณ ถูวะการ
103. นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

104.
105.
106.
107.
108.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู
นางสสิณัฐ จินดาเงิน
นายสมศักดิ์ ทองคํา
นางณัฏฐธิดา คงประพันธ
นางป)ยนันท ยิ่งคํานึง

109. นางสุนิสา สงวนถอย
110. นางจิรนันท เรืองรุก

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

111. นางอาทิตยา เจยทอง
112. นางสาวจินดา พราหมณชู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร)
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
(งานชาง)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร (เคมี)
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ที่
ชื่อ - สกุล
113. นางจิตติมา จูทิ่น
114. นายพิศิษฐ ดําเกลี้ยง

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
ทุงสงวิทยา
ทุงสงวิทยา

115. นางนารีรัตน พรหมศร
116. นายสุธี คชาผล

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ทุงสงวิทยา
พระพรหมพิทยา
นุสรณ

117. นายยศกฤต ใจสะอาด

ครูชํานาญการ

118. นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ

ครูชํานาญการ

119. นางอมรรัตน คงทอง

ครูชํานาญการ

120.
121.
122.
123.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เมือง
นครศรีธรรมราช
เมือง
นครศรีธรรมราช
เมือง
นครศรีธรรมราช
ฉวางรัชดาภิเษก
ฉวางรัชดาภิเษก
ฉวางรัชดาภิเษก
ฉวางรัชดาภิเษก

นางสาววาสนา กลางนุรักษ
นางวาสนา รัตนบุรี
นางสาวพวงนอย บิลมาส
นางบุญเรือง มัชฌิมวงศ

124. นายมานิตย ศรีสวาง

ครูชํานาญการ

125. นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
126. นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

127. นายทวีศักดิ์ จันทรหอม

ครูชํานาญการ

128.
129.
130.
131.

นายวีระศักดิ์ คงปลอง
นางสาวจิตรา เภรีพาส
นางปKทมา จรเดน
นายอุดม ชวยคงคา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

132. นางกาญจนา แสงฉาย

ครูชํานาญการ

วิชาเอก
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
ภาษาไทย
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(งานชาง)
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร (เคมี)

สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
ฉวางรัชดาภิเษก
วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
ฉวางรัชดาภิเษก
คณิตศาสตร
พิปูนสังฆรักษประชา วิทยาศาสตร
อุทิศ
(ชีววิทยา)
พิปูนสังฆรักษประชา ภาษาไทย
อุทิศ
เสาธงวิทยา
พลศึกษา
ขุนทะเลวิทยาคม
คอมพิวเตอร
กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร
เสาธงวิทยา
วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตรจุฬา
ภาษาอังกฤษ
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
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ที่
ชื่อ - สกุล
133. นายจีระพงษ ทองจันทร

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ

134. นายธวัชชัย จุติประภาค

ครูชํานาญการ

135. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

ครูชํานาญการ

136. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

ครูชํานาญการ

137. วาที่ ร.ต. ศิริพงษ ศรีสุวรรณ

ครูชํานาญการ

138. นางอมรรัตน เลขาผล

ครูชํานาญการ

โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรม
สตรีปากพนัง

139. นายเสกสรรค ดาราจร
140. นางขวัญชนก บริรักษธนกุล

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ

141.
142.
143.
144.
145.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
พระพรหมพิทยา
นุสรณ
ขอนหาดประชา
สรรค
ขอนหาดประชา
สรรค
นาบอน
ทุงสง
ทุงสง
ทุงสง
ทุงสง

นางอุษณีย ศิริสานต
นางสาวสุพานี ฉิมพลี
นางนิตยา วัฒนกิจ
นางสาวนงคเยาว สินลี่
นายพงศธร ทุมสุวรรณ

146. นางสาวกัญจนพร พรหมแกว

ครูชํานาญการ

147. นางสาวนวิญญา กุณฑล

ครูชํานาญการ

148.
149.
150.
151.
152.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นางพรพนา ชวยรักษา
นางณัฐวดี รักษพงศ
นางสายทิพย ประพฤติชอบ
นางนฤมล สุทธิชน
นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี

วิชาเอก
ศิลปะ (ดนตรีไทย)
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
งานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
(ฟ)สิกส)
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ที่
153
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

ชื่อ - สกุล
นางสาวหทัยภัทร อําลอย
นางสาวภรณี จันถิ
นางสาววนิดา ชูมณี
นางพจนาถ บกเขาแดง
นางวรรณา สุขจิตร
นางสาวชญาดา จงจิตต
นางสาวอรพินท แกวชวย
นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นางศิริพร รัตนพันธ

วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

162. นางขนิษฐา สุขทิพย

ครูชํานาญการ

163. นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม

ครูชํานาญการ

164. นางนงครัตน กัญจนกาญจน

ครูชํานาญการ

165. นายสมชัย รัตนพันธ

ครูชํานาญการ

166. นายอัศวิน จุลมูล

ครูชํานาญการ

โรงเรียน

วิชาเอก
ทุงสง
วิทยาศาสตร
ทุงสง
คณิตศาสตร
ทุงสง
คณิตศาสตร
ทุงสง
คณิตศาสตร
ทุงสง
คณิตศาสตร
ทุงสง
สังคมศึกษา
ทุงสง
สังคมศึกษา
กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร (เคมี)
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาคใต
(ฟ)สิกส)
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาคใต
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร (เคมี)
ภาคใต
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาคใต
(ชีววิทยา)
เตรียมอุดมศึกษา
คณิตศาสตร
ภาคใต
เตรียมอุดมศึกษา
คอมพิวเตอร
ภาคใต
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 20 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป-นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 11 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป-นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 11 ราย
1. นางสุจิน สุประดิษฐ
ครูชํานาญการ
2. นายสุชาติ สกุลวงศ
ครูชํานาญการ
3. นางสาววันเพ็ญ ชูเทพ
ครูชํานาญการ
4. นางสาวโสภา เสนทองแกว
ครูชํานาญการ
5. นางสาวสุภัทรา จันทราทิพย
ครูชํานาญการ
6. นางชญาภา จงหมาย
ครูชํานาญการ
7. นางสมศรี หนูตะพง
ครูชํานาญการ
8. นางสาวสายใจ กําลังเพ็ชร
ครูชํานาญการ
9. นางอารี เกตุแกว
ครูชํานาญการ
10. นางวาสนา ป)จุลกิลิน
ครูชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
11. นางปริมภาภรณ แกวเทวา
ครูชํานาญการ

วัดพิศาลนฤมิต
วัดศรีสุวรรณาราม
วัดสุวรรณโฆษิต
วัดบางไทร
วัดรอนนา
บานหนองหิน
บานปากเชียร
วัดควนชะลิก
บานยางกาญจน
วัดพิศาลนฤมิต

ปฐมวั ย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ทุงสงวิทยา

บริหารสถานศึกษา

2. อนุมัติใหปรับ ปรุงผลงานทางวิ ชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดื อน นับจากสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 5 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
12. นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
13. นางวนิดา ยุเหล็ก
14. นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
15. นางณัชปภา นิยมผล
16. นางพิมพชนกต สัญนุจติ ต

ครูชํานาญการ
12 จํานวน 4 ราย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วิชาเอก

วัดพิศาลนฤมิต

ภาษาอังกฤษ

สระแกวรัตนวิทย
กัลยาณีศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต
เสม็ดจวนวิทยาคม

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
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4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
17. นางสาวสมสมัย จันทรลัภ
18. นางนุชรี ลุงกี่
19. นางสโรชา สุวรรณจินดา
20. นางสาวนิธิวดี ทองแท

วิทยฐานะ
12 จํานวน 9 ราย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียน
เชียรใหญ
พรหมคีรีพิทยาคม
กรุงหยันวิทยาคาร
สิชลคุณาธารวิทยา

วิชาเอก
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง

การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปAนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด(านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 5 ราย
2. ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป-นวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 5 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป-นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
1. นางสาวโสภาภรณ คงทอง
ครูชํานาญการ
วัดชมพูประดิษฐ
2. นางจิรา สุทธิภักดี
ครูชํานาญการ
วัดวัวหลุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย
3. นางสาวรัชนี พลชัย
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
นครศรีธรรมราช
4. นางสาวพรทิพย กุศลสนอง
ครูชํานาญการ
ปากพนัง
5. นางสาวชฎารัตน ชิวหากาญจน ครูชํานาญการ
บานเกาะวิทยา

วิชาเอก
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง

การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปAนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด(านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 1 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป-นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 1 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป-นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ชื่อ - สกุล

วิทยฐานะ

โรงเรียน

ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
1. นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครูชํานาญการ
วังหินวิทยาคม

วิชาเอก
วิทยาศาสตร

เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปAน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด(านที่ ๑ และด(านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ผลการประเมิน ดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จํา นวน 4 ราย เพื่อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3 ) ซึ่งประกอบดวยเอกสารผล
การพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1
ดานที่ 2 และความเห็ น ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 ใหสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.เพื่ อ ดํ า เนิ น การ กอนนํ า เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
1. นางอาภรณ รัตนคช
ครูชํานาญการพิเศษ
ธัญญาวดีศึกษา
2.
3.
4.

นางโรจนี เลื่องสีนิล
นางอรุณี เพ็ชรแกว
นางสุชญา ทองศรีนุช

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

บางขันวิทยา
อินทรธานีวิทยาคม
ทุงสง

วิชาเอก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
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เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขออนุมัติการแต1งตั้งเพื่อเลื่อนให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปAนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแตงตั้งใหเลื่อนเป-นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ตั้งแตไดไมกอนวันที่
29 กันยายน 2559
ที่
ชื่อ - สกุล
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางณัฐศุกาญจน วัตถุ
ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาล
นครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”

หมายเหตุ

เรื่องที่ 4.25
เรื่อง การแต1งตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู(มีผลงานดีเด1น
ที่ประสบผลสําเร็จเปAนที่ประจักษ&เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตนสังกัด
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เรื่องที่ 4.26
เรื่อง การแก(ไขการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากําลังตําแหน1งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติถอนชื่อบุคคลดังตอไปนี้ออกจากคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 474/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ.2561 ถอนชื่อ บุคคลลําดับที่ 1 รายนางณัฎธยวดี พงศสวัสดิ์ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พิเศษ (ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ)
2. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 475 /2561 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ.2561 ถอนชื่อบุคคล ลําดับที่ 49 รายนางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี ตําแหนงนักวิชาการชํานาญการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 476 /2561 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ.2561 บุ คคลลํ า ดับ ที่ 49 รายนางณิ ช าภา สุ วรรณชาติ ตํา แหนงนั กทรัพยากรบุ คคลชํ า นาญการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 477/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 บุคคลลําดับที่ 24 รายนายแสนศักดิ์ มิสิทธิ์ ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมบริหารงาน
บุคคล
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เรื่องที่ 4.27
เรื่อง ขออนุมัติการส1งคําร(องขอย(ายของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน1งครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ไปต1างเขตพื้นที่การศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. ขออนุมัติการสงคํารองขอยายและเอกสารประกอบการยายไปตางจังหวัดของผูประสงคขอยาย
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ตรวจสอบคํ า รองขอยายและเอกสารประกอบการยาย พรอมแนบมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2561 สงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับยาย ไดตามความประสงค
2. อนุมัติเป-นหลักการกรณีสํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหนังสือสั่งการใหดําเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยายในครั้งนี้ โดยรายงานใหคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทราบ ดวย
3. เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ สํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 12 ดํา เนิ น การสงคํ ารองขอยาย แลวเสร็จ ใหรายงานผูประสงคขอยาย
ทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา และตางเขตพื้นที่การศึกษา สงถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 เพื่อรายงานใหคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ทราบ ตอไป
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เรื่องที่ 4.28
เรื่อง ขอความเห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ จํานวน 28 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสโรงเรียน
1080210754
1080210761
1080210765
1080210770
1080210716
1080210708
1080210705
1080210719
1080210490
1080210495
1080210508
1080210498
1080210505
1080410045
1080210023

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1080010072
1080010038
1080210048
1080010073
1080210027
1080210020
1080210015
1080210007
1080210002
1080210062
1080210068
1080210041
1080010017

โรงเรียน
วัดทางพูน
วัดดอนตรอ
วัดสระใคร
วัดพังยอม
วัดแพร
วัดเชิงแตระ
วัดพระพรหม
วัดกัด
วัดโคกโพธิ์สถิตย
ราษฎรบํารุง
บานตลาด
บานสันยูง
วัดวังหงส
วัดมุขธารา
อนุบาลครศรีธรรม
ราช”ณ นครอุทิศ
วัดทุงแย
วัดพระมหาธาตุ
บานบางหลวง
มะมวงสองตน
บานคลองดิน
วัดดอนยาง
มหาชัยวนาราม
วัดชัน
วัดโพธิ์เสด็จ
ราชประชานุเคราะห 5
ชุมชนวัดหมน
วัดโบสถ
วัดนาวง

ตําบล
ทางพูน
ดอนตรอ
เขียรเขา
สวนหลวง
ชางซาย
ทายสําเภา
นาพรุ
นาสาร
กําโลน
ขุนทะเล
เขาแกว
ทาดี
ลานสกา
ปากนคร
คลัง
ไชยมนตรี
ในเมือง
ทาไร
มะมวงสองตน
นาเคียน
นาทราย
ทางิ้ว
กําแพงเซา
โพธิ์เสด็จ
บางจาก
ทาเรือ
ปากพูน
ทาซัก

อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
พระพรหม
พระพรหม
พระพรหม
พระพรหม
ลานสกา
ลานสกา
ลานสกา
ลานสกา
ลานสกา
เมือง
เมือง

เบอร&โทรติดต1อ
075366230
075366543
075772630
0956651582
0885633482
075378330
0872727440
0869491522
0831747873
0803385829
0848384719
0897247392
0611804583
0814762562
0858847952

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

0879911323
0810949905
0892885086
0625965549
075765060
075354026
0630161025
0878845004
075316104
0867395334
0813708217
0892893048
0894723366
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3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 56 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
1080210422 วัดเกาะจาก
1080210408 วัดโคกมะมวง
1080210389 วัดฝ2าพระบาท
ราษฎรบํารุง
1080210429 วัดศรีสุวรรณาราม
1080210433 วัดชมพูประดิษฐ
1080210397 วัดสระ
1080210419 วัดบางไทร
1080210418 วัดบางคุระ
1080210383 บานทองโกงกาง
1080210379 วัดพิบูลยาราม
มิตรภาพที่ 232
1080210399 วัดปากแพรก
1080210412 วัดป2าระกํา
1080210388 วัดปากตรง
1080210381 ราชประชานุ
เคราะห ปากพนัง
1080210177 วัดกาโหใต
1080210140 บานชะอวด
1080210184 วัดไมเสียบ
1080210152 บานควนมิตร
1080210185 วัดควนเถียะ
1080030053 เขาพระทอง
1080030065 วัดปากควน
1080030073 วัดควนสมบูรณ
1080030085 บานกุมแป
1080210144 บานขอนหาด
1080210171 บานบางนอย
1080210702 วัดสมควร
1080210699 วัดชะอวด
1080210684 วัดนาหมอบุญ
1080210683 วัดวังฆอง
1080210692 บานอายเลา

ตําบล
เกาะทวด
ขนาบนาก
คลองกระบือ

อําเภอ
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง

เบอรโทรติดตอ
087-8848632
094-1979289
095-4131449

คลองนอย
ชะเมา
ทาพยา
บางศาลา
บานใหม
ปากพนังฝKbงตะวันตก
ปากพนังฝKbง
ตะวันออก
ปากแพรก
ป2าระกํา
หูลอง
แหลมตะลุมพุก

ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง

089-9396003
087-2674407
089-1964601
081-6069171
095-8942292
086-5936745
089-8668418

ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง

081-8923651
089-5914928
095-4299280
094-5835304

ควนหนองหงส
ชะอวด
เกาะขันธ
วังอาง
นางหลง
เขาพระทอง
เคร็ง
ทาประจะ
บานตูล
ขอนหาด
ทาเสม็ด
ควนหนองควา
บานชะอวด
นาหมอบุญ
สามตําบล
ทุ"งโพธิ์

ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
จุฬาภรณ
จุฬาภรณ
จุฬาภรณ
จุฬาภรณ
จุฬาภรณ

089-5909970
096-9505698
089-7303719
086-4703779
081-8957632
087-2932397
088-1677691
063-0780323
081-7286520
089-5962510
081-8958605
089-5936967
093-7244411
086-6848526
087-3814510
093-5830633
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ที่
31
32
33
34
35
36
37
38

รหัสโรงเรียน
1080210215
1080210194
1080210203
1080210226
1080210217
1080210190
1080210199
1080210221

39
40
41
42
43

1080210207
1080210593
1080210564
1080210576
1080210557

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1080210585
1080210586
1080210562
1080210574
1080210592
1080210570
1080210581
1080030174
1080210461
1080030192

54 1080210472
55 1080030166
56 1080210447

โรงเรียน
วัดสระโพธิ์
บานปากเชียร
วัดสระแกว
วัดคงคาวดี
วัดทวยเทพ
วัดบอลอ
ชุมชนวัดทาลิพง
ชุมชนวัดเขาแกว
วิเชียร
วัดแดง
ชุมชนวัดเกาะเพชร
วัดบูรณาวาส
วัดปากเหมือง
วัดหัวค"าย (พิศาล
อุปถัมภ/)
ชุมชนพิบูลสงคราม
บานปากพรุ
วัดบ"อโพง
วัดรามแกว
บานหนาศาล
หั ว ไ ท ร ( เ รื อ น
ประชาบาล)
วัดแหลม
วัดสุวรรณโฆษิต
วัดควนเกย
ราชประชา
นุเคราะห 7
บานหวยหาร
วัดวัวหลุง
วัดพิศาลนฤมิต

ตําบล
เสือหึง
ทองลําเจียก
ทาขนาน
ไสหมาก
บานเนิน
แมเจาอยูหัว
การะเกด
เชียรใหญ

อําเภอ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ
เชียรใหญ

เบอรโทรติดตอ
084-8514512
081-4640345
081-0838786
091-8261605
089-9789576
081-0857049
063-7640049
098-6963599

เขาพระบาท
เกาะเพชร
เขาพังไกร
ควนชะลิก

เชียรใหญ
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร

086-3599878
095-2483684
086-1203525
084-0601384
081-0773824

ทรายขาว
ท"าซอม
บางนบ
บานราม
รามแกว
หนาสตน

หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร

หัวไทร
แหลม
ควนพัง
ควนเกย

หัวไทร
หัวไทร
ร"อนพิบูลย/
ร"อนพิบูลย/

เสาธง
หินตก
ควนชุม
ร"อนพิบูลย/

ร"อนพิบูลย/
ร"อนพิบูลย/
ร"อนพิบูลย/
ร"อนพิบูลย/

081-9684383
081-273
091-8263829
089-5864763
081-4152132
086-2760632
089-6498826
080-5322572
081-2704927
081-7882018
087-02796575
089-9708949
082-8061409
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4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 31 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รหัสโรงเรียน
080210548
1080210537
1080210545
1080210516
1080210511
1080210522
1080210528
1080210523
1080210526
1080210083
1080210092
1080210076
1080210274
1080210230
1080210276
1080210239
1080210254
1080210270
1080210234
1080210269
1080210231
1080210247
1080210728
1080210726
1080210722
1080210733
1080210619
1080210620
1080210626
1080210622
1080210627

โรงเรียน
วัดเขานอย
วัดถ้ําเทียนถวาย
บานเขาฝUาย
บานชองเขหมาก
วัดประทุมทายการาม
วัดสุธรรมาราม
บานเขายวนเฒา
วัดสโมสรสันนิบาต
วัดชนสังขรณพิจิตร
ชุมชนวัดบางคู
บานทาจันทน
ชุมชนบานบางโหนด
วัดดอนใคร
วัดหญาปลอง
วัดจันทาราม
วัดเทวดาราม
ปทุมานุกูล
ชุมชนใหม
วัดสระประดิษฐ
บานทุงชน
วัดยางทอง
บานอินทนิน
บานปากลง
วัดคงคา
เคียงศิริ
บานโรงเหล็ก
บานวังลุง
วัดพรหมโลก
วัดเขาขุนพนม
วัดนากัน
วัดโทเอก

ตําบล
เขานอย
ทุงปรัง
ทุงใส
สี่ขีด
สิชล
ฉลอง
เทพราช
เสาเภา
เปลี่ยน
ควนทอง
ทองเนียน
ขนอม
กลาย
ดอนตะโก
ตลิ่งชัน
ทาขึ้น
ทาศาลา
ไทยบุรี
โพธิ์ทอง
หัวตะพาน
โมคลาน
สระแกว
กรุงชิง
กะหรอ
นาเหรง
นบพิตํา
ทอนหงส
พรหมโลก
บานเกาะ
นาเรียง
อินคีรี

อําเภอ
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
ขนอม
ขนอม
ขนอม
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
ทาศาลา
นบพิตํา
นบพิตํา
นบพิตํา
นบพิตํา
พรหมคีรี
พรหมคีรี
พรหมคีรี
พรหมคีรี
พรหมคีรี

เบอรโทรติดตอ
075753540
075771689
075800187
075753778
081956941
075349387
0812715153
0890160213
0936283598
0819568039
0878834988
0895887694
0862794934
0861200373
0857957045
0894690992
0898736873
0922749766
0895913240
075750107
0872663716
075845312
075752633
075751221
0937876779
075307187
0622422870
075338388
075338424
075349418
075765262
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง การส1งวาระการประชุม
ที่ประชุม
กํ า หนดการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ครั้ ง ตอไป
ในวั น ที่ 18 มกราคม 2562 และขอใหสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 12
สงวาระการประชุมและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ วันที่ 5 มกราคม
2562 พรอมรับรองวาระการประชุมและเอกสารประกอบทุกหนาดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
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