
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งท่ี 2/2562 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ'  2562 
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

.................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ผู(ว2าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
             ด�วย นายจําเริญ  ทิพญพงศ�ธาดา  ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ จึงได�มอบหมาย
ให� นายวิรัตน�  รักษ�พันธ�  รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป(นประธาน                 
การประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 โดยไม�มีเง่ือนไข 

 

      

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให(ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  รับทราบผลการดํา เนินการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 จํานวน  14 วาระ 

 

   3.2 เรื่อง  แจ(งเพ่ือทราบ 
    3.2.1 เรื่อง  รายงานข(อมูลการส2งคําร(องขอย(ายของข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไปต2างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป9 พ.ศ.2562 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    รับทราบการส�งคําร�องขอย�ายของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการการศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตําแหน�งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป; พ.ศ.2562 รวมท้ังสิ้น 135 ราย 
ดังนี้ 

   

 

 



 2 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 

 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 7 ราย 
1 นายวรพล  พันธนียะ 

ตําแหน�งครู 
โรงเรียนชุมชนลานสกา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ศษ.บ. 
(พลศึกษาและสุขศึกษา) 

สพม.8 
จังหวัดราชบุรี 

 

2 นายไพรัตน�  เต็มนา 
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวัดมุขธารา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 
ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

สพม.12   
จ.นครศรีธรรมราช 

 

3 นายสุเมธ  เศวตวงศ�สกุล 
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวัดท�านคร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ศษ.บ. 
(ศิลปศึกษา) 
พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา) 

สพม.12   
จ.นครศรีธรรมราช 

 

4 นางรัตติกาล  บุญหล�า 
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนบ�านย�านซ่ือ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

วทบ. 
(พลศึกษา) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2  
 

 

5 นางสาวทิยานันท�  ทองสงฆ� 
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวัดราษฎร�เจริญ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม. 
(หลักสูตรและการสอน) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4  

6 นางสาวนิตยา  ฑีฆะ 
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนบ�านนาเคียน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

สพป.อุบลราชธานี เขต 2  

7 นางสาวรุ�งทิวา  ฉิมกูล 
 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

สพม. 16 
จ.สงขลา 

 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 47 ราย 
8 นางสาวหทัยกาญจน� ชาญณรงค� 

ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดควนส�าน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(ชีววิทยา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  4    กรณีพิเศษ 

9 นางสาวรัตนมาศ แก�วเอียด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านหนองเจ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(ชีววิทยาประยุกต�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3   
 

 

10 นางปาจรีย�  สุวรรณคีรี 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนตชด.ล�างกลปทุมวันอนุสรณ� 10 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร�การเพาะเล้ียงสัตว�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3   
 

 

11 นางสาวอุสณี กายแก�ว 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านหนองเจ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3    

 
 
 
 



 3 
 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

12 นางสาวผ�องศรี ประสารทอง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านคอกช�าง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

กศ.บ. 
(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3    

13 นางกาญจนา แซ�ภู� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนสมสรร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช   เขต 3    

14 นางทิพวรณ ดําวิจิตร 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านหาดทรายแก�ว 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

15 นางสาคร ดาววิจิตร 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนสังวาลย�วิท 7 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ. 
(การฝNกและการจัดการกีฬา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

16 นายสิทธิชัย ดาววิจิตร 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านเขาวง  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ. 
(การฝNกและการจัดการกีฬา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

17 นางอัศนียา สุคนธ�สุนทร 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านบนควน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(การประถมศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

18 นางปPยธิดา กาลาสี 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านปากนํ้า 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

19 นางสาววิมลรัตน� แก�วสาระ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ�าน
ไร�ยาว 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ 
(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. 
(การประถมศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

20 นายสรศักด์ิ  ทองเจิด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านทะเลสองห�อง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

21 นางสาวธิดารัตน� พรหมชาติ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านคลองสาย 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

22 นายพรศักด์ิ ชูขาว 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านนาเหนือ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�
อุตสาหกรรม) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

23 นางอวยพร  เพชรอาวุธ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนชุมชนบ�านหน�าเขา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(การประถมศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

24 นางยุพเรศ  ภูวเจริญพงค� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนช�าง
กลปทุมวันอนุสรณ� 10 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ. 
(ภาษาไทย) 
ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

25 นายวิทยา  สุขสวัสด์ิ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านควนประชาสรรค� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

26 นางสาววิชุดา  สงวนวงค� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนสังวาวลย�วิท 7 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

27 นางสาวขจิต  ยอดลํ้า 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดจันดี 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(คหกรรมศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

28 นางปรีดา  แสงระวี 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านเกาะขวัญ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

29 นางกัญญาณัฐ  ทองรักษ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดมะปรางงาม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

กศ.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

30 นางสาวสารินี บํารุงภักด์ิ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านนาตําเสา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพม.12  

31 นายรุ�งโรจน�  ชูประจง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนสังวาลย�วิท 7  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ. 
(ออกแบบนิเทศศิลปR) 

สพม.12  

32 นางสาวนุสรา  รามทัศน� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านคอกช�าง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

กศ.บ. 
(สังคมศึกษา) 

สพม.12  

33 นายวิชัยรัตน�  ทองทิพย� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านปากแพรก 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สพม.12  

 
 



 5 
 

 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด
เดิม 

วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 
 

34 นายวิศรุต  นพรัตน� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สพม.12  

35 นางสาวณัฐรดา  เจริญสุข 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านเกาะขวัญ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(เทคโนลียีคอมพิวเตอร�) 

สพม.13  

36 นางสาวนงลักษณ�  หนูประสิทธ์ิ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านนาเส 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร�) 

สพม.16  

37 นางสาวจรวย  บัวโรย 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านไสโคกเกาะ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศษ.บ. 
(เกษตรศาสตร�) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.ประจวบคีรีขันธ� เขต 1 
 

 

38 นางฉวีวรรณ  คงยัง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านก�องาม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(ชีววิทยาประยุกต�) 

สพม. เขต 11  

39 นางสาวพรรณทิมา  วิรุฬหเกียรติ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนชุมชนวัดอัพมวัน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 

สพป.สุราษฏร�ธานี  เขต 3  

40 นางกาญจนา  สายใจบุญ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านหนองเจ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร�ธุรกิจ) 

สพป.สุราษฏร�ธานี  เขต 3  

41 นางสาวอรอุมา  หงส�ทอง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านพรุวง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 

สพป.สุราษฏร�ธานี  เขต 3  

42 นายศิริพงษ�  สิทธิฤทธ์ิ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านนาตําเสา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ศศ.บ. 
(ภาษาไทย) 

สพป.สุราษฏร�ธานี  เขต 3  

43 นางยุพดี  จตุธรรม 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านนาโพธ์ิ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(การประถมศึกษา) 

สพป.พัทลุง เขต 1  

44 นางเพ็ญศรี  แก�วกํายาน 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านบางตะเภา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(การประถมศึกษา) 
ศษ.ม. 
(การบริหารงานการศึกษา) 

สพป.พัทลุง เขต 1  
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด
เดิม 

วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 
 

45 นางสาวอาอีซะห�  สงเดช 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านไสยาสน� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(ฟPสิกส�) 

สพป.พัทลุง เขต 2    

46 นางสาวพิกุล  ไพวงค� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านแพรกกลาง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(เทคโนโลยีและ 
สือสารการศึกษา) 

สพป.พัทลุง เขต 2    

47 นายธีระพงศ�  คงทองคํา 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านวังยวน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร� 
การกีฬา) 

สพป.ตรัง  เขต 1  

48 นางสาววรปรัชยา   ยาวงษ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดท�ายาง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สพป.ตรัง  เขต 1  

49 นางสุวรรณี  แกล�วกล�า 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร�) 

สพป.ตรัง  เขต 2  

50 นางประคอง  เพชรล�อเหรียญ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนสมสรร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(การแนะแนว) 

สพป.ตรัง  เขต 2  

51 นางสาวปUทฑนา  ย�อยดํา 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดควนกอ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(ฟPสิกส�) 

สพป.สงขลา เขต 2  

52 นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

วท.บ. 
(การจัดการ 
อุตหกรรมยาง) 

สพป.ชุมพร เขต 2  

53 นางสาวสุพัตรา  เพ็ขรประพันธ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดวังตลับ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

กศ.บ. 
(การวัดและประเมินผล) 

สพป.กระบ่ี  

54 นางสาววิยดา  ทองบางพระ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านควน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร�) 

สพป.เชียงใหม� เขต 3  
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 31 ราย 
55 นางจรวย  ชูพรหม 

ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดบางไทร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

กศ.บ. 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

56 นางจิตรา  รอดพิบัติ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

57 นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านหัวไทร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

วท.บ. 
สาธารณสุข 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

58 นางสาวภิรม  ดวงพาพล 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดบางไทร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

กศ.บ. 
การประถมศึกษา 
ศษ.ม. 
หลักสูตรและการสอน 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

59 นายสิริชัย  แก�วบางพูด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดหัวค�าย (พิศาลอุปถัมภ�) 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

กศ.บ. 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

60 นางภูรีรัช  สุวรรณโน 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 
ศศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

61 นางฮูไรมWะ  ไหลหละหมัด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
สังคมศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

62 นางสาวสุจิรา  ขาวเรือง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนชุมชนวัดท�าลิพง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ศศ.บ. 
การประถมศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

63 นางกาญจนา  เจือบุญ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดปลายสระ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
คณิตศาสตร� 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

64 นายยศวรรธน�  พูลพิพัฒน� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดฝXาพระบาทราษฎร�บํารุง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
พระพุทธศาสนา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

65 นางฐนิตนันท�  โชคทองยอดแก�ว 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดจิกพนม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

พธ.บ. 
การบริหารการศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

66 นางราตรี  ไชยวรรณ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 
ศศ.ม. 
บริหารการศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

67 นางกัลยา  จํานองวุฒิ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

68 นางสาวสุภา วรรณศิลปR 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

69 นางอุไรภรณ�  ชนะผล 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดแหลม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 
ศษ.ม. 
การประถมศึกษา 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

70 นางสมใจ  เช่ียววิทย� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านควนเงิน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
คหกรรมศาสตร� 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 

 

71 นางสาวชนิภวรรณ�  แผ�นทอง 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดท�าเสม็ด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ศษ.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2 
 

 

72 นางสราญ  บุญมาก 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านควนหนองหงส� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 

73 นางสาวดวงธิดา  รักษ�จุล 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดหนองจิก 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

กศ.บ. 
สังคมศึกษา 

สพป.พัทลุง  เขต 1 
 

 

74 นางธิภารัตน�  นภาพันธ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดปXาระกํา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
คณิตศาสตร� 
กศ.ม. 
การวัดผลการศึกษา 

สพป.พัทลุง เขต 1 
 

 

75 นางปราณี  บริโท 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียน ต.ช.ด.บ�านท�าข�าม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

สพป. ตรัง เขต 1 
 

 

76 นางสาวเบญจวรรณ  ฮกเต้ียว 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านทุ�งใหญ� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

บธ.บ. 
การบัญชี 

สพป.ตรัง เขต 1 
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

77 นายนพฤทธ์ิ  วงศ�ลักษณะพันธ� 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านควนมิตร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

วท.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ค.ม. 
การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

สพป.ตรัง เขต ๒ 
 

 

78 นางสุรี  อินทร�ทุ�ม 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดบางศาลา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
คณิตศาสตร� 

สพป.นนทบุรี เขต 2 
 

 

79 นางสาวอัญชิสา  แก�วเอียด 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านเกาะสุด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

บธ.บ. 
การจัดการ 
ศศ.ม. 
ไทยคดีศึกษา 

สพป.ปUตตานี  เขต 1 
 

 

80 นางสาวจีรภรณ�  ชูสุวรรณ 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียน วัดบางไทร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษ 

สพม. 12 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 

81 นางสาวกัลยรัตน�  จิตต�สํารวย 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านชะอวด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

วท.บ. 
เคมี 
ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

สพม. 12 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 

 

82 นางกชพร  ประดงจงเนตร 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดบ�อล�อ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษ 

สพม. 12 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 

83 นางสาวสุดารัตน�  แซ�เหลียว 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนวัดท�าเสม็ด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ศศ.บ. 
บริหารรัฐกิจ 

สพม. 12 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 

84 นางสาวเครือศรี  ศิริภักดี 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียนบ�านวังหอน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
สังคมศึกษา 
กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

สพม. 16 
จังหวัด สงขลา 

 

85 นางปริศรา  ปลัดสงคราม 
ตําแหน�ง ครู 
โรงเรียน บ�านลานนา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษ 

สพป. ขอนแก�น 1 
 

 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 15 ราย 
86 นางอัษณา  ดารากัย 

ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านในถุ�ง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

วท.บ. 
(เคมี) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

87 นางสาววรรณิสา  ฟองณวงศ� 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านปากดวด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ศศ.บ. 
(การพัฒนาชุมชน) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

88 นายอาลี  จิตรบรรทัด 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านปากดวด 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

89 นางจุรีรัตน�  พุ�มแก�ว 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านเขาหัวช�าง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

90 นางจารุวรรณ  หัตถประดิษฐ 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านเขาหัวช�าง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ศศ.บ. 
(ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลปR) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

91 นายภูริทัต  หัตถประดิษฐ 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนวัดคีรีวง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ศศ.บ. 
(การจัดการสารสนเทศ) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

92 นางนงลักษณ�  พุ�มรักชาติ 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านสํานักม�วง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ศษ.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

93 นางสาวศจี  ชนะรัตน� 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

94 นายสุมิตร  บุญญานุกูล 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนชุมชนใหม� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

95 นางพัชรีย�  บุญญานุกูล 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนชุมชนใหม� 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

96 นายเดชา  บุญทอง 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านช�องเขาหมาก 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

กศ.บ. 
(วิทยาศาสตร�-ฟPสิกส�) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

97 นางสาววีนา  เขตนคร 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนบ�านเปร็ต 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

98 นางวรารัตน�  กิจมะโน 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนวัดนากัน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  
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ท่ี 
ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัด

เดิม 
วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 

หมายเหตุ 
 

99 นางวรินทร�ภัค  ทองฉิม 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห� ๘ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

กศ.บ. 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  

100 นางสาวสุกัญญา  รับไทรทอง 
ตําแหน�งครู   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห� ๘ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร�) 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  
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ท่ี ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 

 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 35 ราย 
101 นางภูริชญา  เผือกพรหม    ตําแหน�งครู 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต� 
สพม.12 

กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. 
(การสอนภาษาอังกฤษ
เป(นภาษานานาชาติ) 

สพม. 3 
จังหวัดนนทบุรี 

 

102 นายปราโมทย�  หอมประกอบ    ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเชียรใหญ�สามัคคีวิทยา 
สพม.12 

ค.บ. 
(พลศึกษา) 

สพม. 11 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

103 นางรัตนา  ศรียาเทพ     
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ� 
สพม.12 

ศศ.บ. 
(บรรณารักษ�ศาสตร�) 

สพม. 11 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

104 นางนิตยาภรณ�  ล่ิมวิจิตรวงศ�  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
สพม.12 

กศ.บ. 
(การแนะแนว) 
กศ.ม. 
(จิตวิทยาการศึกษา) 

สพม. 11 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

105 นายอดิศร  รอดเหล่ือม    ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค� 
สพม.12 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพม. 11 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

106 นางสาวจุฑารัตน�  มีสุข   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนทุ�งสง 
 สพม.12 

บธ.บ. 
(การเงินและธนาคาร) 
ศษ.ม. 
(นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู�) 

สพม. 13 
จังหวัดตรัง 

 

107 นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี    ตําแหน�งครู 
โรงเรียนโศภนคณาภรณ� 
สพม.12 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร) 

สพม. 13 
จังหวัดตรัง 
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ท่ี ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 

 
108 นายยืนยง  หลงขาว   

ตําแหน�งครู 
โรงเรียนบางขันวิทยา 
สพม.12 
 

ค.บ. 
(ดนตรีศึกษา) 
 

สพม. 13 
จังหวัดตรัง 

 

109 นางพรรณทิพา  ชังอินทร�  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนสระแก�วรัตนวิทย� 
สพม.12 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร�) 
กศ.ม.  
(การบริหารการศึกษา) 

สพม. 14 
จังหวัดพังงา 

 

110 นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน�   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
สพม.12 

ศศ.บ. 
(ดนตรี) 
ศศ.ม. 
(ดนตรีศึกษา) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพม. 14 
จังหวัดพังงา 

 

111 นายปPยะรัฐ  อารมย�   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
สพม.12 

วท.บ. 
(เคมี) 
กศ.ม. 
(การบริหารสถานศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

112 นายบรรเลง เนียมนุ�ย   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเขาพังไกร 
 สพม.12 

กศ.บ. 
(การแนะแนว) 
กศ.ม. 
(จิตวิทยาการศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

113 นางคณองสิน  ศรีวารินทร�  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
สพม.12 

คศ.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

114 นางวันดี  สุพงษ�   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร� นครศรีธรรมราช 
สพม.12 

วท.บ. 
(ชีววิทยา) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

115 นางสาวธิปประภา  พูลสวัสด์ิ  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค� 
สพม.12 

วท.บ. 
(ชีววิทยาประยุกต�) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

116 นางสาวฉันทนา  คงแป̂น   ตําแหน�งครู 
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค� 
 สพม.12 

กศ.บ. 
 (วิทยาศาสตร� – ฟPสิกส�) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

117 นางสาวบุญเสริม  ด�วงสง  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนท�าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
สพม.12 

วท.บ. 
 (เคมี – ชีววิทยา) 
กศ.ม. 
(วิทยาศาสตร�ศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

118 นางสาวสาลินี  พรหมมาน  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค� 
สพม.12 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

119 นางสาวอรชา  แก�วบุญชู   ตําแหน�งครู 
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร�อุทิศ  
 สพม.12 

วท.บ. 
(เคมี) 
ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 
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ท่ี ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 

 
120 นางสาวณัฐกานต�  พิรุณละออง ตําแหน�งครู 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
 สพม.12 

ศศ.บ. 
 (ทัศนศิลปR) 
คอ.ม. 
 (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

121 นางศิราณี   อัมรักเลิศ   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 
สพม.12 

วท.บ. 
 (จุลชีววิทยา) 
 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

122 นางสาวมนธิชา  ทองหัตถา  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนปากพนัง 
สพม.12 

กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ค.ม. 
(การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ
และงานอาชีพ) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

123 นายธเนศ  บัวแก�ว    
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา  
 สพม.12 

วท.บ. 
(พลศึกษา) 
กศ.ม. 
(พลศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

124 นายชัยกฎ  พรหมอินทร�  ตําแหน�งครู 
โรงเรียนแหลมราษฎร�บํารุง 
 สพม.12 

ค.บ. 
 (อุตสาหกรรมศิลปR) 
กศ.ม. 
 (การบริหารการศึกษา) 

สพม. 16 
จังหวัดสงขลา 

 

125 นางจิตติมา  วชิระพงษ�   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค� 
สพม.12 

ค.บ. 
 (วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

126 นายวิทวัส  วิฑูรย�พันธ�   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนชะอวดเคร�งธรรมวิทยา 
สพม.12 

วท.บ. 
(เคมีอุตสาหกรรม) 
กศ.ม. 
(เคมี) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1  

127 นางวันณา  คงเส�ง   
 ตําแหน�งครู 
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร�อุทิศ  
สพม.12 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1  

128 นางมณทิพย�  หนูดํา   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเชียรใหญ� 
 สพม.12 

ค.บ. 
 (ภาษาไทย) 
 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

129 นางกนกวรรณ  ทองชู    
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร� นครศรีธรรมราช 
สพม.12 

ศศ.บ. 
 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

130 นายวราวิทย�  เจริญสุข   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
สพม.12 

ค.บ. 
(ดนตรีศึกษา) 
 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
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ท่ี ช่ือ – สกุล/ตําแหน�ง/โรงเรียน สังกัดเดิม วุฒิ/วิชาเอก ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งสังกัด 
หมายเหตุ 

 
131 นางทัชชกร  งามเลิศ   

ตําแหน�งครู 
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 
 สพม.12 

ค.บ. 
 (วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 
 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 
 

 

132 นายไมตรี   ไชยศร   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
สพม.12 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร�การกีฬา) 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 
 

 

133 นางสาวญานิศา  สุจเสน   ตําแหน�งครู 
โรงเรียนร�อนพิบูลเกียรติวสุนธราภิวัฒก� 
สพม.12 

วท.บ. 
 (เคมี) 
 

สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4 
 

 

134 นางผานิช  ษรเดช   
ตําแหน�งครู 
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 
สพม.12 

กศ.บ. 
(คณิตศาสตร�) 
 

สพป.พัทลุง  เขต 1 
 

 

135 นางสาววันเพ็ญ  สมบัติทอง   ตําแหน�งครู 
โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช  
สพม.12 

บธ.บ. 
(การตลาด) 
บธ.ม. 
(การตลาด) 

สพป.ตรัง  เขต 1 
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3.2.2  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผล      
                  การเกษียณอายุราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2561                     
                  ตําแหน2งศึกษานิเทศก' และตําแหน2ง 38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                  การศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติรับทราบการจัดสรรตําแหน�งว�างข�าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นป;งบประมาณ พ.ศ.2561        
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 3 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้  

1. ตําแหน2งศึกษานิเทศก' จํานวน 2 อัตรา 
ท่ี ตําแหน�งเลขท่ี อันดับ เงินเดือน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 อัตรา 
1. 103 คศ.4 68,000 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 อัตรา 
2. 5626 คศ.3 56,610 

2.ตําแหน2ง 38 ค.(2) 
 

ท่ี 
 

ตําแหน�งท่ีได�รับจัดสรรคืน 
ตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือน 

ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง  
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหม� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
1 ตําแหน�งเลขท่ี อ 13   

ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชํานาญการ 
เงินเดือน  48,390  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 
(ผู�ครองเดิม : นางประจวบ  บุญรอดชู) 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 9 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับชํานาญการ 
48,390  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

2 ตําแหน�งเลขท่ี อ 54 
ตําแหน�งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
เงินเดือน  58,580  บาท 
( ผู� ค ร อ ง เ ดิ ม  : น า ง สุ ภ า พ ร   ม ณี พ ง ศ�                    
เดิมปฏิบัติงานกลุ�มส�งสถานศึกษาเอกชน) 
(ในป;เกษียณอายุราชการ (2561)ปฏิบัติงาน 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย�) 
 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 10 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เงินเดือน  58,580  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย�) 
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ท่ี 

 
ตําแหน�งท่ีได�รับจัดสรรคืน 

ตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือน 
ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง  

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหม� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3 ตําแหน�งเลขท่ี อ 22   

ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
เงินเดือน  64,000  บาท 
(ผู�ครองเดิม : นายสมหมาย  พลายแก�ว) 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 15 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เงินเดือน  64,000  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

4 ตําแหน�งเลขท่ี อ 27 
ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
เงินเดือน  46,710  บาท 
(ผู�ครองเดิม : นางประทุม  ผิวผ�อง) 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 29 
ตําแหน�งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เงินเดือน  46,710  บาท 
กลุ�มบริหารงานบุคคล  (ปUจจุบันกลุ�มกฎหมายและคดี) 

5 ตําแหน�งเลขท่ี อ 67  
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชํานาญการพิเศษ 
เงินเดือน  49,750  บาท 
(ผู�ครองเดิม : นางเพ็ญศรี  ศิริ) 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 16 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เงินเดือน  49,750  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
6 ตําแหน�งเลขท่ี อ 11   

ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชํานาญการพิเศษ 
เงินเดือน  59,910  บาท 
(ผู�ครองเดิม :  น.ส.อนงค�  หนูดํา  ) 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 13 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
หรือเจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ 
ชํานาญงาน 
เงินเดือน  59,910  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

7 ตําแหน�งเลขท่ี อ 16 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชํานาญการพิเศษ 
เงินเดือน  64,590  บาท 
 (ผู�ครองเดิม : นางสาวประณีต  ช�อสม) 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 12 
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
เงินเดือน  64,590  บาท 
กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� 
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ท่ี 

 
ตําแหน�งท่ีได�รับจัดสรรคืน 

ตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือน 
ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง  

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหม� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
8 ตําแหน�งเลขท่ี อ 46 

ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา 
ระดับชํานาญการ 
เงินเดือน  47,340  บาท 
 (ผู�ครองเดิม : นางอํานวย  ไตรสุวรรณ) 
กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 

ตําแหน�งเลขท่ี อ 40 
ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เงินเดือน  47,340  บาท 
กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

3.2.3 เรื่อง  ผลการคัดเลือกข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตําแหน2งผู(บริหารสถานศึกษา ประจําป9 2561 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 รับทราบ ดังนี้ 
 1. ผลคัดเลือกข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน�งผู�บริหารสถานศึกษา ประจําป; 2561 

 1.1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จํานวน 209 ราย 
  1.2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  จํานวน   28 ราย
  ท้ังนี้บัญชีรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกจะข้ึนบัญชี 2 ป; นับแต�วันท่ีประกาศ
ข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกเว�นแต�มีการประกาศข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกครั้งใหม�แล�ว บัญชีรายชื่อรายชื่อผู�ผ�าน
การคัดเลือกนี้เป(นอันยกเลิก โดยให�ผู�ได�รับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 
 2. ให�ผู�ผ�านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพ่ือเข�ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ระหว�างวันท่ี 20 – 27 กุมภาพันธ� 2562  

     2.1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลําดับท่ี 1 – 143 
และลําดับท่ี 144 – 157 (พัฒนาสํารอง) ไปรายงานตัวในวันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี  
  2.2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําดับท่ี 1 – 2 และ
ลําดับท่ี 3 (พัฒนาสํารอง) ไปรายงานตัวในวันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ�  รีสอร�ท จังหวัด
นครนายก 

 3. ให�ผู�ผ�านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรจุและแต�งต้ัง
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 กุมภาพันธ� 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห�องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.2.4 เรื่อง    การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  รับทราบการยกเลิกการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในระบบ
โปรแกรม Microsoft Excel Windows แต� ท้ังนี้ ในการดําเนินการให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน�ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต�องดําเนินการตามหลักเกณฑ�
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2560 

 
 
 

3.2.5 เรื่อง  รายงานการบริหารงานบุคคลข(าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                     รับทราบจํานวนครั้งและผลการประชุม (เรื่องพิจารณา) ใน กศจ.และ 
อกศจ.นครศรีธรรมราช ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปได�ดังนี้ 
 

จํานวน จํานวน 
การพิจารณา ผลการพิจารณา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

1. การบรรจุและแต2งตั้งข(าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

15 480 15 480 

    1.1  การแต�งต้ังครูผู�ช�วยซ่ึงผ�านการประเมินการ
เตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มให�ดํารงตําแหน�ง
ครู  
 

6 144 6 144 

     1.2 การใช�ตําแหน�งว�างเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบ
แข�งขันได�เข�ารับราชการเป(นข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน�งครูผู�ช�วย 
 

1 89 1 89 

     1.3 การนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีหนึ่งไปข้ึน
บัญชีเป(นผู�สอบแข�งขันได�บัญชีอ่ืน ตําแหน�งครูผู�ช�วย 
           

1 12 1 12 
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จํานวน จํานวน 
การพิจารณา ผลการพิจารณา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

     1.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.) 
 

2 3 2 3 

     1.5 การอนุมัติกลุ�มวิชาเพ่ือสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและ
แต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการตําแหน�งครูผู�ช�วย ป; พ.ศ.2561 
 

1 127 1 127 

      1.6 การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 

1 3 1 3 

      1.7 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับ
ราชการเป(นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีท่ี
มีเหตุจําเป(น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ป; 2560 

1 99 1 99 

      1.8 การรับโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามผลการสอบแข�งขันได� 

1 1 1 1 

      1.9 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับ
ราชการตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 

1 2 1 2 

2. การเปล่ียนตําแหน2ง การย(าย 28 416 26 399 
     2.1 การย�ายและแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามผลการสอบแข�งขันได� 

1 2 1 2 

     2.2 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(รอบท่ี 1) ป; พ.ศ.2561 

1 166 1 152 

     2.3 การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน�ง 
รองผู�อํานวยการสถานศึกษาเป(นตําแหน�งครูในสถานศึกษา
เดิม 

1 3   

     2.4 ข�าราชการครูขอระงับการย�าย 1 1 1 1 
     2.5 การให�ข�าราชการครูช�วยราชการเป(นการชั่วคราว มี
กําหนด 1 ป; 

3 5 3 5 
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จํานวน จํานวน 
การพิจารณา ผลการพิจารณา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

ครั้ง จํานวน 
อัตรา/ราย 

     2.6 การประกาศโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําป; พ.ศ.2561 

1 21 1 21 

     2.7 การประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา 

1 - - - 

     2.8 การตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือนข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ตําแหน�งว�าง) 

5 108 5 108 

     2.9 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 3 1 3 

     2.10 การอนุมัติให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาไปรักษาการ
ในตําแหน�ง 
 

3 8 3 8 

     2.11 การย�ายผู�บริหารสถานศึกษาและรองผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจําป; 2560 (ครั้งท่ี 1) 

1 65 1 65 

      2.12 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน�งครู ขอโอนไปต�างสังกัด 

1 1 1 1 

     2.13 การปรับระดับตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน�งประเภทวิชาการนําสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาให�เป(นระดับชํานาญการ
พิเศษ 

2 4 2 4 

     2.14 การประเมินบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง
สําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ� (ตําแหน�งประเภทท่ัวไป) 
และตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา 

4 9 4 9 

. 
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จํานวน จํานวน 

การพิจารณา ผลการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ครั้ง จํานวน ครั้ง จํานวน 

3. การให(มีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะ 63 1,510 63 1,438 
การหลักเกณฑ' ว.17/2552 
    3.1 การแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 
         ครูชํานาญการ  

8 249 8 249 

    3.2 การแต�งต้ังกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 
          เพ่ือขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

8 528 8 528 

    3.3 การแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 
          ด�านท่ี 2 เพ่ือขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะ 
          เชี่ยวชาญ 

5 11 5 11 

    3.4 การอนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 
          เพ่ือขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

7 226 7 226 

    3.5  การอนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 
          เพ่ือขอเลื่อนเป(นเชี่ยวชาญ 

6 29 6 29 

    3.6 การให�ข�าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ  

7 193 7 196 

    3.7 การให�ข�าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ 
          ชํานาญการพิเศษ 

12 266 12 182 

    3.8 การแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการ 
         ศึกษาให�มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

1 1 1 1 

   3.9 การแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ� 
ว.21/2560 

1 1 1 1 

   3.10 การเทียบประสบการณ�เพ่ือขอมีวิทยฐานะ
ผู�อํานวยการชํานาญการ 
 

5 12 5 12 
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จํานวน 

การพิจารณา 
จํานวน 

ผลการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน ครั้ง จํานวน 
   3.11 การให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เยียวยา ว.125/2556) 

1 3 1 3 

4. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
   ( 1 เมษายน 2560) 

1 9,412 1 9,412 

5. การเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
   ( 1 เมษายน 2560) 

1 193 1 193 

6. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
   ( 1 เมษายน 2560) 

1 9,736 1 9,736 

7. การเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
   ( 1 เมษายน 2560) 

1 203 1 203 

8. การให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง
ได�รับอนุญาตให�ลาศึกษาต�อ ได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนในระหว�างลาศึกษาต�อ 

1 1 1 1 

9. การให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได�รับ
เงินเดือนในกรณีท่ีได�รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนตาม
คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 

2 2 2 2 

10. การอนุมัติส�งคําร�องขอย�ายข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�สอนไปต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1 - - - 
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จํานวน 
การพิจารณา 

จํานวน 
ผลการพิจารณา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน ครั้ง จํานวน 
11. การอนุมัติหลักเกณฑ�การเปลี่ยนตําแหน�ง             
การย�าย และการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการย�ายข�าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

1 - - - 

12. การอนุมัติหลักเกณฑ�การเปลี่ยนตําแหน�งการย�าย 
และการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การย�ายข�าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) 

1 - - - 

13. การให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน�าท่ีสอนคนพิการได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีปฏิบัติหน�าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

1 1 - - 

14. การให�ข�าราชการครูผู�ดํารงตําแหน�งนิติกร ได�รับเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหน�งนิติกร (พ.ค.ก.) 

2 3 2 3 

15. รายงานการดําเนินการทางวินัย 6 9 6 9 
16. การพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค�ประกอบการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน�งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) 

1 - - - 

17. ปริมาณงานของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการวางแผน
อัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 - - - 
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จํานวน 
การพิจารณา 

จํานวน 
ผลการพิจารณา 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครั้ง จํานวน ครั้ง จํานวน 
18. การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับการบรรจุผู�ผ�านการ
คัดเลือกเข�าร�วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
ประจําป; 2561 

1 120 1 120 

19. การจัดสรรอัตราข�าราชการครูในสถานศึกษาจากผล
การเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นป; พ.ศ.2561 

2 210 2 210 

20. การคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพ “คุรุสดุดี” ประจําป; 
2561 และการสรรหาครูภาษาไทยดีเด�น ประจําป; 2561 

1 20 1 20 

21. การมอบหมายคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน�ความ
เป(นผู�นําตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑ�วิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 - 1 - 

22. รายงานการดําเนินการทางวินัย 2 2 2 2 
23. การตัดโอนตําแหน�งจากโรงเรียนท่ีมีอัตรา 
     กําลังเกินเกณฑ�ไปกําหนดในโรงเรียนท่ีมี 
     อัตรากําลังตํ่ากว�าเกณฑ�  

1 6 1 6 

24. การบรรจุและแต�งต้ังบุคคล 
     เข�ารับราชการเป(นข�าราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีท่ีมี 
     ความจําเป(นหรือมีเหตุพิเศษ 

1 2 1 2 

25. การเปลี่ยนตําแหน�งการย�ายและการโอนข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 30 ค.(2) ตามหลักเกณฑ� ว.
30/2560 

1 35 1 35 

26. การจัดสรรอัตราว�างตําแหน�งศึกษานิเทศก� 1 6 1 6 
รวม 136 22,367 130 22,277 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให(ที่ประชุมพิจารณา 
วาระที่ 4.1 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561  
         และร2างแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
         นครศรีธรรมราช เขต 1 - 4  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2561 และร�างแผนปฏิบัติการประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4  
 2. สําหรับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให�นํามาเสนอต�อท่ีประชุมในการประชุม
ครั้งถัดไป 
 3. ให�นําเสนอ “นครศรีธรรมราชศึกษา” ต�อท่ีประชุมในการประชุมเดือนเมษายน 2562  
 4. คิวอาร�โค�ด ดาวโหลดสิ่งท่ีส�งมาด�วย ดังนี้ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
เอกสารหมายเลข 1  เอกสารหมายเลข 2 

 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานฯ  แผนปฎิบัติการ 62 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เอกสารหมายเลข 3  เอกสารหมายเลข 4 

 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานฯ  แผนปฎิบัติการ 62 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เอกสารหมายเลข 5  เอกสารหมายเลข 6 

 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานฯ  แผนปฎิบัติการ 62 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานฯ  แผนปฎิบัติการ 62 
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เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  การพิจารณาโทษทางวินัยอย2างร(ายแรง กรณีคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ 
          (ป.ป.ช.)ช้ีมูลความผิดทางวินัย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ต�นสังกัด) 
 
 

วาระท่ี 4.3 
เรื่อง  การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม2ร(ายแรง  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ต�นสังกัด) 
 
 

เรื่องท่ี 4.4 
เรื่อง  การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม2ร(ายแรง (ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 

 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ต�นสังกัด) 
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เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ตําแหน2งครูผู(ช2วย 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เห็นชอบการต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม ตําแหน�งครูผู�ช�วย จํานวน 64 ราย 
ดังนี้ 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   จํานวน 9  ราย 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   จํานวน 14  ราย 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   จํานวน 22  ราย 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   จํานวน 14  ราย 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จํานวน 5  ราย 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1  จํานวน 9 ราย  
1 นางสาวณัฐวดี  ดําบาง 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.บ�านบางเตย 

13  
ธันวาคม 
2561 

นายอาจินต�   
เมธีอภิรักษ� 
ผอ.ร.ร.บ�านบางเตย 

นางเพชรรัตน�  เอกจิต 
ครูชํานาญการ  
ร.ร.บ�านบางเตย 

ร�อยตรสีุนทร  สุขช�วย  

2 นางสาวจุฑารตัน�   
เมฆหมอก 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ� 

13  
ธันวาคม 
2561 

นายสมภาษ  จิตตารมย� 
ผอ.ร.ร.วัดนารีประดิษฐ� 

นางปรารถนา  เจนการ 
ครูชํานาญการ  
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ� 

นายศานติศักดิ์  บุญสุข  

3 นายอนุวัฒน�  แก�วพานิช  
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.วัดสระแก�ว 

13  
ธันวาคม 
2561 

นางวนิดา  บุญมั่น 
ผอ.ร.ร.วัดสระแก�ว 

นางสุภาวดี  กิจเกิด 
ครูชํานาญการ  
ร.ร.วัดสระแก�ว 

นางสาวธัญชนก   
ฤทธิมาส 

 

4 นางสาวศศิวงค�   
คงสําเร็จ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.บ�านชะเอียน 

13  
ธันวาคม 
2561 

นายประสิทธ์ิ   
วรรณรัตน� 
ผอ.ร.ร.บ�านชะเอียน 

นายเสริมศักดิ์  หนูเสน 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านชะเอียน 

นางเรณู  ตันตระกูล  
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

5 นายเอกลักษณ�   
หมาดท้ิง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.บ�านปากพญา 

13  
ธันวาคม 
2561 

นายยุทธพล  อักษรรัตน� 
ผอ.ร.ร.บ�านปากพญา 

นายธรรมศักดิ์  จิตมนัส 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านปากพญา 

นายยงยุทธ  สุขยามผล  

6 นางสาวจันทร�สดุา   
จันทรังษี 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.ราชประชานุเคราะห� 
5 

3  
ธันวาคม 
2561 

นายบุญช�วย  ทองเกียว 
ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห� 5 

นางสุภาภรณ�   
สุวรรณพานิช 
ครูชํานาญการ  
ร.ร.ราชประชานุเคราะห� 
5 

นายราชวัฏ   
วงศ�วาณิชย�ศิลปR 

ย�าย
ตาม
ผล
การ
สอบ 

7 นางธนิดา  ทับอินทร� 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.วัดโบสถ� 

9  
มกราคม 
2562 

นางเกศชาฎา  สุพรรณ 
ผอ.ร.ร.วัดโบสถ� 

นายยงยุทธ  สุขยามผล 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดโบสถ� 

นายปราโมทย�   
ถาวรพราหมณ� 

ย�าย
ตาม
ผล
การ
สอบ 

8 นางสาวชฎาพร  ชูเมือง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.บ�านร�อน 

9  
มกราคม 
2562 

นางสุจินณา  มาบัว 
ผอ.ร.ร.บ�านร�อน 

นางปรียา  อนุโต 
ครูชํานาญการ  
ร.ร.บ�านร�อน 

นายสุภาพ  ผลไชยวัฒน� 
 

ย�าย
ตาม
ผล
การ
สอบ 

9 นางสาวจุไรพร   
สงวนอาสน� 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย  
ร.ร.วัดพระมงกุฏ 

14  
มกราคม 
2562 

นายไพรรัตน�  ไพรวัน 
ผอ.ร.ร.วัดพระมงกุฏ 

นางกรรณิการ�  เจ้ียงยี ่
ครูชํานาญการ  
ร.ร.วัดพระมงกุฏ 

นางจิราภรณ�   
กาญจนวิวิญ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2  จํานวน 14 ราย 
10 นางสาววราภรณ�   

อินทสา 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านห�วยปริก 

21 ธันวาคม 
2561 

นายสุภาพ  รยิาพันธ�   
ผอ.ร.ร.บ�านห�วยปริก 

นางเสาวนีย�  เชิงสวัสดิ ์
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายสุชาติ  หนูกลับ  

11 นางสาววัชราภรณ�   
บัวคง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดหาดสูง 

14 มกราคม 
2562 

นายปราโมทย�  
เช่ียวชาญ 
ผอ.ร.ร.วัดหาดสูง 

นางสาวนิรนุช  
ภาราสิทธ์ิ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางปPยกมล พูลเสน  

12 นางสาวเกศดา   
จันทร�จรุง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ 

14 มกราคม 
2562 

นายโสพล  พุทธา 
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกะทูน
เหนือฯ 

นางสาลี่  เขตเจรญิ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางบําเพ็ญ  หนูกลับ  
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

13 นางสาวบุศรินทร�   
บุญกุศล 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.องค�การสวนยาง 2 

14 มกราคม 
2562 

นายอนันต�  มีแก�ว 
ผอ.ร.ร.องค�การสวนยาง 
2 

นางแก�วใจ  หอมเกตุ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ปลอดชูแก�ว  

14 นางสาวรัตนนู  หมัดสี 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านหนองปลิง 

14 มกราคม 
2562 

นายประยูร  เกตุแก�ว 
ผอ.ร.ร.บ�านหนองปลิง 

นายสุพจน�  แสงแก�วสุข 
ครูชํานาญการ 

นางกาญจนา  จิตสํารวย  

15 นางสาวกชกร  เก้ือสกุล 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดควน 

14 มกราคม 
2562 

นางพัชรี   
พลรัฐธนาสิทธ์ิ 
ผอ.ร.ร.วัดควน 

นางประคอง  ทองรักษ�   
ครูชํานาญการ 

นายถาวร  ปลอดชูแก�ว 
 

 

16 นางสาวอตินุช  บุญมาก 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ชุมชนบ�านหน�าเขา 

14 มกราคม 
2562 

นายสมชาย  อักษรพันธ� 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ�านหน�า
เขา 

นางสุราตรี   
พันธ�เพชรกุล 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางสาวปรีดา  จํานงจิต 
 

 

17 นางอรพินท�  คงทอง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ราชเวชพิศาล 

14 มกราคม 
2562 

นายไมตรี  ชูรอด 
ผอ.ร.ร.วัดเสม็ดจวน 

นายณัฎฐ�พีรพล   
มีบุญมาก 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ปลอดชูแก�ว  

18 นางสาวมนต�ธิดา   
จินาชาญ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ตชด.บ�านไร�ยาว 

14 มกราคม 
2562 

นางสาวปนัสยา   
ชัยรักษา 
ผอ.ร.ร.ตชด.บ�านไร�ยาว 

นางสาวอนุสรา  ลุงก่ี 
ครู 

นางกรุณา   โชติวัน  

19 นางสาวขนิษฐา  ทองตรี 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.ตชด.บ�านไร�ยาว 

4 กุมภาพันธ� 
2562 

นางสาวปนัสยา  
 ชัยรักษา 
ผอ.ร.ร.ตชด.บ�านไร�ยาว 

นางสาวอนุสรา  ลุงก่ี 
ครู 

นางกรุณา   โชติวัน  

20 นางสาวภัสร�พิชชา   
อมรพัชรทิพย� 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านปากนํ้า 

4 กุมภาพันธ� 
2562 

นายธีระพงศ�   
รอดอุปการ 
ผอ.ร.ร.บ�านปากนํ้า 

นางแววตา  ฉวาย 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางปPยกมล  พูลเสน  

21 นางสุวิมล พรหมมะ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดจันดี 

9 มกราคม 
2562 

นายวันชัย  วงศ�ศิลปR 
ผอ.ร.ร.วัดจันดี 

นางอัญชลี  สุขบรรจง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางพุทธชาติ ทวี  

22 นางเปมิกา  เครือเพ็ง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านนิคมวังหิน 

9 มกราคม 
2562 

นายวัชระ  นามสนธ์ิ 
ผอ.ร.ร.บ�านหนองเจ 

นางวีระวรรณ   
หยงสตาร� 
ครู 

นางกรุณา  โชติวัน  

23 นางสาวศศินิภา   
ศรีสงคราม 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
ร.ร.บ�านเขาตาว 

9 มกราคม 
2562 

นายพิพัฒน�  พลเกษตร 
ผอ.ร .ร .สหกรณ� นิคม
กสิกรรม 
ทุ�งสง 

นางสุภาภรณ�  ศรีโรจน� 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางอรอนงค�   
พรหมวิหาร 
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3  จํานวน 22 ราย  
24 ว�าท่ี ร.ต. รวี  มุ�งมาไพรี

ตําแหน�งครผูู�ช�วย            
ร.ร.วัดหัวค�าย (พิศาล
อุปถัมภ�) 

๑๔             
มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายสุรศัิกดิ์  เมทิโกผอ.
ร.ร.วัดหัวค�าย (พิศาล
อุปถัมภ�) 

นางจตุพร  สงหนู           
ครูชํานาญการพิเศษ          
ร.ร.วัดหัวค�าย (พิศาล
อุปถัมภ�) 

นายสุรินทร�  สงหนู 

 
25 นางสาวชนิตา  ช�อมณี

ตําแหน�งครผูู�ช�วย          
ร.ร.บ�านหนองนนทร ี

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายเข็บ  บุญวรรณผอ.
ร.ร.บ�านหนองนนทร ี

นางจําเนียร  ภู�ภิรมย�  
ครูชํานาญการพิเศษ        
ร.ร.บ�านหนองนนทร ี

นายอนันท�  ด�วงแก�ว 

 
26 นางสาววรลักษณ�             

ทองกลิ่น 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดควนเคร็ง 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายโสภณ  ดําพินผอ.
ร.ร.วัดควนเคร็ง 

นางสาวกัญจณ�ณฏัฐ�    
คงเป;ย 
ครู คศ.๑ 
ผอ.ร.ร.วัดควนเคร็ง 

นายสุทัศน�  สงขาว 
 

 
27 นางสาวทิพย�มณี   

คงรัตน� 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดโคกทราง 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางปราณี  คดีพิศาล   
ครูชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหน�งผอ.
ร.ร.วัดโคกทราง 

นางจิราพร  เกสรา        
ครูชํานาญการพิเศษ        
ร.ร.วัดโคกทราง 

นายสมชาย  ศิริวรรณ� 
 

 
28 นายไชยวัฒน�                    

ตัดสายชล 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดพิบูลยาราม 
มิตรภาพท่ี 232 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายไพโรจน�  คงเกิดผอ.
ร.ร.วัดพิบูลยาราม
มิตรภาพท่ี ๒๓๒ 

นางเพ็ญศรี รักษา 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ผอ.ร.ร.วัดพิบูลยาราม
มิตรภาพท่ี ๒๓๒ 

นายสิงห�  ตุดวงศ� 
 

 
29 นางสาวอุไรวรรณ   

ขุนพานเพิง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านด�าน 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายสมศักดิ์  ศรีอุทัย
ผอ.ร.ร.บ�านด�าน 

นางเย็นใจ  รัตนพันธ�   
ครูชํานาญการพิเศษ           
ร.ร.บ�านด�าน 

นายสวาท  สุขบางนพ 
 

 
30 นางสาวฮานีซะห�   

มะแงสะแต 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดแร�ราษฎร�สุทัศน� 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางณิชา  เพชรใหญ�          
ครูชํานาญการ 
รักษาการในตําแหน�งผอ.
ร.ร.วัดแร�ราษฎร�สุทัศน� 

นางนิศารัตน�   
รัตนวิโรจน� 
ครูชํานาญการ 
ร.ร.วัดแร�ราษฎร�สุทัศน� 

นายประพันธ�   
แก�ววิจิตร 
 

 
31 นางสาวรัชนี  พงธิพันธุ� 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดปลายสระ 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายธีระพล  กิจเกิด 
ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ 

นางสาวนัดดา  สมัยสงค� 
ครูชํานาญการพิเศษ  
ร.ร.วัดปลายสระ 

นายวิใน  จันทรประภา 
 

 

32 นางกาญจนา  รักษาพล 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดท�ายทะเล 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวอัญชิสา   
บุญรัตน� 
ครู คศ.๑ รักษาการใน
ตําแหน�ง ผอ.ร.ร.วัดท�าย
ทะเล 

นางกุหลาบ  ภักดีใหม� 
ครู คศ.๑ 
ร.ร.บ�านเนินธัมมัง 

นายเฉลียว  เจWะโสWะ 
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

33 นางสาวช�อทิพย�   
คล�ายเส�ง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดท�ายทะเล 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวอัญชิสา   
บุญรัตน� 
ครู คศ.๑ รักษาการใน
ตําแหน�ง ผอ.ร.ร.วัดท�าย
ทะเล 

นางวาสนา   
ไตรรัตน�สรณกุล 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านเนินธัมมัง 

นายเฉลียว  เจWะโสWะ 
 

 

34 นางสาวอรณี  ทองอรุณ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านทุ�งไม�ไผ� 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางจิราภรณ�  เรืองรักษ� 
ร.ร.บ�านทุ�งไม�ไผ� 

นางจิรา  จันทร�สุข 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านทุ�งไม�ไผ� 

นายสมพร  รัตนมาศ 
 

 

35 นายสุรยิา  หล�าหลัน 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านควนรุย 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายสายันต�  มีปาล 
ผอ.ร.ร.บ�านควนรุย 

นางราษี   เวลาด ี
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านควนรุย 

นายยุโสบ  คําวิจิตร 
 

 
 
 

36 นางสาวอัจฉราภรณ�   
วงศ�ปราง 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดเกาะจาก 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายมนูญ  รักด ี
ผอ.ร.ร.วัดเกาะจาก 

นายพิเชษฐ�  เพ็งจันทร� 
ครูชํานาญการพิเศษ  
ร.ร.วัดเกาะจาก 

นายสุทธิชัย  ช่ืนชม 
 

 
37 นางสาวนวรัตน�   

แก�วบริสุทธ์ิ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านลําคลอง 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางสาวเหมวรรณ   
เนียมนุ�ย 
ผอ.ร.ร.บ�านลําคลอง 

นางณษรา  ยินเจริญ 
ครูชํานาญการพิเศษ  
ร.ร.บ�านลําคลอง 

นายอัมพร  สุขแก�ว 
 

 
38 นางสาวนาดาย�   

สาเรWะบาซอ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดบางศาลา 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางเจริญจิตต�   
กอบเกียรติถวิล 
ผอ.ร.ร.วัดบางศาลา 

นางสุรี  อินทร�ทุ�ม 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดบางศาลา 

นายบัญชา  แสนหอ 
 

 
39 นางสาวอัษฎาวรรณ�   

เทพยา 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านวังใส 
 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางนันทนา   
พิณสุวรรณ� 
 ผอ.ร.ร.บ�านวังใส 

นางสาวปUทมา   
อักษรเดช 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านวังใส 

นายจรสั  ชํานาญกิจ 
 

 
40 นางสาวจิตราภรณ�   

พิษพันธ� 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดควนชะลิก 
 

๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายบุญจิง คงแก�ว 
ครูชํานาญการ 
รักษาการในตําแหน�งผอ.
ร.ร.วัดควนชะลิก 

นางวงศ�วิลัย อินทร�ชัย 
ครูชํานาญการ 
ร.ร.วัดควนชะลิก 

นายชุมแก�ว  รุยแก�ว 
 

 

41 นางสาวนฤมล  ทองนุ�น 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านทุ�งโป{ะ 

๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางสาคร  เนาว�สุวรรณ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหน�ง 
ผอ.ร.ร.บ�านทุ�งโป{ะ 

นางปรีดา  นะนุ�น 
ครูชํานาญการพิเศษ  
ร.ร.บ�านทุ�งไม�ไผ� 

นายวิชาญ  หนูเขียว 
 

 

42 นางสาวปรียาภรณ�   
พุฒสุข 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

สิบเอกสง�า  ด�านวัฒนา 
ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

นางเกศรา  ศรีวิจิตร 
ครูชํานาญการพิเศษ  
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

นายสมพร  ธีระพงศ� 
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

43 นางสาวอัญชณา   
รอดริน 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

สิบเอกสง�า  ด�านวัฒนา 
ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

นางชะอ�อน  ห้ินจ้ิว 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

นายสมพร  ธีระพงศ� 
 

 

44 นายภานุพันธ�   
คชินเผือก 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 
 

๙ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นายสุรทิน  ทิพย�อักษร 
ผอ.ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต 

นางวันวดี  แสงพรหม 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 

นางสมใจ  สุวรรณเดช 
 

 

45 นางสาวนงลักษณ�  
คงทองดํา 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.บ�านบางลึก 
 

๒๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

นางธัญญาศิริ   
แก�วระกํา 
ผอ.ร.ร.บ�านบางลึก 

นางสาวอารีรตัน�  อุบล 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.บ�านเขาน�อย 

นายสมควร  สินทอง 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4  จํานวน 14 ราย  
46 นายวิษณุ  พงษ�สวัสดิ/์

ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านสระบัว 
 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

นายสิทธิชัย  ทองนุ�น 
ผอ.ร.ร.บ�านสระบัว 
 

นางบุญรอบ                
โชตยาสหีนาท 
 

นายสวัสดิ์  สุขสวัสดิ ์
 
  

47 นางกมลพรรธน�  อุ�นคง/
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดคงคาวด ี
 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 

นายสิทธิชัย   
สุวรรณรตัน� 
ผอ.ร.ร.วัดคงคาวด ี

นางสาววัชรินทร�   
เห็นพร�อม 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
  

48 นางกัญญาณัฐ   
อินทร�ทอง/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดหญ�าปล�อง 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

นายอุทัย  สุทธิพันธ� 
ผอ.ร.ร.วัดหญ�าปล�อง 
 

นางสุจิตร  พงษ�พ�นภัย 
 
 

นายสําราญ  คงเพ็ชร 
 
  

49 นางสาวศันสนีย�   
สุขเกษม/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดสโมสร 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

นางสาวชูศรี   
กาญจนวงศ� 
ผอ.ร.ร.วัดสโมสร 

นายวิชัยรัตน�  หมินหมัน 
 
 

นายสําราญ  คงเพ็ชร 
 
  

50 นางสาวสุกัญญา   
บริสุทธ์ิ/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านไสพล ู

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 

นายกิตติพงศ�  คิดด ี
ผอ.ร.ร.บ�านนํ้าฉา 
 

นางนาตยา  เขียวขาว 
 
 

นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 
 
  

51 นายสุมติร  จํานงจิต /
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านพังหรัน 
 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 

นายจุฬา   
จันทพราหมณ� 
ผอ.ร.ร.บ�านพังหรัน 

นางสุติญา  สบุรรณ� 
 
 

นายธวัชชัย  ใจห�าว 
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คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

52 นางสาลญานีย�   
เท่ียงธรรม/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดกลาง 

๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 

นายกิตติศักดิ์  บุญชูช�วย 
ผอ.ร.ร.วัดคงคาเลียบ 
 

นางมะยุรา  จิตรเขม�น 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
  

53 นายเอกราช  เอียดแก�ว/
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านในเพลา 
 

๙ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นางนัยนา  เมฆแดง 
ผอ.ร.ร.บ�านในเพลา 
 

นางสาวสุกัญญา   
รักษาคง 
 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท� 
 
  

54 นางสาวอภิรมย�   
สมบูรณ�/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านในถุ�ง 

๙ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นายคํานวณ   
มิตรกระจ�าง 
ผอ.ร.ร.บ�านในถุ�ง 

นางสลิลทิพย�   
ยันต�วิเศษ 
 

นายพงศ�ศักดิ์   
กาญจนภักดิ ์
  

55 นางสาวเพ็ญพิชชา 
คงประพันธ�/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.บ�านสองแพรก
มิตรภาพท่ี ๙๒ 

๙ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นายสุธรรม  นวลแป̂น 
ผอ.ร.ร.บ�านสองแพรก
มิตรภาพท่ี ๙๒ 
 

นางจุฬาภรณ� 
ลิ่มปรัชญา 
 
 
 

นางสาวสุพรรณี  จิตต�
ตั้ง 
 
 
   

56 นางสาวจินดา  อัครกุล/
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.ท�าศาลา 
 

๙ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นายพนธกร  จรเสมอ 
ผอ.ร.ร.ท�าศาลา 
 
 

นางเสาวลักษณ�  วัฒนะ 
 
 
 

นายพงศ�ศักดิ์   
กาญจนภักดิ ์
 
   

57 นางสาวเยาวมาลย�   
อรัญ/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดประทุมทาย 
การาม 

๙ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 
 

นายประวรรณชัย   
เต็งทอง 
ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม 
 

นางกัลยา  เกตแก�ว 
 
 
 
 

นายสุภักดิ์  มีสิทธ์ิ 
 
 
 
   

58 นางสาวกิตติมา   
นาคเสน/ 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.เคียงศิร ิ

๑๔ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นายสมศักดิ์   แสงสว�าง 
ผอ.ร.ร.เคียงศิร ิ
 
 

นายนิพนธ�  บุญรัตน� 
 
 
 

นางสาวอาภรณ�   
พิกุลหอม 
 
   

59 นางสาวลลิลา  โล�ห�ชัย/
ตําแหน�งครผูู�ช�วย/ 
ร.ร.วัดสุชน 

 
 
 

๑๔ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 
 

นายบุญชนะ  สิริ
กาญจน� 
ผอ.ร.ร.บ�านห�วยทราย
ทอง 
 

นางชุตินันท�  โชตินันท� 
 
 
 
 

นายสุภักดิ์  มีสิทธ์ิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 35 
 

คณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม 

ท่ี 
ช่ือ/ตําแหน�ง/
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุและ
แต�งตั้ง 

ประธานกรรมการ 
(ผู�อํานวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู�ดํารงตาํแหน�งครูใน

สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

หมาย
เหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 5 ราย  
60 นางสาววาสนา ชูน�อย 

ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม 

13 
ธันวาคม 
2561 

นายกําพล ทองอยู� 
ผอ.ร.ร.พรหมคีรีพิทยา
คม 

นายสกฤษดิ์  
จันทร�ณรงค� 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายวีรยุทธ� ศิริพรหม 
 
  

61 นางสาวมูนา ยาชะรัด 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.โยธินบํารุง 

13 
ธันวาคม 
2561 

นายชาติชาย  
ทองเลี่ยมทอง 
ผอ.ร.ร.โยธินบํารุง 

นางมาลิวรรณ ราชธานี 
ครูชํานาญการพิเศษ 
 

รศ.ดร.กันตภณ  
หนูทองแก�ว 
  

62 นางอามรพันธ� เต็งมีศร ี
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วังหินวิทยาคม 

14 
มกราคม 
2562 

นายสุพัฒน� เดชนุ�น 
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม 
 

นางยุพเยาว� ศรีวะบุตร 
ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายกระจ�าง  
รอดความทุกข� 
  

63 นางสาวอนุตตรยี�  
มากผล 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วังหินวิทยาคม 

14 
มกราคม 
2562 
 

นายสุพัฒน� เดชนุ�น 
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม 
 
 

นางฑิฆัมพร รตันบุร ี
ครูชํานาญการ 
 
 

นายกระจ�าง  
รอดความทุกข� 
 
  

64 นางสาวสร�อยสุดา  
บุตรน�อย 
ตําแหน�งครผูู�ช�วย 
ร.ร.วังหินวิทยาคม 

14 
มกราคม 
2562 
 

นายสุพัฒน� เดชนุ�น 
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม 
 
 

นางบุณยกร  
อินทร�แก�วศร ี
ครูชํานาญการ 
 

นายสุธรรม ทิพย�รตัน� 
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เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง    การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส2งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร'และ  
          คณิตศาสตร' (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต2งตั้งเข(ารับราชการเปPนข(าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตําแหน2งครูผู(ช2วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ และการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส�งเสริมการ
ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  (สควค.) ท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  
ประเภท Premium  วิชาเอกเคมี จํานวน  1 ราย เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป(นข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล                       
ตามกําหนดการข�างต�น  โดยมอบหมายให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดําเนินการ 
 

ท่ี  โรงเรียน  วิชาเอก ตําแหน�งเลขท่ี อันดับ  ข้ัน 

1. ชะอวดวิทยาคาร เคมี 24797 คศ.2 
41,620 

 
2. ให�มีการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งและวิชาชีพ  ด�วยการสัมภาษณ�โดย 

พิจารณาจากประวัติส�วนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ  ท�วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ  และอุดมการณ�  
 3. อนุมัติให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา 53 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกตามตําแหน�งว�าง ท่ีประกาศ ท้ังนี้       
ไม�ก�อนวันท่ีไปรายงานตัวเข�าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง 

4. กําหนดปฏิทินการดําเนินการ ดังนี้ 
  

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี  28  กุมภาพันธ� 2562 
2. สมัครเข�ารับการคัดเลือก ระหว�างวันท่ี 7 – 8 มีนาคม 2562 
3. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ� วันท่ี  15 มีนาคม 2562 
5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
6. ผู�มีอํานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแต�งต้ัง วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 5. อนุมัติให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
โดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งและวิชาชีพด�วยการสัมภาษณ�ได�ตามความจําเป(นและตาม                       
ความเหมาะสม  ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก 
และดําเนินการคัดเลือกฯ จนแล�วเสร็จทุกกระบวนการ  แล�วให�นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รับทราบต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.7 
 

เรื่อง การนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปPนผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีอ่ืน ตําแหน2งครูผู(ช2วย 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ดังนี้ 
  1) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี  จํานวน 1 ราย 
 2. อนุมัติให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลาใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ดังนี ้
  1) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา   จํานวน 3 ราย 
  2) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล   จํานวน 3 ราย 
 3. อนุมัติให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย ดังนี ้
  1) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร�   จํานวน 2 ราย 
 4. อนุมัติให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร�ธานี ใช�บัญชีผู�สอบแข�งขันได� ตําแหน�งครูผู�ช�วย 
ดังนี้ 
  1) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกฟPสิกส�   จํานวน 1 ราย 
  2) กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลปR  จํานวน 1 ราย 

   

 
เร่ืองที่ 4.8 

 

เรื่อง การแต2งตั้งครูผู(ช2วยซ่ึงผ2านการประเมินการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ให(ดํารงตําแหน2งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วยซ่ึง

ผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มครบสองป; ให�ดํารงตําแหน�งครู สังกัดเดิม โดยได�รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เม่ือวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม จํานวน 16  ราย 

 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน หมายเหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. นางสาวทิพรัตน�  มีบัว ครูผู�ช�วย องค�การสวนยาง 1 25 ตลุาคม 2561 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

2. นางสาวอรัณย�ทพัชร  ช�วยสงคาม ครูผู�ช�วย วัดเนกขัมมาราม 13 มกราคม 2562 

3. นายมูหาหมัดซุลฮลัมี  สะมะแอ ครูผู�ช�วย วัดปXาระกํา 1 กุมภาพันธ� 2562 

4. นายนัฐวุฒิ  คุระเอียด ครูผู�ช�วย วัดอู�แก�ว 1 กุมภาพันธ� 2562 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน หมายเหต ุ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

5. นางสาวปรียาภรณ�  บุญฤทธ์ิ ครูผู�ช�วย นางเอ้ือยวิทยา 1 ธันวาคม2561 

6. นายดิตถรตัน�  ทิพย�รัตน� ครูผู�ช�วย ชะอวดเคร�งธรรมวิทยา 20 ธันวาคม2561 

7. นายจีระศักดิ์  ปาละกุล ครูผู�ช�วย ท�องเนียนคณาภิบาล 20 ธันวาคม2561 

8. นางสาวทิวาพร  ส�งศร ี ครูผู�ช�วย กรุงหยันวิทยาคาร 20 ธันวาคม 2561 

9. นายภานุวัฒน�  ทองวล ครูผู�ช�วย วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

10 ตุลาคม 2561 

10. นางรุ�งนภา  มะสะ ครูผู�ช�วย วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

10 ตุลาคม 2561 

11. นายศรีหราช  ขุนทอง ครูผู�ช�วย ชะอวดวิทยาคาร 20 ธันวาคม 2561 

12. นายมนตรี  แก�วเชิด ครูผู�ช�วย โศภนคณาภรณ� 20 ธันวาคม 2561 

13. นางสาวกฤษณา  ฐานะวัฒนา ครูผู�ช�วย หัวไทรบํารุงราษฎร� 24 ธันวาคม 2561 

14. นายประภูศักดิ์  ณ นคร ครูผู�ช�วย ทุ�งใหญ�เฉลิมราชอนุสรณ รัชมัง
คลาภเิษก 

25 ธันวาคม 2561 

15. นางสาวเกศศิรินทร�  มหรรณพ ครูผู�ช�วย สวนกุหลาบวิทยาลัย            
นครศรีธรรมราช 

23 ธันวาคม 2561 

16. นางสาวสุวิภาณี  เจริญมติรมงคล   ครูผู�ช�วย แหลมราษฎร�บํารุง 20 ธันวาคม 2561 
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เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง     การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช2วยราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          เปPนการช่ัวคราว 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              อนุมัติให� นางกอบกุล  กิจผดุง ตําแหน�งครู  โรงเรียนบ�านทวดทอง ไปช�วยปฏิบัติราชการเป(น                    
การชั่วคราวท่ี โรงเรียนวัดบ�านตาล อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกําหนด 1 ป; (ต้ังแต�วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561)  เม่ือครบกําหนดแล�วให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหม� และเม่ือมีตําแหน�งรับย�ายให�
พิจารณารับย�ายโดยเร็ว 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ขออนุมัติให(ผู(อํานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตําแหน2ง เนื่องจากโรงเรียนท่ีรักษาการอยู2เดิม 
       ประกาศเปPนตําแหน2งว2างเพ่ือบรรจุและแต2งตั้งบุคคลให(ดํารงตําแหน2งผู(อํานวยการสถานศึกษา 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติการให�นางอัญญารัตน� ธานีรัตน� ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านคอกวัว (รักษาการในตําแหน�ง
ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดพระอานนท�) ไปรักษาการต�อเนื่องท่ี โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม เป(นการชั่วคราว                   
มีกําหนด 1 ป; เม่ือครบกําหนดแล�วให�เสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหม� ต�อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  ขอแก(ไขตําแหน2งว2างเพ่ือบรรจุและแต2งตั้งผู(สอบแข2งขันได(จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 ให(ดํารงตําแหน2งครูผู(ช2วย 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 มีมติอนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติตําแหน�งใหม� แทนตําแหน�งเดิม เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน จํานวน  3 อัตรา ดังนี้ 

 
มติท่ีอนุมัตไิว�เดมิ ขออนุมัติใหม�  

ท่ี ตําแหน�งเลขท่ี โรงเรียน วิชาเอก ตําแหน�งเลขท่ี โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

1. 7189 บ�านทุ�งโป{ะ คณิตศาสตร� 8659 วัดนาหมอบุญ คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. 68724 ท� อ ง เ นี ย น
คณาภิบาล 

เคมี 129765 ท�องเนียนคณาภิบาล เคมี 

3. 25913 สตรีปากพนัง ประวัติศาสตร� 25922 สตรีปากพนัง ประวัติศาสตร� 
 
2. อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน�งจากตําแหน�งครู เป(นตําแหน�งครูผู�ช�วย เพ่ือบรรจุและแต�งต้ัง 

บุคคลเข�ารับราชการเป(นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย จากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561  

1) นางสาวสุนิสา  บุญเดช ตําแหน�งครูผู�ช�วย วิชาเอกคณิตศาสตร� ไปดํารงตําแหน�งครูผู�ช�วย 
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ตําแหน�งเลขท่ี 8659 ต้ังแต�วันท่ี 14 มกราคม 2562 

2) นางสาวจารี  ชูภิรมย� ตําแหน�งครูผู�ช�วย วิชาเอกเคมี ไปดํารงตําแหน�งครูผู�ช�วย โรงเรียนท�อง
เนียนคณาภิบาล ตําแหน�งเลขท่ี 129765 ต้ังแต�วันท่ี 14 มกราคม 2562 

3) ขอแก�ไขตําแหน�งเลขท่ี 25913 โรงเรียนสตรีปากพนัง วิชาเอกประวัติศาสตร� เป(นตําแหน�ง
เลขท่ี 25922 อันดับ คศ.2 ข้ัน 41,620 แทน 
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เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ 
       
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุมัติดังนี้ 

1 .  อนุ มั ติ คุณสมบั ติของข� าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู� ขอเลื่ อนเป(นวิทยฐานะ                      
ครูชํานาญการ จํานวน 3 ราย 
 2. อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 และด�านท่ี 3 ของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 3 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2 จะ
ประเมิน ได�ครั้งละไม�เกิน 2 คน 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 

1. นางปาริชาติ รอดเพ็ชร 
 

คร ู โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 1 ราย 

2. นางสาวพิมพา  คิดเหมาะ คร ู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ปฐมวัย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
3. นายนัฐพล   โรจนหัสดิน คร ู โรงเรียนทุ�งสง ดนตรี - นาฎศิลปR 
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4.13 

เรื่อง  การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 
 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�านท่ี 2                 
ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ จาํนวน 20 ราย 
ต้ังแต�วันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  

3. เม่ือ กศจ.มีมติอนุมัติแล�ว ให�แนบสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 มาเพ่ือประกอบการตรวจสอบแต�งต้ัง
ด�วย (สําหรับ สพท.ท่ียังไม�ได�แนบ ก.พ.7) 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 2 ราย 

1. น.ส.ทัศนีวรรณ  เอียดสุวรรณ คร ู วัดหัวอิฐ สังคมศึกษา 

2. น.ส.ทักษิณา  สมจิตต� คร ู วัดหัวอิฐ ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 7 ราย 

3. นางกฤษณา  จันสีนาค คร ู วัดท�ายาง ภาษาไทย 

4. นายชุติพล  ไชยชาญ คร ู วัดท�ายาง ทัศนศิลปR 
5. นางอลิศรา  รัศมีพงศ� คร ู บ�านคลองจัง ศิลปะ 

6. นายสมพร  จักรหวัด คร ู บ�านนาโพธ์ิ พลศึกษา 

7. นางจรรยา  งามพร�อม คร ู หมู�บ�านปXาไม� วิทยาศาสตร� 
8. นายธรรมรัตน�  กาญจนนุกูล คร ู บ�านหนองหว�า(ชมายนุกูล) ปฐมวัย 

9. น.ส.ศรินทิพย�  เช้ือช�างเขียน คร ู บ�านหนองหว�า(ชมายนุกูล) ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 5 ราย 

10. นางสาวกมลทิพย� วิวัฒน�ทรงชัย คร ู บ�านลําคลอง ปฐมวัย 

11. นางสาวเรณู  แก�วดํา คร ู วัดคลองขยัน ภาษาไทย 

12. นางราตรี  ไชยวรรณ� คร ู ราชประชานุเคระห� ภาษาไทย 

13. นางสาวสุทธดา หนูปลอด คร ู บ�านทุ�งโชน ภาษาไทย 

14. นายจรุง  โปช�วย คร ู วัดดอนผาสุก การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 6 ราย 

15. นางอุณารัตน�  อุทัยรังษี คร ู ร.ร.ชะอวด ภาษาอังกฤษ 

16. นายนฤพล  แสงวิเชียร คร ู ร.ร.ชะอวด ภาษาไทย 

17. นายวิว  พันธนียะ คร ู ร.ร.เบญจมราชูทิศ สุขศึกษาและพลศึกษา 

18. นางสาวจริยา  ยงกําลัง คร ู ร.ร.วังหินวิทยาคม วิทยาศาสตร� 
19. นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม คร ู ร.ร.ตระพังพิทยาคม คณิตศาสตร� 
20. นางสาวศศิธร  ปานคง คร ู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� ภาษาญี่ปุXน 
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เร่ืองที่ 4.14 

เรื่อง  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปPนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป(นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 12 ราย  

2.  อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ  เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  12 ราย  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 3 ราย 
1. นายสุทธิเดช  คุณประสพ ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2. นางจารุณี  เพ็งหนู ครูชํานาญการ วัดคงคาเจริญ ภาษาไทย 
3. นางสิริกร  มุนีกุล ครูชํานาญการ บ�านนาเส ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
4. นายอณุชณ  สุรพงศามาศ ผอ.ชํานาญการ บ�านควนมิตร สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 
5. นางสาวสุดารัตน�  หน�าหู ครูชํานาญการ วัดนากุน ภาษาไทย 
6. นางสาวจันทิมา  รักไทร

ทอง 
ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาไทย 

7. นายอรุณ  ศรีรัตน� ผอ.ชํานาญการ บ�านปราบราษฎร�อุทิศ บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 5 ราย 
8. นางสุดใจ  วิเศษสิงห� ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาไทย 
9. นางพรทิพย� เชยบัวแก�ว ครูชํานาญการ ทุ�งสงวิทยา วิทยาศาสตร� 

10. นางอรนภา  ศรีสุข ครูชํานาญการ มหรรณพาราม (สพม.1)  
มาช2วยราชการท่ี ร.ร.
วิทยาศาสตร�จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช(สพม.
12) ตั้งแต�วันท่ี 3 ก.ค. 2561 

วิทยาศาสตร� (ฟPสิกส�) 

11. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ ครูชํานาญการ ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาอังกฤษ 
12. นางสาวจุฑาภรณ�  อ่ึงทอง ครูชํานาญการ สตรีปากพนัง ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.15 

เรื่อง  ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปPนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1) กรณีขอเปล่ียนประธานกรรมการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการเปลี่ยนประธานกรรมการการประเมินประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ราย นายปรัชญา  เสนารัตน� ส�วนกรรมการคนท่ี 2 และ 3  คงเดิม 

 

 

 
 เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 

 เปPนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 ของคณะกรรมการ ชุดท่ี 1  จํานวน 12 ราย เพ่ือให� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 - เขต 3  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต�อไป 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 6 ราย 
1. นางสุชาวดี  พรหมเสน ครูชํานาญการ วัดท�ายาง วิทยาศาสตร� 
2. นายนพนันท�  ศฤงคาร ครูชํานาญการ วัดขนาน ทัศนศิลปR 
3. น.ส.ธัญญาภรณ�  ชวีากร ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านสี่แยก ภาษาอังกฤษ 
4. นายภาณุรักษ�  รักษาวงศ� ครูชํานาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตร� 
5. นางทิพวรรณ�  เพชรสะแก ครูชํานาญการ วัดโบราณาราม วิทยาศาสตร� 
6. นางดวงแข  รัตนพันธ� ครูชํานาญการ วัดคงคาเจริญ ภาษาอังกฤษ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 
7. นางสาวสุธาทิพย�  สังข�สิงห� ครูชํานาญการ ชุมชนวัดเกาะเพชร วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย 
8. นางจารุ หนูชนะจิตร ครูชํานาญการ สิชลคุณาธารวิทยา วิทยาศาสตร� 
9. นายสมจิต หน�อมาก ครูชํานาญการ ท�านครญาณวโรภาสอุทิศ คณิตศาสตร� 

10. นายกวี  เชื้อชมสุข ครูชํานาญการ เบญจมราชูทิศ ภาษาไทย 
11. นางช�อแก�ว จุลนวล ครูชํานาญการ เบญจมราชูทิศ ภาษาไทย 
12. นางสุรัสวดี   มณี ครูชํานาญการ ทุ�งสง วิทยาศาสตร� (เคมี) 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
       (ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 3 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 16 ราย 

2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 8 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�านการ
พัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เม่ือ กศจ.มีมติอนุมัติแล�ว ให�แนบสําเนา ก.พ.7 
หรือ ก.ค.ศ.16 มาเพ่ือประกอบการตรวจสอบแต�งต้ังด�วย (สําหรับ สพท.ท่ียังไม�ได�แนบ ก.พ.7) 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. นางอุบล  รองพินิจ ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย 
2. นางสาวจรีย�  หวานทอง ครูชํานาญการ บ�านนางหลง คณิตศาสตร� 
3. นายวุฒิชัย  นิตย�วิมล ครูชํานาญการ วัดโคกทราง คณิตศาสตร� 
4. นางเครือฟ̂า  คุ�มเพชร ครูชํานาญการ บ�านกุมแป คณิตศาสตร� 
5. นางเบญจมาศ  มีปาล ครูชํานาญการ บ�านห�วยหาร คอมพิวเตอร� 
6. นางมณฑา  ไกรดํา ครูชํานาญการ ชุมชนวัดสุวรรณ-รังษี คอมพิวเตอร� 
7. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ� ครูชํานาญการ ร�อนพิบูลย� คอมพิวเตอร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
8. นางปPยพร  ถาวะราภรณ� รองผู�อํานวยการ ฉวางรัชดาภิเษก บริหารสถานศึกษา 

 

3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 4 ราย 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 4 ราย 
12. นางศิริพร  สุวรรณวงศ� ครูชํานาญการ ละอายพิทยานุสรณ� การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (บัญชี) 
14. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธ์ิ ครูชํานาญการ ปากพูน ภาษาไทย 
15. นางสาวอาภาภรณ�  ไสฉิม ครูชํานาญการ ปากพนัง วิทยาศาสตร� 
16. นางสุรีพร  ทองนุ�น ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร� 

 

4. ไม�อนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      จํานวน 4 ราย  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน วิชาเอก 
1. นางสาวมาริณี   รัตนะโช ครูชํานาญการ วัดโคกพิกุล คณิตศาสตร� 
2. นางสาวนัดดา  ทองดํา ครูชํานาญการ วัดบูรณาวาส คณิตศาสตร� 
3. นางอนัญญาพร   ทองคําเสก ครูชํานาญการ บ�านเนินธัมมัง คณิตศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 6 ราย 
4. นางสาววรารตัน�  ศรีรตัน� ครูชํานาญการ อินทร�ธานีวิทยาคม ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง  การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปPนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด(านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 6 ราย 

 2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 6 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�านการ
พัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เม่ือ กศจ.มีมติอนุมัติแล�ว ให�แนบสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
มาเพ่ือประกอบการตรวจสอบแต�งต้ังด�วย (สําหรับ สพท.ท่ียังไม�ได�แนบ ก.พ.7) 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย 
1. นางกุสาวดี  เพชรศรี ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรม ราช 

“ณ นครอุทิศ” 
คณิตศาสตร� 

2. นางดวงเดือน  หอมจันทร� ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรม ราช 
“ณ นครอุทิศ” 

สังคมศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย 
3. นางจฑุาพร  เกลี้ยงเกลา ครูชํานาญการ บ�านปลายคลองเพรง ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
4. นางสาวยุพนิ  พชืพงศ� ครูชํานาญการ บ�านทุ�งเกราะ ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 2 ราย 
5. นางสุปราณี  กําเหนิดสม ครูชํานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร วิทยาศาสตร� 
6. นางสุนิสา  เชาวลิต ครูชํานาญการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร� นครศรีธรรมราช 
สังคมศึกษาฯ 
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เร่ืองที่ 4.19 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปPนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด(านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 2 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 2 ราย 
 2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 2 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�านการ
พัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด    

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. นางอารมย�  ภิรมย�รักษ� ครูชํานาญการ วัดท�าแพ ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 1 ราย 
2. นางสาวปวีณา  ศิรโิกโศยกานนท� ครูชํานาญการ วัดควนชม คณิตศาสตร� 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง   การอนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปPน 
        วิทยฐานะเช่ียวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด(านท่ี ๑ และด(านท่ี ๒)   
 

  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

      อนุมัติผลการประเมิน ด�านท่ี ๑ และด�านท่ี ๒ ของคณะกรรมการชุดท่ี 1 จํานวน 2 ราย  เพ่ือให�
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3 ) ซ่ึงประกอบด�วยเอกสารผลการ
พัฒนาคุณภาพ  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 
2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ให�สํานักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือดําเนินการ ก�อนนําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย 
1. นายสุเมธ  แก�วเนิน ครูชํานาญการพิเศษ ชะอวด สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู�อํานวยการสถานศึกษา/

ผู�อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
คีรีราษฎร�พัฒนา บริหารสถานศึกษา 

 
 
 

เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง  ขออนุมัติการแต2งตั้งเพ่ือเล่ือนให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปPนวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
        

 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

        อนุมัติให� นางวาสินี  ขวัญฤทธิ  ตําแหน�งครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
แต�งต้ังให�เลื่อนเป(นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ไม�ก�อนวันท่ี  1 ธันวาคม 2560 หรือวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน 
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เร่ืองที่ 4.22 
 

เรื่อง    การแต2งตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู(มีผลงานดีเด2นท่ีประสบ
ผลสําเร็จเปPนท่ีประจักษ'เล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�มีผลงานดีเด�นท่ีประสพ
ผลสําเร็จเป(นท่ีประจักษ�มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สาขาวิชาเคมี  และ วิชาดนตรี 
 
 

เร่ืองที่ 4.23 
 

เรื่อง    การขออนุมัติใช(ตําแหน2งว2างข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีมติอนุมัติให�นําตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีว�างจากการไปบรรจุและแต�งต้ังให�

ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา (1 มีนาคม 2562) ท้ังนี้ จะต�องเป(นตําแหน�งว�างท่ีไม�ติดเง่ือนไขใด ๆ และ
เป(นตําแหน�งว�างในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูไม�เกินเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด มาใช�ดําเนินการดังนี้ 
 1. ใช�รับย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเขียนคําร�องย�าย ประจําป; 2562 รอบท่ี 1 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ให�แล�วเสร็จก�อน 
 2. หลังจากดําเนินการตามข�อ 1 หากมีตําแหน�งว�างท่ีเหลือขอใช�บรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการ
เป(นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 
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เร่ืองที่ 4.24 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                     
จํานวน 30 โรงเรียน ดังนี้ 
 
 

โรงเรียนท่ีได(รับการคัดเลือกเข(าร2วม 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑2 
 

ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอร�โทรติดต�อ 
1 1080210776 ปากพูน ปากพูน เมือง 0-7577-4155 
2 1080210780 ท�านครญาณวโรภาส

อุทิศ 
ปากนคร เมือง 0-7544-6981 

3 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย กําโลน ลานสกา 0-7537-4794 
4 1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร�
นครศรีธรรมราช 

สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 0-7577-2633 

5 1080210844 พระพรหมพิทยานุสรณ� นาพรุ พระพรหม 0-7537-8181 
6 1080210812 นาบอน แก�วแสน นาบอน 0-7549-1475 
7 1080210847 ช�างกลางประชานุกูล ช�างกลาง ช�างกลาง 0-7575-5554 
8 1080210838 บางขันวิทยา บ�านลํานาว บางขัน 0-7537-1170 
9 1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหร�า ฉวาง 0-7548-1169 

10 1080210840 ประสาธน�ราษฎร�บํารุง คลองเส ถํ้าพรรณรา 0-7535-4298 
11 1080210813 ทุ�งใหญ�วิทยาคม ท�ายาง ทุ�งใหญ� 0-7548-9212 
12 1080210808 ก�างปลาวิทยาคม ท่ีวัง ทุ�งสง 0-7536-3534 
13 

1080210790 
พิปูนสังฆรักษ�ประชา
อุทิศ เขาพระ พิปูน 0-7549-9114 

14 1080210818 ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 0-7551-7186 
15 1080210819 สตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 0-7551-7215 
16 1080210833 หัวไทรบํารุงราษฎร� หัวไทร หัวไทร 0-7538-9489 
17 1080210792 เชียรใหญ� แม�เจ�าอยู�หัว เชียรใหญ� 0-7536-2209 
18 1080210822 ร�อนพิบูลย�เกียรติ

วสุนรทราภิวัฒน� 
ร�อนพิบูลย� ร�อนพิบูลย� 0-7544-9104 
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ท่ี รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตําบล อําเภอ เบอร�โทรติดต�อ 
19 1080210825 เสาธงวิทยา เสาธง ร�อนพิบูลย� 0-7580-9164 
20 1080210796 ชะอวด ชะอวด ชะอวด 0-7538-1377 
21 1080210797 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด 0-7538-1366 
22 1080210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ� นาหมอบุญ จุฬาภรณ� 0-7530-8041 
23 1080210801 ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท�าศาลา ท�าศาลา 0-7552-1052 
24 1080210803 สระแก�วรัตนวิทย� สระแก�ว ท�าศาลา 0-7537-5599 
25 1080210783 บ�านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 0-7546-6656 
26 1080210846 นบพิตําวิทยา นบพิตํา นบพิตํา 0-7530-7020 
27 1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา ทุ�งปรัง สิชล 0-7536-7523 
28 1080210829 สิชลประชาสรรค� ทุ�งใส สิชล 0-7537-6186 
29 1080210828 ฉลองรัฐราษฎร�อุทิศ ฉลอง สิชล 0-7547-6663 
30 1080210831 ขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 0-7552-9501 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 

5.1 เรื่อง  วินัยข(าราชการ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให�เร�งรัดการดําเนินการเรื่องวินัยข�าราชการ และให�
รวบรวมเรื่องท่ีเข�าใหม� และอยู�ระหว�างดําเนินการ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบต�อไป 

 

 
 5.2 เรื่อง  การดําเนินการตามหลักเกณฑ'และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม2 ว.21/2560 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนวใหม� ว.21/2560 ว�าได�นําเข�าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิ การจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช พิจารณาแล� ว  แต� เนื่ องจากหลายราย
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล�วมีเอกสารในการ
ตรวจสอบไม�ครบถ�วน จึงให�ถอนวาระนี้ออกไปก�อน และนํามาเสนอเพ่ือพิจารณาใหม� 

 

 
 5.3 เรื่อง  การขาดแคลนอัตรากําลังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
      เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการขาดแคลนอัตรากําลังในสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ในส�วนของตําแหน�ง 38 ค.(2) รับทราบจากเลขาฯ ว�าต�องรอ ก.ค.ศ. 
รับทราบกรอบอัตรากําลังก�อนจึงจะสามารถดําเนินการได� ซ่ึงขณะนี้ต�องรออีก 2 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และมอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการสรรหาหรือ
บรรจุแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาตําแหน�งศึกษานิเทศก�ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีขาดแคลน ต�อไป 

 
  

5.4 เรื่อง  การประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญ ว.12 เชิงประจักษ' 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ ก.ค.ศ.จะมาประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ว.12 เชิงประจักษ� ให�กับผู�อํานวยการสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
               


