รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ' 2562
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผู(ว2าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ
ดวย นายจํ า เริ ญ ทิ พญพงศธาดา ผู วาราชการจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ จึงไดมอบหมาย
ให นายวิ รั ต น รั ก ษพั น ธ รองผู วาราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป( น ประธาน
การประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 โดยไมมีเงื่อนไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล(ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชตามมติคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดนครศรี ธรรมราช ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 จํานวน 14 วาระ
3.2 เรื่อง แจ(งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง รายงานข(อมูลการส2งคําร(องขอย(ายของข(าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษา ตํ าแหน2 งครู สังกัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน ไปต2างเขตพื้นที่การศึกษา ป9 พ.ศ.2562
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการสงคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมนครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ตํ า แหนงครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ป; พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 135 ราย
ดังนี้

2
ที่

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัดเดิม

วุฒิ/วิชาเอก

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 7 ราย
1
นายวรพล พันธนียะ
ศษ.บ.
ตําแหนงครู
(พลศึกษาและสุขศึกษา)
โรงเรียนชุมชนลานสกา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2
นายไพรัตน เต็มนา
ค.บ.
ตําแหนงครู
(คณิตศาสตร)
โรงเรียนวัดมุขธารา
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
(บริหารการศึกษา)
3
นายสุเมธ เศวตวงศสกุล
ศษ.บ.
ตําแหนงครู
(ศิลปศึกษา)
โรงเรียนวัดทานคร
พธ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
(พระพุทธศาสนา)
4
นางรัตติกาล บุญหลา
วทบ.
ตําแหนงครู
(พลศึกษา)
โรงเรียนบานยานซื่อ
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
(การบริหารการศึกษา)
5
นางสาวทิยานันท ทองสงฆ
ศศ.บ.
ตําแหนงครู
(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนวัดราษฎรเจริญ
ค.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
(หลักสูตรและการสอน)
6
นางสาวนิตยา ฑีฆะ
ค.บ.
ตําแหนงครู
(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบานนาเคียน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
7
นางสาวรุงทิวา ฉิมกูล
ค.บ.
(ภาษาไทย)
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 47 ราย
8
นางสาวหทัยกาญจน ชาญณรงค
วท.บ.
ตําแหนง ครู
(ชีววิทยา)
โรงเรียนวัดควนสาน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9
นางสาวรัตนมาศ แกวเอียด
วท.บ.
ตําแหนง ครู
(ชีววิทยาประยุกต)
โรงเรียนบานหนองเจ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10 นางปาจรีย สุวรรณคีรี
วท.บ.
ตําแหนง ครู
(วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตว)
โรงเรียนตชด.ลางกลปทุมวันอนุสรณ 10
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11 นางสาวอุสณี กายแกว
ค.บ.
ตําแหนง ครู
(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบานหนองเจ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

หมายเหตุ

สพม.8
จังหวัดราชบุรี
สพม.12
จ.นครศรีธรรมราช
สพม.12
จ.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพม. 16
จ.สงขลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กรณีพิเศษ

3
ที่
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นางสาวผองศรี ประสารทอง
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานคอกชาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางกาญจนา แซภู
ตําแหนง ครู
โรงเรียนสมสรร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางทิพวรณ ดําวิจิตร
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานหาดทรายแกว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาคร ดาววิจิตร
ตําแหนง ครู
โรงเรียนสังวาลยวิท 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายสิทธิชัย ดาววิจิตร
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานเขาวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางอัศนียา สุคนธสุนทร
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานบนควน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางปPยธิดา กาลาสี
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานปากน้ํา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาววิมลรัตน แกวสาระ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
ไรยาว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายสรศักดิ์ ทองเจิด
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานทะเลสองหอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวธิดารัตน พรหมชาติ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานคลองสาย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายพรศักดิ์ ชูขาว
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานนาเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

กศ.บ.
(ภาษาไทย)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ
(ภาษาอังกฤษ)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ศศ.บ.
(การฝNกและการจัดการกีฬา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศศ.บ.
(การฝNกและการจัดการกีฬา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ศศ.บ
(ภาษาไทย)
ศษ.ม.
(การประถมศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(พลศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วท.บ.
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

หมายเหตุ

4
ที่
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นางอวยพร เพชรอาวุธ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนชุมชนบานหนาเขา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางยุพเรศ ภูวเจริญพงค
ตําแหนง ครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชาง
กลปทุมวันอนุสรณ 10
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายวิทยา สุขสวัสดิ์
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานควนประชาสรรค
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาววิชุดา สงวนวงค
ตําแหนง ครู
โรงเรียนสังวาวลยวิท 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวขจิต ยอดล้ํา
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดจันดี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางปรีดา แสงระวี
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานเกาะขวัญ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางกัญญาณัฐ ทองรักษ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดมะปรางงาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวสารินี บํารุงภักดิ์
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานนาตําเสา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายรุงโรจน ชูประจง
ตําแหนง ครู
โรงเรียนสังวาลยวิท 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวนุสรา รามทัศน
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานคอกชาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายวิชัยรัตน ทองทิพย
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานปากแพรก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

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

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา)
วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา)
ค.บ.
(คหกรรมศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(ภาษาไทย)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

กศ.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วท.บ.
(คณิตศาสตร)

สพม.12

ศศ.บ.
(ออกแบบนิเทศศิลปR)

สพม.12

กศ.บ.
(สังคมศึกษา)

สพม.12

ค.บ.
(พลศึกษา)

สพม.12

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

หมายเหตุ

5
ที่
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นายวิศรุต นพรัตน
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวณัฐรดา เจริญสุข
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานเกาะขวัญ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวนงลักษณ หนูประสิทธิ์
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานนาเส
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวจรวย บัวโรย
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานไสโคกเกาะ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางฉวีวรรณ คงยัง
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานกองาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวพรรณทิมา วิรุฬหเกียรติ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนชุมชนวัดอัพมวัน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางกาญจนา สายใจบุญ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานหนองเจ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวอรอุมา หงสทอง
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานพรุวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายศิริพงษ สิทธิฤทธิ์
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานนาตําเสา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางยุพดี จตุธรรม
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานนาโพธิ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางเพ็ญศรี แกวกํายาน
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานบางตะเภา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
(พลศึกษา)

สพม.12

วท.บ.
(เทคโนลียีคอมพิวเตอร)

สพม.13

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)

สพม.16

ศษ.บ.
(เกษตรศาสตร)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.
(ชีววิทยาประยุกต)

สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

ค.บ.
(อาหารและโภชนาการ)

สพป.สุราษฏรธานี เขต 3

บธ.บ.
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

สพป.สุราษฏรธานี เขต 3

ค.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)

สพป.สุราษฏรธานี เขต 3

ศศ.บ.
(ภาษาไทย)

สพป.สุราษฏรธานี เขต 3

ค.บ.
(การประถมศึกษา)

สพป.พัทลุง เขต 1

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

สพป.พัทลุง เขต 1

สพม. เขต 11

หมายเหตุ

6
ที่
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นางสาวอาอีซะห สงเดช
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานไสยาสน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวพิกุล ไพวงค
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานแพรกกลาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายธีระพงศ คงทองคํา
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานวังยวน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาววรปรัชยา ยาวงษ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดทายาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสุวรรณี แกลวกลา
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางประคอง เพชรลอเหรียญ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนสมสรร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวปUทฑนา ยอยดํา
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดควนกอ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางอัญชนา เพ็ชรไฝ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวสุพัตรา เพ็ขรประพันธ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดวังตลับ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาววิยดา ทองบางพระ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานควน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
(ฟPสิกส)

สพป.พัทลุง เขต 2

ค.บ.
(เทคโนโลยีและ
สือสารการศึกษา)

สพป.พัทลุง เขต 2

วท.บ.
(วิทยาศาสตร
การกีฬา)

สพป.ตรัง เขต 1

วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สพป.ตรัง เขต 1

วท.บ.
(วิทยาศาสตร)

สพป.ตรัง เขต 2

ค.บ.
(การแนะแนว)

สพป.ตรัง เขต 2

ค.บ.
(ฟPสิกส)

สพป.สงขลา เขต 2

วท.บ.
(การจัดการ
อุตหกรรมยาง)

สพป.ชุมพร เขต 2

กศ.บ.
(การวัดและประเมินผล)

สพป.กระบี่

ค.บ.
(วิทยาศาสตร)

สพป.เชียงใหม เขต 3

หมายเหตุ

7
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
วุฒิ/วิชาเอก
เดิม
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 31 ราย
55 นางจรวย ชูพรหม
กศ.บ.
ตําแหนง ครู
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนวัดบางไทร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
56 นางจิตรา รอดพิบัติ
ค.บ.
ตําแหนง ครู
ภาษาไทย
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
57 นายฮัสสัน จิตรบรรทัด
วท.บ.
ตําแหนง ครู
สาธารณสุข
โรงเรียนบานหัวไทร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
58 นางสาวภิรม ดวงพาพล
กศ.บ.
ตําแหนง ครู
การประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางไทร
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
หลักสูตรและการสอน
59 นายสิริชัย แกวบางพูด
กศ.บ.
ตําแหนง ครู
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนวัดหัวคาย (พิศาลอุปถัมภ)
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การบริหารการศึกษา
60 นางภูรีรัช สุวรรณโน
ค.บ.
ตําแหนง ครู
การประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ศศ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การบริหารการศึกษา
61 นางฮูไรมWะ ไหลหละหมัด
ค.บ.
ตําแหนง ครู
สังคมศึกษา
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
62 นางสาวสุจิรา ขาวเรือง
ศศ.บ.
ตําแหนง ครู
การประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดทาลิพง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
63 นางกาญจนา เจือบุญ
ค.บ.
ตําแหนง ครู
คณิตศาสตร
โรงเรียนวัดปลายสระ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
64 นายยศวรรธน พูลพิพัฒน
ค.บ.
ตําแหนง ครู
พระพุทธศาสนา
โรงเรียนวัดฝXาพระบาทราษฎรบํารุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
65 นางฐนิตนันท โชคทองยอดแกว
พธ.บ.
ตําแหนง ครู
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนวัดจิกพนม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

หมายเหตุ

8
ที่
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นางราตรี ไชยวรรณ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางกัลยา จํานองวุฒิ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสาวสุภา วรรณศิลปR
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางอุไรภรณ ชนะผล
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดแหลม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสมใจ เชี่ยววิทย
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานควนเงิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสาวชนิภวรรณ แผนทอง
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดทาเสม็ด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสราญ บุญมาก
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานควนหนองหงส
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสาวดวงธิดา รักษจุล
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดหนองจิก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางธิภารัตน นภาพันธ
ตําแหนง ครู
โรงเรียนวัดปXาระกํา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางปราณี บริโท
ตําแหนง ครู
โรงเรียน ต.ช.ด.บานทาขาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสาวเบญจวรรณ ฮกเตี้ยว
ตําแหนง ครู
โรงเรียนบานทุงใหญ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
การประถมศึกษา
ศศ.ม.
บริหารการศึกษา
ค.บ.
วิทยาศาสตรทั่วไป

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
ภาษาไทย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
การประถมศึกษา
ศษ.ม.
การประถมศึกษา
ค.บ.
คหกรรมศาสตร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ศษ.บ.
การศึกษาปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

กศ.บ.
สังคมศึกษา

สพป.พัทลุง เขต 1

ค.บ.
คณิตศาสตร
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
ค.บ.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สพป.พัทลุง เขต 1

บธ.บ.
การบัญชี

สพป.ตรัง เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป. ตรัง เขต 1

หมายเหตุ

9
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
วุฒิ/วิชาเอก
เดิม
77 นายนพฤทธิ์ วงศลักษณะพันธ
วท.บ.
ตําแหนง ครู
วิทยาการคอมพิวเตอร
โรงเรียนบานควนมิตร
ค.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การบริหารนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
78 นางสุรี อินทรทุม
ค.บ.
ตําแหนง ครู
คณิตศาสตร
โรงเรียนวัดบางศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
79 นางสาวอัญชิสา แกวเอียด
บธ.บ.
ตําแหนง ครู
การจัดการ
โรงเรียนบานเกาะสุด
ศศ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ไทยคดีศึกษา
80 นางสาวจีรภรณ ชูสุวรรณ
ค.บ.
ตําแหนง ครู
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน วัดบางไทร
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การสอนภาษาอังกฤษ
81 นางสาวกัลยรัตน จิตตสํารวย
วท.บ.
ตําแหนง ครู
เคมี
โรงเรียนบานชะอวด
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การบริหารการศึกษา
82 นางกชพร ประดงจงเนตร
ค.บ.
ตําแหนง ครู
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบอลอ
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การสอนภาษาอังกฤษ
83 นางสาวสุดารัตน แซเหลียว
ศศ.บ.
ตําแหนง ครู
บริหารรัฐกิจ
โรงเรียนวัดทาเสม็ด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
84 นางสาวเครือศรี ศิริภักดี
ค.บ.
ตําแหนง ครู
สังคมศึกษา
โรงเรียนบานวังหอน
กศ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การบริหารการศึกษา
85 นางปริศรา ปลัดสงคราม
ค.บ.
ตําแหนง ครู
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน บานลานนา
ศษ.ม.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
การสอนภาษาอังกฤษ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 15 ราย
86 นางอัษณา ดารากัย
วท.บ.
ตําแหนงครู
(เคมี)
โรงเรียนบานในถุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
87 นางสาววรรณิสา ฟองณวงศ
ศศ.บ.
ตําแหนงครู
(การพัฒนาชุมชน)
โรงเรียนบานปากดวด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
ที่

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด
สพป.ตรัง เขต ๒

สพป.นนทบุรี เขต 2

สพป.ปUตตานี เขต 1

สพม. 12
จังหวัด นครศรีธรรมราช
สพม. 12
จังหวัด นครศรีธรรมราช
สพม. 12
จังหวัด นครศรีธรรมราช
สพม. 12
จังหวัด นครศรีธรรมราช
สพม. 16
จังหวัด สงขลา
สพป. ขอนแกน 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

หมายเหตุ

10
ที่
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
นายอาลี จิตรบรรทัด
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานปากดวด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางจุรีรัตน พุมแกว
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานเขาหัวชาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางจารุวรรณ หัตถประดิษฐ
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานเขาหัวชาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นายภูริทัต หัตถประดิษฐ
ตําแหนงครู
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางนงลักษณ พุมรักชาติ
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานสํานักมวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางสาวศจี ชนะรัตน
ตําแหนงครู
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นายสุมิตร บุญญานุกูล
ตําแหนงครู
โรงเรียนชุมชนใหม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางพัชรีย บุญญานุกูล
ตําแหนงครู
โรงเรียนชุมชนใหม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นายเดชา บุญทอง
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานชองเขาหมาก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางสาววีนา เขตนคร
ตําแหนงครู
โรงเรียนบานเปร็ต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
นางวรารัตน กิจมะโน
ตําแหนงครู
โรงเรียนวัดนากัน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ศศ.บ.
(ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลปR)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ศศ.บ.
(การจัดการสารสนเทศ)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ศษ.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(พลศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร-ฟPสิกส)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

ค.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

หมายเหตุ

11
ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัด
เดิม
99 นางวรินทรภัค ทองฉิม
ตําแหนงครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๘
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
100 นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
ตําแหนงครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๘
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
ที่

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

กศ.บ.
(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

หมายเหตุ

12
ที่

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัดเดิม

วุฒิ/วิชาเอก

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 35 ราย
101 นางภูริชญา เผือกพรหม ตําแหนงครู
กศ.บ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
(ภาษาอังกฤษ)
สพม.12
ศศ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษ
เป(นภาษานานาชาติ)
102 นายปราโมทย หอมประกอบ ตําแหนงครู ค.บ.
โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
(พลศึกษา)
สพม.12
103 นางรัตนา ศรียาเทพ
ศศ.บ.
ตําแหนงครู
(บรรณารักษศาสตร)
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ
สพม.12
104 นางนิตยาภรณ ลิ่มวิจิตรวงศ ตําแหนงครู กศ.บ.
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
(การแนะแนว)
สพม.12
กศ.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา)
105 นายอดิศร รอดเหลื่อม ตําแหนงครู
วท.บ.
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สพม.12
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
106 นางสาวจุฑารัตน มีสุข
บธ.บ.
ตําแหนงครู
(การเงินและธนาคาร)
โรงเรียนทุงสง
ศษ.ม.
สพม.12
(นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู)
107 นางสาวฐิติชญา รัตนมณี ตําแหนงครู
วท.บ.
โรงเรียนโศภนคณาภรณ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
สพม.12
และการสื่อสาร)

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด
สพม. 3
จังหวัดนนทบุรี

สพม. 11
จังหวัดสุราษฎรธานี
สพม. 11
จังหวัดสุราษฎรธานี
สพม. 11
จังหวัดสุราษฎรธานี
สพม. 11
จังหวัดสุราษฎรธานี
สพม. 13
จังหวัดตรัง

สพม. 13
จังหวัดตรัง

หมายเหตุ

13
ที่

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัดเดิม

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

108

นายยืนยง หลงขาว
ตําแหนงครู
โรงเรียนบางขันวิทยา
สพม.12

ค.บ.
(ดนตรีศึกษา)

สพม. 13
จังหวัดตรัง

109

นางพรรณทิพา ชังอินทร ตําแหนงครู
โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย
สพม.12

สพม. 14
จังหวัดพังงา

110

นางสาวสุนิสา ไตรรัตน
ตําแหนงครู
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สพม.12

111

นายปPยะรัฐ อารมย
ตําแหนงครู
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สพม.12
นายบรรเลง เนียมนุย
ตําแหนงครู
โรงเรียนเขาพังไกร
สพม.12
นางคณองสิน ศรีวารินทร ตําแหนงครู
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สพม.12
นางวันดี สุพงษ
ตําแหนงครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช
สพม.12
นางสาวธิปประภา พูลสวัสดิ์ ตําแหนงครู
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค
สพม.12
นางสาวฉันทนา คงแป^น ตําแหนงครู
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค
สพม.12
นางสาวบุญเสริม ดวงสง ตําแหนงครู
โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สพม.12

ค.บ.
(คณิตศาสตร)
กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.
(ดนตรี)
ศศ.ม.
(ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.
(เคมี)
กศ.ม.
(การบริหารสถานศึกษา)
กศ.บ.
(การแนะแนว)
กศ.ม.
(จิตวิทยาการศึกษา)
คศ.บ.
(อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.
(ชีววิทยา)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

วท.บ.
(ชีววิทยาประยุกต)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร – ฟPสิกส)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

วท.บ.
(เคมี – ชีววิทยา)
กศ.ม.
(วิทยาศาสตรศึกษา)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

วท.บ.
(เคมี)
ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

112

113
114

115
116
117

118
119

นางสาวสาลินี พรหมมาน ตําแหนงครู
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
สพม.12
นางสาวอรชา แกวบุญชู ตําแหนงครู
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
สพม.12

สพม. 14
จังหวัดพังงา

สพม. 16
จังหวัดสงขลา
สพม. 16
จังหวัดสงขลา
สพม. 16
จังหวัดสงขลา

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

14
ที่

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัดเดิม

วุฒิ/วิชาเอก

120

นางสาวณัฐกานต พิรุณละออง ตําแหนงครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สพม.12
นางศิราณี อัมรักเลิศ
ตําแหนงครู
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
สพม.12
นางสาวมนธิชา ทองหัตถา ตําแหนงครู
โรงเรียนปากพนัง
สพม.12

ศศ.บ.
(ทัศนศิลปR)
คอ.ม.
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
วท.บ.
(จุลชีววิทยา)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
และงานอาชีพ)
วท.บ.
(พลศึกษา)
กศ.ม.
(พลศึกษา)
ค.บ.
(อุตสาหกรรมศิลปR)
กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.
(เคมีอุตสาหกรรม)
กศ.ม.
(เคมี)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.
(ภาษาไทย)

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ค.บ.
(ดนตรีศึกษา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

นายธเนศ บัวแกว
ตําแหนงครู
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
สพม.12
นายชัยกฎ พรหมอินทร ตําแหนงครู
โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง
สพม.12
นางจิตติมา วชิระพงษ
ตําแหนงครู
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค
สพม.12
นายวิทวัส วิฑูรยพันธ
ตําแหนงครู
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
สพม.12
นางวันณา คงเสง
ตําแหนงครู
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
สพม.12
นางมณทิพย หนูดํา
ตําแหนงครู
โรงเรียนเชียรใหญ
สพม.12
นางกนกวรรณ ทองชู
ตําแหนงครู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช
สพม.12
นายวราวิทย เจริญสุข
ตําแหนงครู
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพม.12

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

สพม. 16
จังหวัดสงขลา

สพม. 16
จังหวัดสงขลา
สพม. 16
จังหวัดสงขลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

หมายเหตุ

15
ที่

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง/โรงเรียน สังกัดเดิม

131

นางทัชชกร งามเลิศ
ตําแหนงครู
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
สพม.12
นายไมตรี ไชยศร
ตําแหนงครู
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
สพม.12
นางสาวญานิศา สุจเสน ตําแหนงครู
โรงเรียนรอนพิบูลเกียรติวสุนธราภิวัฒก
สพม.12
นางผานิช ษรเดช
ตําแหนงครู
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
สพม.12
นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง ตําแหนงครู
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
สพม.12

132

133
134

135

วุฒิ/วิชาเอก

ขอยายไปดํารงตําแหนงสังกัด

ค.บ.
(วิทยาศาสตรทั่วไป)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วท.บ.
(วิทยาศาสตรการกีฬา)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วท.บ.
(เคมี)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

กศ.บ.
(คณิตศาสตร)

สพป.พัทลุง เขต 1

บธ.บ.
(การตลาด)
บธ.ม.
(การตลาด)

สพป.ตรัง เขต 1

หมายเหตุ

16

3.2.2 เรื่อง การจัดสรรอัตราข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผล
การเกษียณอายุราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2561
ตําแหน2งศึกษานิเทศก' และตําแหน2ง 38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มี ม ติ รั บ ทราบการจั ด สรรตํ า แหนงวางขาราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป;งบประมาณ พ.ศ.2561
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 3 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
1. ตําแหน2งศึกษานิเทศก' จํานวน 2 อัตรา
ที่
ตําแหนงเลขที่
อันดับ
เงินเดือน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 อัตรา
1.
103
คศ.4
68,000
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 อัตรา
2.
5626
คศ.3
56,610
2.ตําแหน2ง 38 ค.(2)
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ที่
ตําแหนงที่ไดรับจัดสรรคืน
ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1 ตําแหนงเลขที่ อ 13
ตําแหนงเลขที่ อ 9
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการ
เงินเดือน 48,390 บาท
48,390 บาท
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
(ผูครองเดิม : นางประจวบ บุญรอดชู)
2 ตําแหนงเลขที่ อ 54
ตําแหนงเลขที่ อ 10
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
เงินเดือน 58,580 บาท
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
( ผู ค ร อ ง เ ดิ ม : น า ง สุ ภ า พ ร ม ณี พ ง ศ เงินเดือน 58,580 บาท
เดิมปฏิบัติงานกลุมสงสถานศึกษาเอกชน)
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)
(ในป;เกษียณอายุราชการ (2561)ปฏิบัติงาน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)
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ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ที่
ตําแหนงที่ไดรับจัดสรรคืน
ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3 ตําแหนงเลขที่ อ 22
ตําแหนงเลขที่ อ 15
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน 64,000 บาท
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
(ผูครองเดิม : นายสมหมาย พลายแกว)
เงินเดือน 64,000 บาท
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
4 ตําแหนงเลขที่ อ 27
ตําแหนงเลขที่ อ 29
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เงินเดือน 46,710 บาท
เงินเดือน 46,710 บาท
(ผูครองเดิม : นางประทุม ผิวผอง)
กลุมบริหารงานบุคคล (ปUจจุบันกลุมกฎหมายและคดี)
5 ตําแหนงเลขที่ อ 67
ตําแหนงเลขที่ อ 16
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เงินเดือน 49,750 บาท
เงินเดือน 49,750 บาท
(ผูครองเดิม : นางเพ็ญศรี ศิริ)
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
6 ตําแหนงเลขที่ อ 11
ตําแหนงเลขที่ อ 13
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เงินเดือน 59,910 บาท
หรือเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/
(ผูครองเดิม : น.ส.อนงค หนูดํา )
ชํานาญงาน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
เงินเดือน 59,910 บาท
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
7 ตําแหนงเลขที่ อ 16
ตําแหนงเลขที่ อ 12
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เงินเดือน 64,590 บาท
เงินเดือน 64,590 บาท
(ผูครองเดิม : นางสาวประณีต ชอสม)
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
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ที่

ตําแหนงที่ไดรับจัดสรรคืน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
8 ตําแหนงเลขที่ อ 46
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการ
เงินเดือน 47,340 บาท
(ผูครองเดิม : นางอํานวย ไตรสุวรรณ)
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ไปกําหนดตามกรอบอัตรากําลัง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม
ตําแหนงเลขที่ อ 40
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
เงินเดือน 47,340 บาท
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

3.2.3 เรื่อง ผลการคัดเลือกข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน2งผู(บริหารสถานศึกษา ประจําป9 2561
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. ผลคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ประจําป; 2561
1.1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 209 ราย
1.2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 28 ราย
ทั้งนี้บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกจะขึ้นบัญชี 2 ป; นับแตวันที่ประกาศ
ขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเวนแตมีการประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งใหมแลว บัญชีรายชื่อรายชื่อผูผาน
การคัดเลือกนี้เป(นอันยกเลิก โดยใหผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
2. ใหผูผานการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเขารับการพัฒนาตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ระหวางวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ 2562
2.1 สั งกั ดสํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษา ลํา ดั บที่ 1 – 143
และลํ าดับ ที่ 144 – 157 (พั ฒนาสํ ารอง) ไปรายงานตัว ในวั นที่ 20 กุ มภาพันธ 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุ รี
จังหวัดสุราษฎรธานี
2.2 สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา ลําดับที่ 1 – 2 และ
ลําดับที่ 3 (พั ฒนาสํารอง) ไปรายงานตัว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ รี สอรท จังหวั ด
นครนายก
3. ใหผูผานการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรจุและแตงตั้ง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3.2.4 เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการยกเลิ กการบั น ทึ กประวั ติ การปฏิ บั ติ งาน (Logbook) ในระบบ
โปรแกรม Microsoft Excel Windows แต ทั้งนี้ ในการดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2560
3.2.5 เรื่อง รายงานการบริหารงานบุคคลข(าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบจํ า นวนครั้ ง และผลการประชุ ม (เรื่ องพิ จ ารณา) ใน กศจ.และ
อกศจ.นครศรีธรรมราช ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปไดดังนี้
จํานวน
การพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
15
480

จํานวน
ผลการพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
15
480

6

144

6

144

1.2 การใชตําแหนงวางเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสอบ
แขงขันไดเขารับราชการเป(นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย

1

89

1

89

1.3 การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป(นผูสอบแขงขันไดบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย

1

12

1

12

ประเด็นการพิจารณา
1. การบรรจุและแต2งตั้งข(าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 การแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดํารงตําแหนง
ครู
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จํานวน
การพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
2
3

จํานวน
ผลการพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
2
3

1.5 การอนุมัติกลุมวิชาเพื่อสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการตําแหนงครูผูชวย ป; พ.ศ.2561

1

127

1

127

1.6 การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

1

3

1

3

1.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการเป(นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่
มีเหตุจําเป(น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป; 2560
1.8 การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามผลการสอบแขงขันได
1.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
2. การเปลี่ยนตําแหน2ง การย(าย
2.1 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามผลการสอบแขงขันได
2.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(รอบที่ 1) ป; พ.ศ.2561
2.3 การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาเป(นตําแหนงครูในสถานศึกษา
เดิม
2.4 ขาราชการครูขอระงับการยาย
2.5 การใหขาราชการครูชวยราชการเป(นการชั่วคราว มี
กําหนด 1 ป;

1

99

1

99

1

1

1

1

1

2

1

2

28
1

416
2

26
1

399
2

1

166

1

152

1

3

1
3

1
5

1
3

1
5

ประเด็นการพิจารณา
1.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.)
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ประเด็นการพิจารณา
2.6 การประกาศโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป; พ.ศ.2561
2.7 การประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา
2.8 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ตําแหนงวาง)
2.9 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.10 การอนุมัติใหผูอํานวยการสถานศึกษาไปรักษาการ
ในตําแหนง
2.11 การยายผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําป; 2560 (ครั้งที่ 1)
2.12 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ขอโอนไปตางสังกัด
2.13 การปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการนําสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใหเป(นระดับชํานาญการ
พิเศษ
2.14 การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา
.

จํานวน
การพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
1
21

จํานวน
ผลการพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
อัตรา/ราย
1
21

1

-

-

-

5

108

5

108

1

3

1

3

3

8

3

8

1

65

1

65

1

1

1

1

2

4

2

4

4

9

4

9
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ประเด็นการพิจารณา
3. การให(มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ
การหลักเกณฑ' ว.17/2552
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
3.2 การแตงตั้งกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2
เพื่อขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
3.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1
ดานที่ 2 เพื่อขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ
3.4 การอนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2
เพื่อขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
3.5 การอนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2
เพื่อขอเลื่อนเป(นเชี่ยวชาญ
3.6 การใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
3.7 การใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
3.8 การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3.9 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑ
ว.21/2560
3.10 การเทียบประสบการณเพื่อขอมีวิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการ

จํานวน
การพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
63
1,510

จํานวน
ผลการพิจารณา
ครั้ง
จํานวน
63
1,438

8

249

8

249

8

528

8

528

5

11

5

11

7

226

7

226

6

29

6

29

7

193

7

196

12

266

12

182

1

1

1

1

1

1

1

1

5

12

5

12
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จํานวน
การพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
3.11 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เยียวยา ว.125/2556)
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
( 1 เมษายน 2560)
5. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
( 1 เมษายน 2560)
6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
( 1 เมษายน 2560)
7. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
( 1 เมษายน 2560)
8. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในระหวางลาศึกษาตอ
9. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
เงินเดือนในกรณีที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาม
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
10. การอนุมัติสงคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอนไปตางเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน
ผลการพิจารณา

ครั้ง
1

จํานวน
3

ครั้ง
1

จํานวน
3

1

9,412

1

9,412

1

193

1

193

1

9,736

1

9,736

1

203

1

203

1

1

1

1

2

2

2

2

1

-

-

-
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จํานวน
การพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
11. การอนุมัติหลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนง
การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)
12. การอนุมัติหลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนงการยาย
และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การยายขาราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2)
13. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
14. การใหขาราชการครูผูดํารงตําแหนงนิติกร ไดรับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ค.ก.)
15. รายงานการดําเนินการทางวินัย
16. การพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องคประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)
17. ปริมาณงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการวางแผน
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน
ผลการพิจารณา

ครั้ง
1

จํานวน
-

ครั้ง
-

จํานวน
-

1

-

-

-

1

1

-

-

2

3

2

3

6
1

9
-

6
-

9
-

1

-

-

-
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จํานวน
การพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
18. การวางแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับการบรรจุผูผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ประจําป; 2561
19. การจัดสรรอัตราขาราชการครูในสถานศึกษาจากผล
การเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นป; พ.ศ.2561
20. การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพ “คุรุสดุดี” ประจําป;
2561 และการสรรหาครูภาษาไทยดีเดน ประจําป; 2561
21. การมอบหมายคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศนความ
เป(นผูนําตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพตาม
หลักเกณฑวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. รายงานการดําเนินการทางวินัย
23. การตัดโอนตําแหนงจากโรงเรียนที่มีอัตรา
กําลังเกินเกณฑไปกําหนดในโรงเรียนที่มี
อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ
24. การบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเป(นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มี
ความจําเป(นหรือมีเหตุพิเศษ
25. การเปลี่ยนตําแหนงการยายและการโอนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 30 ค.(2) ตามหลักเกณฑ ว.
30/2560
26. การจัดสรรอัตราวางตําแหนงศึกษานิเทศก
รวม

จํานวน
ผลการพิจารณา

ครั้ง
1

จํานวน
120

ครั้ง
1

จํานวน
120

2

210

2

210

1

20

1

20

1

-

1

-

2
1

2
6

2
1

2
6

1

2

1

2

1

35

1

35

1
136

6
22,367

1
130

6
22,277
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให(ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 4.1

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561
และร2างแผนปฏิบัติการประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 - 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป; ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และรางแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป;
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4
2. สําหรับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ใหนํามาเสนอตอที่ประชุมในการประชุม
ครั้งถัดไป
3. ใหนําเสนอ “นครศรีธรรมราชศึกษา” ตอที่ประชุมในการประชุมเดือนเมษายน 2562
4. คิวอารโคด ดาวโหลดสิ่งที่สงมาดวย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2

รายงานผลการดําเนินงานฯ
แผนปฎิบัติการ 62
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4

รายงานผลการดําเนินงานฯ
แผนปฎิบัติการ 62
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6

รายงานผลการดําเนินงานฯ
แผนปฎิบัติการ 62
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

รายงานผลการดําเนินงานฯ

แผนปฎิบัติการ 62

27

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง

การพิจารณาโทษทางวินัยอย2างร(ายแรง กรณีคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ
(ป.ป.ช.)ชี้มูลความผิดทางวินัย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตนสังกัด)
วาระที่ 4.3
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม2ร(ายแรง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตนสังกัด)

เรื่อง

เรื่องที่ 4.4
การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไม2ร(ายแรง (ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตนสังกัด)
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ตําแหน2งครูผู(ช2วย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 64 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

จํานวน 9 ราย
จํานวน 14 ราย
จํานวน 22 ราย
จํานวน 14 ราย
จํานวน 5 ราย

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

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จํานวน 9 ราย
1 นางสาวณัฐวดี ดําบาง 13
นายอาจินต
นางเพชรรัตน เอกจิต
ตําแหนงครูผูชวย
ธันวาคม
เมธีอภิรักษ
ครูชํานาญการ
ร.ร.บานบางเตย
2561
ผอ.ร.ร.บานบางเตย
ร.ร.บานบางเตย
2 นางสาวจุฑารัตน
13
นายสมภาษ จิตตารมย นางปรารถนา เจนการ
เมฆหมอก
ธันวาคม
ผอ.ร.ร.วัดนารีประดิษฐ ครูชํานาญการ
ตําแหนงครูผูชวย
2561
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ
ร.ร.วัดนารีประดิษฐ
3 นายอนุวัฒน แกวพานิช 13
นางวนิดา บุญมั่น
นางสุภาวดี กิจเกิด
ตําแหนงครูผูชวย
ธันวาคม
ผอ.ร.ร.วัดสระแกว
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดสระแกว
2561
ร.ร.วัดสระแกว
4 นางสาวศศิวงค
13
นายประสิทธิ์
นายเสริมศักดิ์ หนูเสน
คงสําเร็จ
ธันวาคม
วรรณรัตน
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
2561
ผอ.ร.ร.บานชะเอียน
ร.ร.บานชะเอียน
ร.ร.บานชะเอียน

รอยตรีสุนทร สุขชวย
นายศานติศักดิ์ บุญสุข

นางสาวธัญชนก
ฤทธิมาส
นางเรณู ตันตระกูล

หมาย
เหตุ

29

ที่
5

6

7

8

9

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

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

นายเอกลักษณ
หมาดทิ้ง
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานปากพญา
นางสาวจันทรสุดา
จันทรังษี
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห
5
นางธนิดา ทับอินทร
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดโบสถ

13
ธันวาคม
2561

นายยุทธพล อักษรรัตน นายธรรมศักดิ์ จิตมนัส
ผอ.ร.ร.บานปากพญา
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานปากพญา

นายยงยุทธ สุขยามผล

3
ธันวาคม
2561

นายบุญชวย ทองเกียว
ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 5

นายราชวัฏ
วงศวาณิชยศิลปR

9
มกราคม
2562

นางเกศชาฎา สุพรรณ
ผอ.ร.ร.วัดโบสถ

นางสาวชฎาพร ชูเมือง
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานรอน

9
มกราคม
2562

นางสุจินณา มาบัว
ผอ.ร.ร.บานรอน

นางสุภาภรณ
สุวรรณพานิช
ครูชํานาญการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห
5
นายยงยุทธ สุขยามผล
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดโบสถ
นางปรียา อนุโต
ครูชํานาญการ
ร.ร.บานรอน

นางสาวจุไรพร
14
นายไพรรัตน ไพรวัน
นางกรรณิการ เจี้ยงยี่
สงวนอาสน
มกราคม
ผอ.ร.ร.วัดพระมงกุฏ
ครูชํานาญการ
ตําแหนงครูผูชวย
2562
ร.ร.วัดพระมงกุฏ
ร.ร.วัดพระมงกุฏ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2 จํานวน 14 ราย
10 นางสาววราภรณ
21 ธันวาคม นายสุภาพ ริยาพันธ
นางเสาวนีย เชิงสวัสดิ์
อินทสา
2561
ผอ.ร.ร.บานหวยปริก
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานหวยปริก
11 นางสาววัชราภรณ
14 มกราคม นายปราโมทย
นางสาวนิรนุช
บัวคง
2562
เชี่ยวชาญ
ภาราสิทธิ์
ตําแหนง ครูผูชวย
ผอ.ร.ร.วัดหาดสูง
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหาดสูง
12 นางสาวเกศดา
14 มกราคม นายโสพล พุทธา
นางสาลี่ เขตเจริญ
จันทรจรุง
2562
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกะทูน ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ครูผูชวย
เหนือฯ
ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ

หมาย
เหตุ

ยาย
ตาม
ผล
การ
สอบ
นายปราโมทย
ยาย
ถาวรพราหมณ
ตาม
ผล
การ
สอบ
นายสุภาพ ผลไชยวัฒน ยาย
ตาม
ผล
การ
สอบ
นางจิราภรณ
กาญจนวิวิญ

นายสุชาติ หนูกลับ

นางปPยกมล พูลเสน

นางบําเพ็ญ หนูกลับ

30

ที่
13

14
15
16
17
18

19
20

21
22
23

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา
นางสาวบุศรินทร
บุญกุศล
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.องคการสวนยาง 2
นางสาวรัตนนู หมัดสี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานหนองปลิง
นางสาวกชกร เกื้อสกุล
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดควน
นางสาวอตินุช บุญมาก
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ชุมชนบานหนาเขา
นางอรพินท คงทอง
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ราชเวชพิศาล
นางสาวมนตธิดา
จินาชาญ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ตชด.บานไรยาว
นางสาวขนิษฐา ทองตรี
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.ตชด.บานไรยาว
นางสาวภัสรพิชชา
อมรพัชรทิพย
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานปากน้ํา
นางสุวิมล พรหมมะ
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.วัดจันดี
นางเปมิกา เครือเพ็ง
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานนิคมวังหิน
นางสาวศศินิภา
ศรีสงคราม
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.บานเขาตาว

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

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

14 มกราคม นายอนันต มีแกว
นางแกวใจ หอมเกตุ
2562
ผอ.ร.ร.องคการสวนยาง ครูชํานาญการพิเศษ
2

นายถาวร ปลอดชูแกว

14 มกราคม นายประยูร เกตุแกว
2562
ผอ.ร.ร.บานหนองปลิง

นายสุพจน แสงแกวสุข นางกาญจนา จิตสํารวย
ครูชํานาญการ

14 มกราคม นางพัชรี
2562
พลรัฐธนาสิทธิ์
ผอ.ร.ร.วัดควน
14 มกราคม นายสมชาย อักษรพันธ
2562
ผอ.ร.ร.ชุ มชนบานหนา
เขา
14 มกราคม นายไมตรี ชูรอด
2562
ผอ.ร.ร.วัดเสม็ดจวน

นางประคอง ทองรักษ
ครูชํานาญการ

นายถาวร ปลอดชูแกว

นางสุราตรี
พันธเพชรกุล
ครูชํานาญการพิเศษ
นายณัฎฐพีรพล
มีบุญมาก
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวอนุสรา ลุงกี่
ครู

นางสาวปรีดา จํานงจิต

4 กุมภาพันธ นางสาวปนัสยา
2562
ชัยรักษา
ผอ.ร.ร.ตชด.บานไรยาว
4 กุมภาพันธ นายธีระพงศ
2562
รอดอุปการ
ผอ.ร.ร.บานปากน้ํา

นางสาวอนุสรา ลุงกี่
ครู

นางกรุณา โชติวัน

นางแววตา ฉวาย
ครูชํานาญการพิเศษ

นางปPยกมล พูลเสน

9 มกราคม นายวันชัย วงศศิลปR
2562
ผอ.ร.ร.วัดจันดี

นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูชํานาญการพิเศษ

นางพุทธชาติ ทวี

14 มกราคม นางสาวปนัสยา
2562
ชัยรักษา
ผอ.ร.ร.ตชด.บานไรยาว

9 มกราคม นายวัชระ นามสนธิ์
2562
ผอ.ร.ร.บานหนองเจ

นางวีระวรรณ
หยงสตาร
ครู
9 มกราคม นายพิพัฒน พลเกษตร นางสุภาภรณ ศรีโรจน
2562
ผอ.ร.ร.สหกรณนิ ค ม ครูชํานาญการพิเศษ
กสิกรรม
ทุงสง

นายถาวร ปลอดชูแกว
นางกรุณา โชติวัน

นางกรุณา โชติวัน
นางอรอนงค
พรหมวิหาร

หมาย
เหตุ

31

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

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

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3 จํานวน 22 ราย
นายสุรศิ ักดิ์ เมทิโกผอ. นางจตุพร สงหนู
24 วาที่ ร.ต. รวี มุงมาไพรี ๑๔
มกราคม
ร.ร.วัดหัวคาย (พิศาล
ตําแหนงครูผูชวย
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหัวคาย (พิศาล
๒๕๖๒
อุปถัมภ)
ร.ร.วัดหัวคาย (พิศาล
อุปถัมภ)
อุปถัมภ)
25 นางสาวชนิตา ชอมณี ๑๔ มกราคม นายเข็บ บุญวรรณผอ. นางจําเนียร ภูภิรมย
ตําแหนงครูผูชวย
๒๕๖๒
ร.ร.บานหนองนนทรี
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานหนองนนทรี
ร.ร.บานหนองนนทรี
26 นางสาววรลักษณ
๑๔ มกราคม นายโสภณ ดําพินผอ. นางสาวกัญจณณัฏฐ
ทองกลิ่น
๒๕๖๒
ร.ร.วัดควนเคร็ง
คงเป;ย
ตําแหนงครูผูชวย
ครู คศ.๑
ร.ร.วัดควนเคร็ง
ผอ.ร.ร.วัดควนเคร็ง
27 นางสาวทิพยมณี
๑๔ มกราคม นางปราณี คดีพิศาล
นางจิราพร เกสรา
คงรัตน
๒๕๖๒
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
รักษาการในตําแหนงผอ. ร.ร.วัดโคกทราง
ร.ร.วัดโคกทราง
ร.ร.วัดโคกทราง
28 นายไชยวัฒน
๑๔ มกราคม นายไพโรจน คงเกิดผอ. นางเพ็ญศรี รักษา
ตัดสายชล
๒๕๖๒
ร.ร.วัดพิบลู ยาราม
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
มิตรภาพที่ ๒๓๒
ผอ.ร.ร.วัดพิบูลยาราม
ร.ร.วัดพิบลู ยาราม
มิตรภาพที่ ๒๓๒
มิตรภาพที่ 232
29 นางสาวอุไรวรรณ
๑๔ มกราคม นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
นางเย็นใจ รัตนพันธ
ขุนพานเพิง
๒๕๖๒
ผอ.ร.ร.บานดาน
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานดาน
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานดาน
30 นางสาวฮานีซะห
๑๔ มกราคม นางณิชา เพชรใหญ
นางนิศารัตน
มะแงสะแต
๒๕๖๒
ครูชํานาญการ
รัตนวิโรจน
ตําแหนงครูผูชวย
รักษาการในตําแหนงผอ. ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดแรราษฎรสุทัศน
ร.ร.วัดแรราษฎรสุทัศน ร.ร.วัดแรราษฎรสุทัศน
31 นางสาวรัชนี พงธิพันธุ ๑๔ มกราคม นายธีระพล กิจเกิด
นางสาวนัดดา สมัยสงค
ตําแหนงครูผูชวย
๒๕๖๒
ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดปลายสระ
ร.ร.วัดปลายสระ
32 นางกาญจนา รักษาพล ๑๔ มกราคม นางสาวอัญชิสา
นางกุหลาบ ภักดีใหม
ตําแหนงครูผูชวย
๒๕๖๒
บุญรัตน
ครู คศ.๑
ร.ร.วัดทายทะเล
ครู คศ.๑ รักษาการใน ร.ร.บานเนินธัมมัง
ตําแหนง ผอ.ร.ร.วัดทาย
ทะเล

นายสุรินทร สงหนู

นายอนันท ดวงแกว
นายสุทัศน สงขาว

นายสมชาย ศิริวรรณ

นายสิงห ตุดวงศ

นายสวาท สุขบางนพ

นายประพันธ
แกววิจิตร
นายวิใน จันทรประภา
นายเฉลียว เจWะโสWะ

หมาย
เหตุ

32

ที่
33

34
35
36

37

38

39

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ชื่อ/ตําแหนง/
วันที่บรรจุและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สถานศึกษา
แตงตั้ง
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางสาวชอทิพย
๑๔ มกราคม นางสาวอัญชิสา
นางวาสนา
นายเฉลียว เจWะโสWะ
คลายเสง
๒๕๖๒
บุญรัตน
ไตรรัตนสรณกุล
ตําแหนงครูผูชวย
ครู คศ.๑ รักษาการใน ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดทายทะเล
ตําแหนง ผอ.ร.ร.วัดทาย ร.ร.บานเนินธัมมัง
ทะเล
นางสาวอรณี ทองอรุณ ๑๔ มกราคม นางจิราภรณ เรืองรักษ นางจิรา จันทรสุข
นายสมพร รัตนมาศ
ตําแหนงครูผูชวย
๒๕๖๒
ร.ร.บานทุงไมไผ
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานทุงไมไผ
ร.ร.บานทุงไมไผ
นายสุรยิ า หลาหลัน
๑๔ มกราคม นายสายันต มีปาล
นางราษี เวลาดี
นายยุโสบ คําวิจิตร
ตําแหนงครูผูชวย
๒๕๖๒
ผอ.ร.ร.บานควนรุย
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานควนรุย
ร.ร.บานควนรุย
นางสาวอัจฉราภรณ
๑๔ มกราคม นายมนูญ รักดี
นายพิเชษฐ เพ็งจันทร นายสุทธิชัย ชื่นชม
วงศปราง
๒๕๖๒
ผอ.ร.ร.วัดเกาะจาก
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดเกาะจาก
ร.ร.วัดเกาะจาก
นางสาวนวรัตน
๑๔ มกราคม นางสาวเหมวรรณ
นางณษรา ยินเจริญ
นายอัมพร สุขแกว
แกวบริสุทธิ์
๒๕๖๒
เนียมนุย
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
ผอ.ร.ร.บานลําคลอง
ร.ร.บานลําคลอง
ร.ร.บานลําคลอง
นางสาวนาดาย
๑๔ มกราคม นางเจริญจิตต
นางสุรี อินทรทุม
นายบัญชา แสนหอ
สาเรWะบาซอ
๒๕๖๒
กอบเกียรติถวิล
ครูชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงครูผูชวย
ผอ.ร.ร.วัดบางศาลา
ร.ร.วัดบางศาลา
ร.ร.วัดบางศาลา
นางสาวอัษฎาวรรณ
๑๔ มกราคม นางนันทนา
นางสาวปUทมา
นายจรัส ชํานาญกิจ
เทพยา
๒๕๖๒
พิณสุวรรณ
อักษรเดช
ตําแหนงครูผูชวย
ผอ.ร.ร.บานวังใส
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานวังใส
ร.ร.บานวังใส

40

นางสาวจิตราภรณ
พิษพันธ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดควนชะลิก

๑๘ มกราคม
๒๕๖๒

นายบุญจิง คงแกว
นางวงศวิลัย อินทรชัย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงผอ. ร.ร.วัดควนชะลิก
ร.ร.วัดควนชะลิก

นายชุมแกว รุยแกว

41

นางสาวนฤมล ทองนุน
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานทุงโป{ะ

๙ มกราคม
๒๕๖๒

นางปรีดา นะนุน
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานทุงไมไผ

นายวิชาญ หนูเขียว

42

นางสาวปรียาภรณ
พุฒสุข
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

๙ มกราคม
๒๕๖๒

นางสาคร เนาวสุวรรณ
ครูชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง
ผอ.ร.ร.บานทุงโป{ะ
สิบเอกสงา ดานวัฒนา
ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

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

นายสมพร ธีระพงศ

หมาย
เหตุ

33

ที่
43

44

45

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

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

นางสาวอัญชณา
รอดริน
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นายภานุพันธ
คชินเผือก
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

๙ มกราคม
๒๕๖๒

สิบเอกสงา ดานวัฒนา
ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

นางชะออน หิ้นจิ้ว
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

นายสมพร ธีระพงศ

๙ มกราคม
๒๕๖๒

นายสุรทิน ทิพยอักษร
ผอ.ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

นางวันวดี แสงพรหม
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

นางสมใจ สุวรรณเดช

นางสาวนงลักษณ
คงทองดํา
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานบางลึก

๒๔ มกราคม
๒๕๖๒

นางธัญญาศิริ
แกวระกํา
ผอ.ร.ร.บานบางลึก

นางสาวอารีรตั น อุบล
ครูชํานาญการพิเศษ
ร.ร.บานเขานอย

นายสมควร สินทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4 จํานวน 14 ราย
46 นายวิษณุ พงษสวัสดิ/์
๑๓
นายสิทธิชัย ทองนุน
นางบุญรอบ
ตําแหนงครูผูชวย/
ธันวาคม
ผอ.ร.ร.บานสระบัว
โชตยาสีหนาท
ร.ร.บานสระบัว
๒๕๖๑
47

48

49

50

51

นางกมลพรรธน อุนคง/ ๑๓
ตําแหนงครูผูชวย/
ธันวาคม
ร.ร.วัดคงคาวดี
๒๕๖๑
นางกัญญาณัฐ
อินทรทอง/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดหญาปลอง
นางสาวศันสนีย
สุขเกษม/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดสโมสร
นางสาวสุกัญญา
บริสุทธิ์/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.บานไสพลู
นายสุมติ ร จํานงจิต /
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.บานพังหรัน

นายสิทธิชัย
สุวรรณรัตน
ผอ.ร.ร.วัดคงคาวดี

นางสาววัชรินทร
เห็นพรอม

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายอุทัย สุทธิพันธ
ผอ.ร.ร.วัดหญาปลอง

นางสุจิตร พงษพนภัย

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นางสาวชูศรี
กาญจนวงศ
ผอ.ร.ร.วัดสโมสร

นายวิชัยรัตน หมินหมัน

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายกิตติพงศ คิดดี
ผอ.ร.ร.บานน้ําฉา

นางนาตยา เขียวขาว

นายจุฬา
จันทพราหมณ
ผอ.ร.ร.บานพังหรัน

นางสุติญา สุบรรณ

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

นางวิยะดา ไกรสร

นายสําราญ คงเพ็ชร

นายสําราญ คงเพ็ชร

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

นายธวัชชัย ใจหาว

หมาย
เหตุ

34

ที่
52

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

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

นางสาลญานีย
เที่ยงธรรม/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดกลาง
นายเอกราช เอียดแกว/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.บานในเพลา

๑๓
ธันวาคม
๒๕๖๑

นายกิตติศักดิ์ บุญชูชวย นางมะยุรา จิตรเขมน
ผอ.ร.ร.วัดคงคาเลียบ

นางวิยะดา ไกรสร

๙
มกราคม
๒๕๖๒

นางนัยนา เมฆแดง
ผอ.ร.ร.บานในเพลา

นางสาวสุกัญญา
รักษาคง

นางสุพิชา เนตรวรนันท

นางสาวอภิรมย
สมบูรณ/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.บานในถุง
55 นางสาวเพ็ญพิชชา
คงประพันธ/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.บานสองแพรก
มิตรภาพที่ ๙๒
56 นางสาวจินดา อัครกุล/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.ทาศาลา

๙
มกราคม
๒๕๖๒

นายคํานวณ
มิตรกระจาง
ผอ.ร.ร.บานในถุง

นางสลิลทิพย
ยันตวิเศษ

๙
มกราคม
๒๕๖๒

นายสุธรรม นวลแป^น
ผอ.ร.ร.บานสองแพรก
มิตรภาพที่ ๙๒

นางจุฬาภรณ
ลิ่มปรัชญา

๙
มกราคม
๒๕๖๒

นายพนธกร จรเสมอ
ผอ.ร.ร.ทาศาลา

นางเสาวลักษณ วัฒนะ นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์

๙
มกราคม
๒๕๖๒

นายประวรรณชัย
เต็งทอง
ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม

นางกัลยา เกตแกว

๑๔
มกราคม
๒๕๖๒

นายสมศักดิ์ แสงสวาง นายนิพนธ บุญรัตน
ผอ.ร.ร.เคียงศิริ

นางสาวอาภรณ
พิกุลหอม

๑๔
มกราคม
๒๕๖๒

นายบุญชนะ สิริ
กาญจน
ผอ.ร.ร.บานหวยทราย
ทอง

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

53

54

57

นางสาวเยาวมาลย
อรัญ/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม
58 นางสาวกิตติมา
นาคเสน/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.เคียงศิริ
59 นางสาวลิลลา โลหชัย/
ตําแหนงครูผูชวย/
ร.ร.วัดสุชน

นางชุตินันท โชตินันท

นายพงศศักดิ์
กาญจนภักดิ์
นางสาวสุพรรณี จิตต
ตั้ง

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

หมาย
เหตุ

35

ที่

ชื่อ/ตําแหนง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แตงตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
60 นางสาววาสนา ชูนอย 13
ตําแหนงครูผูชวย
ธันวาคม
ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม 2561
61 นางสาวมูนา ยาชะรัด
13
ตําแหนงครูผูชวย
ธันวาคม
ร.ร.โยธินบํารุง
2561
62 นางอามรพันธ เต็งมีศรี 14
ตําแหนงครูผูชวย
มกราคม
ร.ร.วังหินวิทยาคม
2562
63 นางสาวอนุตตรีย
14
มากผล
มกราคม
ตําแหนงครูผูชวย
2562
ร.ร.วังหินวิทยาคม
64 นางสาวสรอยสุดา
14
บุตรนอย
มกราคม
ตําแหนงครูผูชวย
2562
ร.ร.วังหินวิทยาคม

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผูอํานวยการ
(ผูดํารงตําแหนงครูใน
(ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
จํานวน 5 ราย
นายกําพล ทองอยู
ผอ.ร.ร.พรหมคีรีพิทยา
คม
นายชาติชาย
ทองเลี่ยมทอง
ผอ.ร.ร.โยธินบํารุง
นายสุพัฒน เดชนุน
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม

นายสกฤษดิ์
จันทรณรงค
ครูชํานาญการพิเศษ
นางมาลิวรรณ ราชธานี
ครูชํานาญการพิเศษ

นายวีรยุทธ ศิริพรหม

นางยุพเยาว ศรีวะบุตร
ครูชํานาญการพิเศษ

นายกระจาง
รอดความทุกข

นายสุพัฒน เดชนุน
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครูชํานาญการ

นายกระจาง
รอดความทุกข

นายสุพัฒน เดชนุน
ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม

นางบุณยกร
อินทรแกวศรี
ครูชํานาญการ

นายสุธรรม ทิพยรัตน

รศ.ดร.กันตภณ
หนูทองแกว

หมาย
เหตุ

36

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส2งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร'และ
คณิตศาสตร' (สควค.) เพื่อบรรจุและแต2งตั้งเข(ารับราชการเปPนข(าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน2งครูผู(ช2วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ และการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium วิชาเอกเคมี จํานวน 1 ราย เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเป(นขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย กรณี มี สั ญ ญาผู ก พั น ตามโครงการพิ เ ศษหรื อโครงการทุ น รั ฐ บาล
ตามกําหนดการขางตน โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการ
ที่

โรงเรียน

วิชาเอก

ตําแหนงเลขที่

อันดับ

1.

ชะอวดวิทยาคาร

เคมี

24797

คศ.2

ขั้น
41,620

2. ใหมีการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณโดย
พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ
3. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามตําแหนงวาง ที่ประกาศ ทั้งนี้
ไมกอนวันที่ไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
4. กําหนดปฏิทินการดําเนินการ ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
2. สมัครเขารับการคัดเลือก
ระหวางวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ
วันที่ 15 มีนาคม 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562
6. ผูมีอํานาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2562
5. อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
โดยการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนงและวิ ช าชี พ ดวยการสั ม ภาษณไดตามความจํ า เป( น และตาม
ความเหมาะสม ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
และดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กฯ จนแลวเสร็ จ ทุ ก กระบวนการ แลวใหนํ า เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รับทราบตอไป
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การนําบัญชีผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปPนผู(สอบแข2งขันได(ในบัญชีอื่น ตําแหน2งครูผู(ช2วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี
จํานวน 1 ราย
2. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลาใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
จํานวน 3 ราย
2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จํานวน 3 ราย
3. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ราย
4. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกฟPสิกส
จํานวน 1 ราย
2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลปR
จํานวน 1 ราย

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การแต2งตั้งครูผู(ช2วยซึ่งผ2านการประเมินการเตรียมความพร(อมและพัฒนาอย2างเข(ม ให(ดํารงตําแหน2งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยซึ่ง
ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป; ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 16 ราย
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.

นางสาวทิพรัตน มีบัว

ครูผูชวย

โรงเรียน

องคการสวนยาง 1

หมายเหตุ
25 ตุลาคม 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
2.

นางสาวอรัณยทพัชร ชวยสงคาม

ครูผูชวย

วัดเนกขัมมาราม

13 มกราคม 2562

3.

นายมูหาหมัดซุลฮัลมี สะมะแอ

ครูผูชวย

วัดปXาระกํา

1 กุมภาพันธ 2562

4.

นายนัฐวุฒิ คุระเอียด

ครูผูชวย

วัดอูแกว

1 กุมภาพันธ 2562
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ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

โรงเรียน

หมายเหตุ

5.

นางสาวปรียาภรณ บุญฤทธิ์

ครูผูชวย

นางเอื้อยวิทยา

1 ธันวาคม2561

6.
7.

นายดิตถรัตน ทิพยรัตน
นายจีระศักดิ์ ปาละกุล

ครูผูชวย
ครูผูชวย

ชะอวดเครงธรรมวิทยา
ทองเนียนคณาภิบาล

20 ธันวาคม2561

8.

นางสาวทิวาพร สงศรี

ครูผูชวย

กรุงหยันวิทยาคาร

20 ธันวาคม 2561

9.

นายภานุวัฒน ทองวล

ครูผูชวย

10 ตุลาคม 2561

20 ธันวาคม2561

10. นางรุงนภา มะสะ

ครูผูชวย

11. นายศรีหราช ขุนทอง
12. นายมนตรี แกวเชิด

ครูผูชวย
ครูผูชวย

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชะอวดวิทยาคาร
โศภนคณาภรณ

13. นางสาวกฤษณา ฐานะวัฒนา

ครูผูชวย

หัวไทรบํารุงราษฎร

24 ธันวาคม 2561

14. นายประภูศักดิ์ ณ นคร

ครูผูชวย

25 ธันวาคม 2561

15. นางสาวเกศศิรินทร มหรรณพ

ครูผูชวย

16. นางสาวสุวิภาณี เจริญมิตรมงคล

ครูผูชวย

ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมัง
คลาภิเษก
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
แหลมราษฎรบํารุง

10 ตุลาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561

23 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง

การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช2วยราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปPนการชั่วคราว

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห นางกอบกุ ล กิ จ ผดุ ง ตํ า แหนงครู โรงเรี ย นบานทวดทอง ไปชวยปฏิ บั ติ ร าชการเป( น
การชั่ ว คราวที่ โรงเรี ย นวั ด บานตาล อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี กํ า หนด 1 ป; (ตั้ ง แตวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2561) เมื่อครบกําหนดแลวใหเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติใหม และเมื่อมีตําแหนงรับยายให
พิจารณารับยายโดยเร็ว

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติให(ผู(อํานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตําแหน2ง เนื่องจากโรงเรียนที่รักษาการอยู2เดิม
ประกาศเปPนตําแหน2งว2างเพื่อบรรจุและแต2งตั้งบุคคลให(ดํารงตําแหน2งผู(อํานวยการสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารใหนางอั ญ ญารั ต น ธานี รั ต น ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบานคอกวั ว (รั ก ษาการในตํ า แหนง
ผูอํ า นวยการโรงเรี ย นวั ดพระอานนท) ไปรั กษาการตอเนื่ องที่ โรงเรี ย นวั ด อั ฒ ฑศาสนาราม เป( นการชั่ ว คราว
มีกําหนด 1 ป; เมื่อครบกําหนดแลวใหเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติใหม ตอไป
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขอแก(ไขตําแหน2งว2างเพื่อบรรจุและแต2งตั้งผู(สอบแข2งขันได(จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ให(ดํารงตําแหน2งครูผู(ช2วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติตําแหนงใหม แทนตําแหนงเดิม เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
มติที่อนุมัตไิ วเดิม
ตําแหนงเลขที่
โรงเรียน
วิชาเอก
ตําแหนงเลขที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1.
7189
บานทุงโป{ะ คณิตศาสตร
8659
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2.
68724
ท อ ง เ นี ย น เคมี
129765
คณาภิบาล
3.
25913
สตรีปากพนัง ประวัติศาสตร
25922
ที่

ขออนุมัติใหม
โรงเรียน

วิชาเอก

วัดนาหมอบุญ

คณิตศาสตร

ทองเนียนคณาภิบาล

เคมี

สตรีปากพนัง

ประวัติศาสตร

2. อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจากตําแหนงครู เป(นตําแหนงครูผูชวย เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการเป(นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
1) นางสาวสุนิสา บุญเดช ตําแหนงครูผูชวย วิชาเอกคณิตศาสตร ไปดํารงตําแหนงครูผูชวย
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ตําแหนงเลขที่ 8659 ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2562
2) นางสาวจารี ชูภิรมย ตําแหนงครูผูชวย วิชาเอกเคมี ไปดํารงตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนทอง
เนียนคณาภิบาล ตําแหนงเลขที่ 129765 ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2562
3) ขอแกไขตําแหนงเลขที่ 25913 โรงเรียนสตรีปากพนัง วิชาเอกประวัติศาสตร เป(นตําแหนง
เลขที่ 25922 อันดับ คศ.2 ขั้น 41,620 แทน
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ขอเลื่ อ นเป( น วิ ท ยฐานะ
ครูชํานาญการ จํานวน 3 ราย
2. อนุ มัติ การแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 3 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
1. นางปาริชาติ รอดเพ็ชร
ครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
2. นางสาวพิมพา คิดเหมาะ
ครู
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. นายนัฐพล โรจนหัสดิน
ครู
โรงเรียนทุงสง

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ดนตรี - นาฎศิลปR
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4.13
เรื่อง การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 20 ราย
ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
3. เมื่อ กศจ.มีมติอนุมัติแลว ใหแนบสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 มาเพื่อประกอบการตรวจสอบแตงตั้ง
ดวย (สําหรับ สพท.ที่ยังไมไดแนบ ก.พ.7)
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน2ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1. น.ส.ทัศนีวรรณ เอียดสุวรรณ ครู
วัดหัวอิฐ
2. น.ส.ทักษิณา สมจิตต
ครู
วัดหัวอิฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 7 ราย
3. นางกฤษณา จันสีนาค
ครู
วัดทายาง
4. นายชุติพล ไชยชาญ
ครู
วัดทายาง
5. นางอลิศรา รัศมีพงศ
ครู
บานคลองจัง
6. นายสมพร จักรหวัด
ครู
บานนาโพธิ์
7. นางจรรยา งามพรอม
ครู
หมูบานปXาไม
8. นายธรรมรัตน กาญจนนุกูล
ครู
บานหนองหวา(ชมายนุกูล)
9. น.ส.ศรินทิพย เชื้อชางเขียน
ครู
บานหนองหวา(ชมายนุกูล)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย
10. นางสาวกมลทิพย วิวัฒนทรงชัย ครู
บานลําคลอง
11. นางสาวเรณู แกวดํา
ครู
วัดคลองขยัน
ราชประชานุเคระห
12. นางราตรี ไชยวรรณ
ครู
13. นางสาวสุทธดา หนูปลอด
ครู
บานทุงโชน
14. นายจรุง โปชวย
ครู
วัดดอนผาสุก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
15. นางอุณารัตน อุทัยรังษี
ครู
16. นายนฤพล แสงวิเชียร
ครู
17. นายวิว พันธนียะ
ครู
18. นางสาวจริยา ยงกําลัง
ครู
19. นางสาววิไลวรรณ อิสลาม
ครู
20. นางสาวศศิธร ปานคง
ครู

ร.ร.ชะอวด
ร.ร.ชะอวด
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
ร.ร.วังหินวิทยาคม
ร.ร.ตระพังพิทยาคม
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

วิชาเอก
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ทัศนศิลปR
ศิลปะ
พลศึกษา
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาญี่ปุXน
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปPนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป(นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 12 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 12 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
1. นายสุทธิเดช คุณประสพ ครูชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
2. นางจารุณี เพ็งหนู
ครูชํานาญการ
วัดคงคาเจริญ
3. นางสิริกร มุนีกุล
ครูชํานาญการ
บานนาเส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
4. นายอณุชณ สุรพงศามาศ ผอ.ชํานาญการ
บานควนมิตร

วิชาเอก
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สายงานบริหาร
สถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
5. นางสาวสุดารัตน หนาหู
ครูชํานาญการ
วัดนากุน
6. นางสาวจันทิมา รักไทร
ครูชํานาญการ
วัดทางขึ้น
ทอง
7. นายอรุณ ศรีรัตน
ผอ.ชํานาญการ
บานปราบราษฎรอุทิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
8. นางสุดใจ วิเศษสิงห
ครูชํานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
9. นางพรทิพย เชยบัวแกว
ครูชํานาญการ
ทุงสงวิทยา
มหรรณพาราม (สพม.1)
10. นางอรนภา ศรีสุข
ครูชํานาญการ

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร (ฟPสิกส)

11. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ
12. นางสาวจุฑาภรณ อึ่งทอง

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

มาช2วยราชการที่ ร.ร.
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช(สพม.
12) ตั้งแตวันที่ 3 ก.ค. 2561

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สตรีปากพนัง

ภาษาไทย
ภาษาไทย
บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปPนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) กรณีขอเปลี่ยนประธานกรรมการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการเปลี่ยนประธานกรรมการการประเมินประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ราย นายปรัชญา เสนารัตน สวนกรรมการคนที่ 2 และ 3 คงเดิม

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปPนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จํานวน 12 ราย เพื่อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 - เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 12 สงผลการปฏิ บั ติ งาน (ดานที่ 3) พรอมทั้ งผลการประเมิ น ดานที่ 1 และดานที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาตอไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 ราย
1. นางสุชาวดี พรหมเสน
ครูชํานาญการ
วัดทายาง
2. นายนพนันท ศฤงคาร
ครูชํานาญการ
วัดขนาน
3. น.ส.ธัญญาภรณ ชีวากร
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานสี่แยก
4. นายภาณุรักษ รักษาวงศ ครูชํานาญการ
วัดมังคลาราม
5. นางทิพวรรณ เพชรสะแก ครูชํานาญการ
วัดโบราณาราม
6. นางดวงแข รัตนพันธ
ครูชํานาญการ
วัดคงคาเจริญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
7. นางสาวสุธาทิพย สังขสิงห
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดเกาะเพชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
8. นางจารุ หนูชนะจิตร
ครูชํานาญการ
สิชลคุณาธารวิทยา
9. นายสมจิต หนอมาก
ครูชํานาญการ
ทานครญาณวโรภาสอุทิศ
10. นายกวี เชื้อชมสุข
ครูชํานาญการ
เบญจมราชูทิศ
11. นางชอแกว จุลนวล
ครูชํานาญการ
เบญจมราชูทิศ
12. นางสุรัสวดี มณี
ครูชํานาญการ
ทุงสง

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ทัศนศิลปR
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร (เคมี)
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด(านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 16 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป(นวิ ทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 8 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เมื่อ กศจ.มีมติอนุมัติแลว ใหแนบสําเนา ก.พ.7
หรือ ก.ค.ศ.16 มาเพื่อประกอบการตรวจสอบแตงตั้งดวย (สําหรับ สพท.ที่ยังไมไดแนบ ก.พ.7)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางอุบล รองพินิจ
ครูชํานาญการ
บานทวดทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย
2. นางสาวจรีย หวานทอง
ครูชํานาญการ
บานนางหลง
3. นายวุฒิชัย นิตยวิมล
ครูชํานาญการ
วัดโคกทราง
4. นางเครือฟ^า คุมเพชร
ครูชํานาญการ
บานกุมแป
5. นางเบญจมาศ มีปาล
ครูชํานาญการ
บานหวยหาร
6. นางมณฑา ไกรดํา
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดสุวรรณ-รังษี
7. นางสาวพัชรี รัตนพันธ
ครูชํานาญการ
รอนพิบูลย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
8. นางปPยพร ถาวะราภรณ
รองผูอํานวยการ
ฉวางรัชดาภิเษก

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
บริหารสถานศึกษา

3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 4 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
12. นางศิริพร สุวรรณวงศ
ครูชํานาญการ
ละอายพิทยานุสรณ
14. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
15. นางสาวอาภาภรณ ไสฉิม
16. นางสุรีพร ทองนุน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ปากพูน
ปากพนัง
กัลยาณีศรีธรรมราช

4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1. นางสาวมาริณี รัตนะโช
ครูชํานาญการ
2. นางสาวนัดดา ทองดํา
ครูชํานาญการ
3. นางอนัญญาพร ทองคําเสก
ครูชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
4. นางสาววรารัตน ศรีรตั น
ครูชํานาญการ

โรงเรียน

วิชาเอก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (บัญชี)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

จํานวน 4 ราย

วัดโคกพิกุล
วัดบูรณาวาส
บานเนินธัมมัง

วิชาเอก
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

อินทรธานีวิทยาคม

ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

การอนุมัติให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปPนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด(านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 6 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 6 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด เมื่อ กศจ.มีมติอนุมัติแลว ใหแนบสําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
มาเพื่อประกอบการตรวจสอบแตงตั้งดวย (สําหรับ สพท.ที่ยังไมไดแนบ ก.พ.7)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
1. นางกุสาวดี เพชรศรี
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรม ราช
“ณ นครอุทิศ”
2. นางดวงเดือน หอมจันทร
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรม ราช
“ณ นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
3. นางจุฑาพร เกลี้ยงเกลา
ครูชํานาญการ
บานปลายคลองเพรง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
4. นางสาวยุพนิ พืชพงศ
ครูชํานาญการ
บานทุงเกราะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
5. นางสุปราณี กําเหนิดสม
ครูชํานาญการ
กรุงหยันวิทยาคาร
6. นางสุนิสา เชาวลิต
ครูชํานาญการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร นครศรีธรรมราช

วิชาเอก
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ

47

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 2 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางอารมย ภิรมยรักษ
ครูชํานาญการ
วัดทาแพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
2. นางสาวปวีณา ศิรโิ กโศยกานนท
ครูชํานาญการ
วัดควนชม

วิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด(านที่ 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด(านที่ 2 ด(านความรู(ความสามารถของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปPน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด(านที่ ๑ และด(านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จํ า นวน 2 ราย เพื่ อ ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3 ) ซึ่งประกอบดวยเอกสารผลการ
พัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่
2 และความเห็น ของคณะกรรมการชุ ดที่ 1 ใหสํา นักงาน ก.ค.ศ.เพื่ อดํา เนิ นการ กอนนํ าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน2ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
1. นายสุเมธ แกวเนิน
ครูชํานาญการพิเศษ
ชะอวด
2. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผูอํานวยการสถานศึกษา/
คีรีราษฎรพัฒนา
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

วิชาเอก
สุขศึกษาและพลศึกษา
บริหารสถานศึกษา

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง ขออนุมัติการแต2งตั้งเพื่อเลื่อนให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปPนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให นางวาสินี ขวัญฤทธิ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
แตงตั้งใหเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ไมกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือวันที่มีคุณสมบัติครบถวน
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การแต2งตั้งคณะกรรมการประเมินข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู(มีผลงานดีเด2นที่ประสบ
ผลสําเร็จเปPนที่ประจักษ'เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนที่ประสพ
ผลสําเร็จเป(นที่ประจักษมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สาขาวิชาเคมี และ วิชาดนตรี

เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การขออนุมัติใช(ตําแหน2งว2างข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติอนุมัติใหนําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่วางจากการไปบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา (1 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ จะตองเป(นตําแหนงวางที่ไมติดเงื่อนไขใด ๆ และ
เป(นตําแหนงวางในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด มาใชดําเนินการดังนี้
1. ใชรับ ยายขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เขียนคํ ารองยาย ประจํา ป; 2562 รอบที่ 1
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ใหแลวเสร็จกอน
2. หลังจากดําเนินการตามขอ 1 หากมีตําแหนงวางที่เหลือขอใชบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เป(น ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตํา แหนง ครูผู ชวย จากบัญ ชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขอความเห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจํ า ตํ า บล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
จํานวน 30 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนที่ได(รับการคัดเลือกเข(าร2วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
1080210776 ปากพูน
1080210780 ทานครญาณวโรภาส
อุทิศ
1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย
1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร
นครศรีธรรมราช
1080210844 พระพรหมพิทยานุสรณ
1080210812 นาบอน
1080210847 ชางกลางประชานุกูล
1080210838 บางขันวิทยา
1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก
1080210840 ประสาธนราษฎรบํารุง
1080210813 ทุงใหญวิทยาคม
1080210808 กางปลาวิทยาคม
พิปูนสังฆรักษประชา
1080210790 อุทิศ
1080210818 ปากพนัง
1080210819 สตรีปากพนัง
1080210833 หัวไทรบํารุงราษฎร
1080210792 เชียรใหญ
1080210822 รอนพิบูลยเกียรติ
วสุนรทราภิวัฒน

ตําบล
ปากพูน
ปากนคร

อําเภอ
เมือง
เมือง

เบอรโทรติดตอ
0-7577-4155
0-7544-6981

กําโลน
สวนหลวง

ลานสกา
เฉลิมพระเกียรติ

0-7537-4794
0-7577-2633

นาพรุ
แกวแสน
ชางกลาง
บานลํานาว
ไสหรา
คลองเส
ทายาง
ที่วัง

พระพรหม
นาบอน
ชางกลาง
บางขัน
ฉวาง
ถ้ําพรรณรา
ทุงใหญ
ทุงสง

0-7537-8181
0-7549-1475
0-7575-5554
0-7537-1170
0-7548-1169
0-7535-4298
0-7548-9212
0-7536-3534

เขาพระ
ปากพนัง
ปากพนัง
หัวไทร
แมเจาอยูหัว
รอนพิบูลย

พิปูน
ปากพนัง
ปากพนัง
หัวไทร
เชียรใหญ
รอนพิบูลย

0-7549-9114
0-7551-7186
0-7551-7215
0-7538-9489
0-7536-2209
0-7544-9104
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รหัสโรงเรียน
1080210825
1080210796
1080210797
1080210841
1080210801
1080210803
1080210783
1080210846
1080210827
1080210829
1080210828
1080210831

โรงเรียน
เสาธงวิทยา
ชะอวด
ชะอวดวิทยาคาร
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สระแกวรัตนวิทย
บานเกาะวิทยา
นบพิตําวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลประชาสรรค
ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
ขนอมพิทยา

ตําบล
เสาธง
ชะอวด
ชะอวด
นาหมอบุญ
ทาศาลา
สระแกว
อินคีรี
นบพิตํา
ทุงปรัง
ทุงใส
ฉลอง
ขนอม

อําเภอ
รอนพิบูลย
ชะอวด
ชะอวด
จุฬาภรณ
ทาศาลา
ทาศาลา
พรหมคีรี
นบพิตํา
สิชล
สิชล
สิชล
ขนอม

เบอรโทรติดตอ
0-7580-9164
0-7538-1377
0-7538-1366
0-7530-8041
0-7552-1052
0-7537-5599
0-7546-6656
0-7530-7020
0-7536-7523
0-7537-6186
0-7547-6663
0-7552-9501
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง วินัยข(าราชการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใหเรงรัดการดําเนินการเรื่องวินัยขาราชการ และให
รวบรวมเรื่ องที่ เ ขาใหม และอยูระหวางดํา เนิน การ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิ การ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบตอไป
5.2 เรื่อง การดําเนินการตามหลักเกณฑ'และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม2 ว.21/2560
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิ น วิ ทยฐานะแนวใหม ว.21/2560 วาไดนํ า เขาที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พิ จ ารณาแลว แตเนื่ อ งจากหลายราย
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิ จารณาแลวมีเอกสารในการ
ตรวจสอบไมครบถวน จึงใหถอนวาระนี้ออกไปกอน และนํามาเสนอเพื่อพิจารณาใหม
5.3 เรื่อง การขาดแคลนอัตรากําลังในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการขาดแคลนอัตรากําลังในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ในสวนของตํา แหนง 38 ค.(2) รับทราบจากเลขาฯ วาตองรอ ก.ค.ศ.
รับทราบกรอบอัตรากําลังกอนจึงจะสามารถดําเนินการได ซึ่งขณะนี้ตองรออีก 2 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และมอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการสรรหาหรือ
บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาตําแหนงศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่ขาดแคลน ตอไป
5.4 เรื่อง การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว.12 เชิงประจักษ'
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ก.ค.ศ.จะมาประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ว.12 เชิงประจักษ ใหกับผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

