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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 14/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นครแห่งอารยธรรม
นายศิ ริพั ฒ พัฒ กุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิ ดเผยถึงแนวทางการ
พัฒนา ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี เป็นเมือง
สิบสองนักษัตร จนมาถึงปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีประชากรกว่า 1.5 ล้าน
คน มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายตั้งแต่ภูเขา ทะเล ใต้ทะล มีคนเก่ง แต่เราไม่ประกอบ
กัน เป็ น นครศรี ธ รรมราช แยกกั น ท า ดังนั้ น การที่ ต นกลั บ มาเป็ น ผู้ ว่าราชการจังหวัด ใน
ครั้ ง นี้ มี ก ารชู “นครแห่ ง อารยธรรม” ขึ้ น มา ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมาหลายปีแล้ว ต้องทาให้ เกิดความภาคภูมิใจว่า เราคือเมืองแห่งอารย
ธรรม นี่ คื อ สิ่ งที่ ต นต้ อ งการมั ด ใจคนรวมเป็ น หนึ่ งเดี ย ว มุ่ งมั่ น ไปสู่ น ครแห่ งอารยธรรม
อย่างต่อเนื่องและเพื่อลูกหลานเราต่อไป ไม่ใช่ว่าไปจากนครแล้วคนเดินหนี แต่ต้องพูดว่ามา
จากนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ซึ่งจะทาให้เขาอยากรู้อยากค้นคว้ากับเรา แต่ต้อง
เตรียมข้อมูลไว้ให้เขารู้ว่าเราอารยธรรมอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “นครแห่ง
อารยธรรม น่าอยู่ เกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน ” ซึ่งเราต้อง “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกัน
พัฒนาเมืองนคร” “มุ่งมั่น”คือ มีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร รักในงานรักใน
สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ มุ่งมั่นทาในอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุด “สร้างสรรค์” คือการทาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ๆ สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราช ทุกคนต้องมีหนึ่งอย่างที่ภาคภูมิใจในหนึ่งปี
ไม่ ท ะเลาะเบาะแว้ งกั บ ใคร “ร่ ว มกั น พั ฒ นา” คื อ เราต้ อ งเป็ น เน็ ต เวิ ร์ค เป็ น เครื อ ข่ า ย
ร่วมกัน เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ถือเราถือเขา แต่ไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนกันทุกเรื่อง อะไรที่
ไม่เห็นด้วยก็ติติงกันได้ แต่ต้องสร้างสรรค์ ไม่ใช่ติเพื่อทาลาย โดยฝากให้ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกแห่ง ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และชู “นครแห่งอารยธรรม” ให้กับนักเรียน ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อ
1. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
ร า ย งา น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั งห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช
ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ประธาน
เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ แ ละอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การ
จึ ง ขอให้ ท่ า นได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดการป ระชุ ม หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ต รง
ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 25 – 26
พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นาเสนอผลการดาเนินการตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม
13/2562 เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 จานวน 29 วาระ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริห ารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผศ.ฆนัท ธาตุทอง
(ผู้แทนใน กศจ.)
ประธานอนุกรรมการ
นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์
(ผู้แทนใน กศจ.)
อนุกรรมการ
นายศรัทธา อ่อนเกตุพล
(ผู้แทนใน กศจ.)
อนุกรรมการ
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
(ผอ.สพท/ผอ.ร.ร.)
อนุกรรมการ
นายภักดี เหมทานนท์
(ผอ.สพท/ผอ.ร.ร.)
อนุกรรมการ
ดร.พะโยม ชิณวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายสุวิทย์ หมกทอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุกรรมการและเลขานุการ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
นายจาเริญ พรหมมาศ
(ผู้แทนใน กศจ.)
ประธานอนุกรรมการ
ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ
(ผู้แทนใน กศจ.)
อนุกรรมการ
นายประยูร เงินพรหม
(ผู้แทนใน กศจ.)
อนุกรรมการ
นายวิทยา หอมเกตุ
(ผอ.สพท/ผอ.ร.ร.)
อนุกรรมการ
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
(ผอ.สพท/ผอ.ร.ร.)
อนุกรรมการ
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายสินเทา บุญขวัญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
นายประเชษฐ์ จุลศักดิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุกรรมการและเลขานุการ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3.2.2 เรื่อง รายงานตาแหน่งว่างและวิชาเอกที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือหมด
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เพื่อใช้ดาเนินการสอบแข่ งขันฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 หรือให้ดาเนินการย้ายข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครู
รอบที่ 1 ปี 2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการนาตาแหน่งว่างที่เหลือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
เพื่อนาไปดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย ปี พ.ศ. 2563 และน าไปด าเนิ น การย้ ายข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตาแหน่งครู รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ดังนี้
ที่

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
1
2
3
4
5
6
7
8

ประถมศึกษา
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
ชีววิทยา
ภาษาไทย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
รวม
รวมทั้งสิ้น

นาไปดาเนินการ
สอบแข่งขันฯ
1
1
0
0
0
8
18
13
41

นาไปพิจารณารับ หมายเหตุ
ย้ายฯ
1
4
1
2
1
13
19
12
53
94

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประสงค์จะนาตาแหน่งว่างที่เหลือทั้งหมด
8 อัตรา ไปใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2563
ทั้ง 8 อัตรา
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3.2.3 เรื่อง เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบการมารายงานตั ว เพื่ อ เลื อ กสถานศึ กษาเพื่ อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น จานวน 15 คน
1. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 12 คน ลาดับที่ 148 – 159
สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ที่
โรงเรียน
อาเภอ
ตาแหน่ง
เลขที่
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 อัตรา
1 วัดทางพูน
เฉลิมพระ
3341
เกียรติฯ
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 อัตรา
2 ตชด.ช่างกลปทุมวัน
บางขัน
6848
3 บ้านนาท่อม
ทุ่งใหญ่
6005
4 พรรณราชลเขต
ถ้าพรรณรา
2199
5 วัดควน
ทุ่งใหญ่
6188
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 อัตรา
6 วัดวังฆ้อง
จุฬาภรณ์
2790
7 บ้านควนมิตร
ชะอวด
7604
8 วัดหนองจิก
ชะอวด
7205
9 วัดเนกขัมมาราม
ร่อนพิบูลย์
2646
10 ราชประชานุเคราะห์
ปากพนัง
6364
11 วัดทุ่งโพธิ์
จุฬาภรณ์
2910
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 อัตรา
12 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ สิชล
3566

ชื่อ – สกุล
(ผู้สอบคัดเลือกได้)

สอบ
คัดเลือก
ได้ลาดับที่

นายจีระพงษ์ ทองจันทร์

148

นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
นางสาวยุพดี เดชเดโช
นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร
นางสาวปราณี ช่วยชู

154
153
159
158

นายรัฐกร ผดุงกิจ
นางสุวรรณา โกราเมศ
นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิท
นายสันติวัฒน์ ณ นคร
นายสมยศ เอียดแก้ว
นางสุภาวดี อ่อนแก้ว

150
152
155
149
157
156

นายนิคม ม่วงหิมพาน

151

2. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 3 อัตรา
ที่
1
2
3

สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
อาเภอ
ตาแหน่ง
(ผู้สอบคัดเลือกได้)
เลขที่
เขาพังไกร
หัวไทร
122270 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
ทุ่งสังพิทยาคม
ทุ่งใหญ่
25359 นางวารินดา จู้ห้อง
ธัญญาวดีศึกษา
เชียรใหญ่ 26425 นางสุจิรา รัตนบุรี
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563

สอบ
คัดเลือก
ได้ลาดับที่
3
4
5

6

3.2.4 เรื่อง การจัดงานวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รั บ ทราบการจั ด งานวั น ครู ส่ ว นภู มิ ภ าค ครั้ ง ที่ 64
พ.ศ. 2563 โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง เป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภ าค และกาหนดให้ จัดงาน
วันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยการจัดงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยจัดงาน
วั น ครู จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการจั ด งานวั น ครู จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่
1.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 เฉพาะอ าเภอเมื อ ง และ
อาเภอพระพรหม
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.4 สมาคมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.7 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ยั งมี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานจัด งานวั น ครูเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรมราช เขต 1 (อาเภอลานสกาและอาเภอเฉลิ มพระเกียรติ),
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2-4 , อาชีวศึกษา, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2. กาหนดจัดงานวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น.เป็น
ต้นไป
3. สถานที่จัดงาน กาหนดไว้ 2 จุด คือ พิธีทาบุ ญตักบาตร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ พิธีบูชา
บูรพาจารย์ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
4. ประธานในพิธี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเรียนเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเกียรติร่วมงานวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น.
(หมายเหตุ : การแต่งกายชุดผ้าไทย)

7

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
เขต 3 - 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ จานวน 138 ราย
ที่

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จานวน 18 ราย
1

2
3
4

5

6

7
8

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

นางสาวสุนิสา
รัตนะพงศ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดท่าแพ
นางสาวชาลิณี
ห้องแก้ว
ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยไทร
นายชัชชานนท์ พลฤทธิ์
ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดท่างาม
นางสาวสุกัญญา
ประโยชล
ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านบางเตย

นางสาวกุลธิดา
ปรีชาชาญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพระมงกุฏ
นางสาวกัญญ์วรา
หนูรอด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น
นายศิวัฒม์ สินพิชัย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหนองบัว
นางสาวชนกชนม์
กรรมการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะม่วงทอง

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

4 ตุลาคม
2562

4 ตุลาคม
2562
4 ตุลาคม
2562
4 ตุลาคม
2562

ผอ. ร.ร.วัดท่าแพ

ผอ. ร.ร.บ้านห้วยไทร
ผอ. ร.ร.วัดท่างาม
ผอ.โรงเรียนบ้านบางเตย

นางสุจิรา มาลยาภรณ์
ครู ร.ร.วัดท่าแพ

นายสมนึก อ่อนเกตุพล

นายสถาพร

พ.ท.รณชิต โตคชเวช

สุวรรณวัชรกูล
ครู ร.ร.บ้านห้วยไทร
นางสุพัตร์ ภูธรภักดี
นางบุญเร กิจบรรณ
ครู ร.ร.วัดท่างาม
นางสาวสุจิรา ขาวเรือง
ร้อยตรีสุนทร สุขช่วย
ครู ร.ร.บ้านบางเตย

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดพระมงกุฏ

นางดีรูบา ยานพะโยม
ครู ร.ร.วัดบ้านตาล

นางจิราภรณ์
กาญจนวิวิญ

4 ตุลาคม
2562

นางราศรี รักสกุล
ผอ.ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น ครู ร.ร.วัดพระมหาธาตุ

นายศรายุทธ
พาณิชพงศกร

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดหนองบัว

นางชไมพร วัลย์ดาว
ครู ร.ร.วัดหนองบัว

นายวิโรจน์ การกรณ์

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดมะม่วงทอง

นางสาววิภา จันทรมณี
ครู ร.ร.วัดมะม่วงทอง

นายทวีทรัพย์ โอศิริ

หมาย
เหตุ

8
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

9

นางสาวเกศราภรณ์
นพกาศ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากน้าเก่า
นางสาววิลาสินี
ศรีอุดมวงศ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโดน
นางสาวสุชาดา
จันทร์สาเร็จ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายคลอง
นางสาวกมลทิพย์ ฉิมดี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดบางหว้า
นางสาวสินีนาฏ
อนุมาศ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสอ
นางสาวกฤษฎ์กนก
ใสหนู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากช่อง

4 ตุลาคม
2562

นางสาวณฐิกาภรณ์
จันทร์หนุน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนางพระยา
นางสาวชไมพร
ศรีสังข์แก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทางพูน
นางสาวกาญจนา
ขาวใหม่
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดใหม่ทอน
นายกฤษฎา นิจไสว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านร่อน

10

11

12
13

14

15

16

17

18

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.วัดมะม่วงทอง
นางมาซีเต๊าะ
นายมณี โสภาวัจน์
กิจบรรทัด
ครู ร.ร.บ้านปากน้าเก่า

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดโดน

นางวันฤดี พวงสุวรรณ
ครู ร.ร.วัดโดน

นายประทิ่น แซ่ลมิ่

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านปลายคลอง

นางสาวปรารถนา

นายสุเมต ใจมั่น

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดบางหว้า

4 ตุลาคม
2562

ชูด้วง
ครู ร.ร.บ้านปลายคลอง
นายเอกชัย คงทน
ครู ร.ร.วัดโคกกะถิน

นายไพศาล

ผอ.ร.ร.วัดสอ

นางขวัญเรือน กัลปหา
ครู ร.ร.วัดสอ

นายเหื้อง สุตระ

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านปากช่อง

นางวันดี อิสสระพันธุ์
ครู ร.ร.บ้านปากช่อง

นายสมพร ซังขาว

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดนางพระยา

นางสุภาภรณ์ สอดจิตต์
ครู ร.ร.วัดนางพระยา

นางสาวปนัสวี เกื้อกูล

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ

นางชอ้อน วงศ์เล็ก
ครู ร.ร.วัดทางพูน

นายสมพร ไชยฉิม

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.วัดใหม่ทอน

นางกุลวณี นกเส้ง
ครู ร.ร.วัดใหม่ทอน

นายสมมาส เหรียญไกร

4 ตุลาคม
2562

ผอ.ร.ร.บ้านร่อน

นางศรีสกุนต์

นางสุจิน พรหมมาศ

กาพลวรรณ
ครู ร.ร.บ้านร่อน

โพธิจิญญาโน

หมาย
เหตุ

9
ที่

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3 จานวน 41 ราย
19

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

นางสาวฮาซาน๊ะ
ยะมาย

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านควนเงิน

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)

20

21
22
23

24

25

26

27
28

นางจินตนา
ประทุมสังข์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านควนเงิน
นายอุสมาน มือลี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านชะอวด
นางสาวอภิรดี ส่งศรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดสุวรรณโฆษิต
นางสาวณิชมน
เล็กกระโทก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวปิยวรรณ
ศรีนุ่นวิเชียร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดพิศาลนฤมิต
นางสาวณัฐณิชา
จันทร์คง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านบางน้อย

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านชะอวด

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดสุวรรณโฆษิต

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดพิศาลนฤมิต

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านบางน้อย

๒๒ สิงหาคม
เกษตรสุนทร ๒๕๖๒
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดนาหมอบุญ

ผอ.รร.วัดนาหมอบุญ

นางสาวสาคร ภูมิพงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดไม้เสียบ
นางสาวสุธิดา
เพ็ชร์สิทธิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านชะอวด

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดไม้เสียบ

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านชะอวด

นายอนุพงศ์

นางอมรรัตน์ พูลจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวสิริพร
พรหมประสาท
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านควนเงิน
นางจิตรา หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านชะอวด
นางนิยพร พัฒนะจารูญ
ครูรร.วัดสุวรรณโฆษิต

นางสาวเนตรหทัย

นางจิดาภา

นางสาวเนตรหทัย

สังสุณี
นายจารูญ หนูสังข์

นายจารูญ หนูสังข์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

ขาลธนวัฒน์
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาววาสนา
นางวรวรรณ
ปิจุลกิลิน
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดพิศาลนฤมิต
นางสาวจุไรพร
นายจารูญ หนูสังข์
แสงทอง
ครูชานาญการ
รร.บ้านบางน้อย
นางสาววิมลวรรณ

นายปรุง ชูสวุ รรณ์
อ้นทอง

ครูชานาญการ
รร.วัดนาหมอบุญ

นางพรรณี นาคปลัด
นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดไม้เสียบ
นางสาวพรทิพย์
นายจารูญ หนูสังข์
นุ่นเมือง
ครูรร.บ้านชะอวด

หมาย
เหตุ

10
ที่

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
นางสาวปาลิกา
เลขะพาส
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดคันธมาลี
นางสาวโสรยา
ช่วยน้าทรัพย์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวสุรีรัตน์ คชศิลา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวภัทรรินทร์
โชติศักดิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านกุมแป
นายธเนตร โปณทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวรัตนาวดี
รัตนพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านชะอวด
นางสาวกิตติมา
มัสแหละ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านหน้าศาล
นางสาวสุดารัตน์
หัสจานงค์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดกาโห่ใต้
นางศุภลักษณ์ สุพรรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดไม้เสียบ
นางสาวชนิดาภา
แขกเทพ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านบางแรด

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดคันธมาลี

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี
นางสาวเนตรหทัย
วรรณเวช
สังสุณี
ครู รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

นางสาวเนตรหทัย

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านกุมแป

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านชะอวด

นางยาใจ มากสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณวิมล
บุญแก้ว
ครู
รร.บ้านกุมแป
นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว
ครูชานาญการพิเศษ
รร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล
นางถนอม รัตนมณี
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านชะอวด

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านหน้าศาล

นางธิตยา สุทธิมาศ
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านหน้าศาล

นางสาวเนตรหทัย

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดกาโห่ใต้

นางสารวย ญาณสูตร
ครู รร.วัดกาโห่ใต้

นายจารูญ หนูสังข์

๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดไม้เสียบ

นางพรรณี นาคปลัด
นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดไม้เสียบ
นางปราณีต ดีเจย
นายประยงค์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดท่าพญาช่วยราชการ
รร.บ้านบางแรด

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านบางแรด

นางประคอง สุขมณี
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดคันธมาลี

นางวรวรรณ

สังสัพพันธ์

สังสุณี
นายจารูญ หนูสังข์

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
นายจารูญ หนูสังข์

สังสุณี

หมาย
เหตุ

11
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

39

นางสาวเสาวภา
แจ่มจรัสศรีสิริ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านลานนา
นางสาวสุกัญญา
เชียงสิน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดคงคาวดี
นางสาวสมฤดี จงรักษ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดหงส์แก้ว

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านลานนา

นางปราหรบ สุริยวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านลานนา

นายจารูญ หนูสังข์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดคงคาวดี

นางจิรวรรณ

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดหงส์แก้ว

42

นายปิยพันธ์ ทวีผล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดธงทอง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดธงทอง

43

นางสาวสุภาวดี

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดทุ่งโพธิ์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านควนมุด

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านไสหินตั้ง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดบางยิ่ว

ผอ.รร.บ้านตูล

ขาวพิชัย

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านหอยราก

จันทรพา

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

40

41

44
45

46

ทรัพย์มาก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดทุ่งโพธิ์
นางสาวสุภาวดี ศรีงาม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านควนมุด
นางสาวเพชราภรณ์
ชาญณรงค์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านไสหินตั้ง
นางสาวจิระวดี สุขวิทย์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านนา

47

นายเฉลิมเกียรติ

48

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านตูล
นางสาวธนภรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดบางทวด

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

หมาย
เหตุ

อินทนุพัตร
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดคงคาวดี
นางจารี บัวสกุล
นายประยงค์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดหงส์แก้ว
นางสาวนฤมล

นางวรวรรณ
ทองทิพย์
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดธงทอง
นางวันเพ็ญ ชมบุญ
นายปรุง ชูสวุ รรณ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดทุ่งโพธิ์
นางสุมาลี มาบัว
ครูชานาญการ
รร.บ้านควนมุด
นางธันยาภรณ์

นายจารูญ หนูสังข์
นายปรุง ชูสวุ รรณ์

บุญเรือง
ครูชานาญการ
รร.บ้านไสหินตั้ง
นางวรรณนิสา สุนทรชีระ นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
วิทย์
ครู
รร.บ้านนา
นางสาวจุฑามาศ
นายจารูญ หนูสังข์
เพ็ชรหึง
ครู
รร.บ้านตูล
นางมลเทียน วรรณทอง
นายประยงค์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดบางทวด

ไม่มี
ผอ.รร.
บ้านนา

ไม่มี
ผอ.รร.
วัดบาง
ทวด

12
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

49

นางสาวชุติมา ทองคา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดพระอานนท์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

50

นางสาวสุนันทา

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

51

52

53

54

55

56

57

58

59

เมืองประดับ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดบางตะพาน
นางสาวเกวลี เดชคง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดหอยกัน

นางสาวปรียานุช
บุญราช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านบางตะลุมพอ
นางสาวอัจจิมา
หนูแป้น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านควนหนองหงส์
นางสาวกนกวรรณ
ขาวสงค์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดวัวหลุง
นางสาวขนิษฐา
จันทร์ทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดอิมอญ
นางสาววรรณภรณ์
ทองเสน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดควนป้อม
นายวัชรินทร์
จินดารักษ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านลาคลอง
นางสาวพรทิพย์
ทิพย์กองลาศ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.บ้านนางหลง
นางสาวอรอนงค์
วิบูลสินธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รร.วัดป่าระกา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการสถานศึกษา) (ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.รร.วัดพระอานนท์
นางสุนทรี
นางวรวรรณ
บุญญานุพงศ์
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการ
รร.วัดพระอานนท์
ผอ.รร.วัดบางตะพาน
นางโสภา โกศัลวิตร
นางสาวเนตรหทัย
ครูชานาญการพิเศษ
สังสุณี
รร.วัดบางตะพาน

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดบางด้วน

นางพรนิภา สุมงคล
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดหอยกัน

นายประยงค์ ชูรักษ์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านบางตะลุมพอ

นางสาวชไมพร แป้นคง
ครู
รร.บ้านบางตะลุมพอ

นายประยงค์ ชูรักษ์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านควนหนองหงส์

นายวิสุทธิ์ คงเล่ง
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านควนหนองหงส์

นายจารูญ หนูสังข์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดวัวหลุง

นางฤทัย สุขล้าเกิน
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดวัวหลุง

นางวรวรรณ

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดอิมอญ

นางวนา พานชาตรี
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดอิมอญ

นางสาวเนตรหทัย

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดควนป้อม

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดโคกยาง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.บ้านนางหลง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.รร.วัดป่าระกา

ไม่มี
ผอ.รร.
วัดหอย
กัน

สังสัพพันธ์

สังสุณี

นางสาวณัฐพิสุทธิ์
นายจารูญ หนูสังข์
ไชยทองคง
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดควนป้อม
นางสาวกมลทิพย์
นางสาวเนตรหทัย
วิวัฒน์ทรงชัย
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านลาคลอง
นางฐิตมิ า หลีวิจิตร
นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
รร.บ้านนางหลง
นางจารุวรรณ
พรหมทอง
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดป่าระกา

นายประยงค์ ชูรักษ์

หมาย
เหตุ

13
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

60

นางสาววีรยา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการสถานศึกษา) (ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4 จานวน 19 ราย
ศรีระบาย

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดศิลาชลเขต

นางหัสดีพร พิมเสน

นายประวิง วสีวิวัฒน์

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า

นางสาวรัชดาภรณ์
แก้วเถื่อน

นายธวัชชัย ใจห้าว

ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศิลาชลเขต

61

62

63

64

65

66

67

68

69

นายปิยะวงษ์ ประดิษฐ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า
นางสาวพรรษา
บริบูรณ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดดอนใคร
นางสาวจีระนันท์
ผุดผ่อง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพรหมโลก
นางสาวกันยารัตน์
เสนชนะ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโรงเหล็ก
นางสาวจันจิรา ไม้เรียง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนบ
นางสาวจันทรวิมล
ขนานขาว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโมคลาน
นายหรรษพร ศรีสระ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังลุง
นางสาววันวิสา
ปานจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสพลู
นางสาวพิมพ์ชนก
ศรีวิลัย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพรหมโลก

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดดอนใคร

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดโรงเหล็ก

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านนบ

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดโมคลาน

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านวังลุง

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

นางสุมนรัตน์

นายสุภาพ ดวงมุสิก
สุปรียธิติกุล

นางละออง นิ่มชนะ

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

นางนิภาวรรณ ช้างนิล

นายจิ้ม สุวรรณรัตน์

นางสาวรัตนากร สมสุข

นางนงเยาว์ ซ้ายหั่น

นางพรพิมล นวลแป้น

นายจรัญ ปลอดชูแก้ว

นางยุวดี เพชรดา

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

นางกัณหา จงรักษา

นางวิไลวรรณ ศรีใหม่

นางละออง นิ่มชนะ

นางสาวสุนัฏฐา

ผอ.ร.ร.บ้านไสพลู

ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก

เจริญผล

หมาย
เหตุ

14
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

70

นางสาวณัฐธิดา
สุขรินทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโทเอก
นางสาวกนิษฐา

71

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง
๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ทิพย์เสภา

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการสถานศึกษา)
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางทัศนีย์ อนุรัตน์
นางสาวสุนัฏฐา
ผอ.ร.ร.วัดโทเอก
เจริญผล

ผอ.ร.ร.บ้านสานักม่วง

นางสาคร เพชรเพ็ง

นายพงศ์ศักดิ์
กาญจนภักดิ์

ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านสานักม่วง

72

นางสาวณัฏฐณิชา
คาโสภา

๔ ตุลาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน

ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านอินทนิน
๔ ตุลาคม
73 นางสาวอาริยา สุนทรา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ผอ.ร.ร.บ้านสุวรรณเขต
ร.ร.บ้านสุวรรณเขต
๔ ตุลาคม
74 นายเดชชนะ หวายนา
ผอ.ร.ร.วัดหญ้าปล้อง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.วัดหญ้าปล้อง
๔ ตุลาคม
75 นางสาวนฤมล ดาแก้ว
ผอ.ร.ร.วัดศิลาชลเขต
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.วัดศิลาชลเขต
๔ ตุลาคม
76 นางสาวกาญจนา
ผอ.ร.ร.วัดน้าตก
เนาวโคอักษร
๒๕๖๒
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดน้าตก
๔ ตุลาคม
77 นางสาวจุฑาลักษณ์
ผอ.ร.ร.วัดกลาง
มาทอง
๒๕๖๒
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกลาง
๔ ตุลาคม
78 นางสาวนัทฐาภรณ์
ผอ.ร.ร.วัดคงคา
พงศ์ศรีเกิด
๒๕๖๒
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดคงคา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 60 ราย
79

นายธนาวุฒิ

22 สิงหาคม
พงษ์ทองเมือง 2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก

นางวรางคณา รอดภัย

นายกิตติภพ สั้มแป้น

นางอุดมศรี
นางสาวฐานิศ
โชติโรจนอนันต์
หริกจันทร์
นายอาไพ เลขขา

นายโฆสิต มูลสังข์

นางหัสดีพร พิมเสน

นายประวิง วสีวิวัฒน์

นางจรรยา วรรณมณี

นางเยาวลักษณ์ สุทิน

นางมะยุรา จิตรเขม้น

นางสุพิชา เนตรวรนันท์

นางสาวลัญจกร ทองทา

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

นายทองเพียน เพนเทศ
ครูชานาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์ รักษามั่น

หมาย
เหตุ

15
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

80 นางสาวอังคณา ลิ้มเต้
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ รัชมังคลา
ภิเษก
81 นางสาวสาวสยาม
ขวัญอ่อน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติ
วสุนธราภิวัฒก์
82 นางสาวธนาภรณ์
จิตรเพ็ชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติ
วสุนธราภิวัฒก์
83 นางสาวนุชนาฎ
หาญสกุล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติ
วสุนธราภิวัฒก์
84 นางสาวกิตติมา
บุญสว่าง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนหัวไทรบารุง
ราษฎร์
85 นายจเร บุญชูช่วย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนหัวไทรบารุง
ราษฎร์
86 นางสาวธนัชพร
ซ้ายชูจีน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนหัวไทรบารุง
ราษฎร์
87 นายวรัญญู ทะเดช
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

22 สิงหาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่
เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก

นางสาวพรพิมล

นายชัยณรงค์ รักษามั่น

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลู
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

นางสุดารัตน์
นายชาญชัย ทองเกตุ
เกียรติก้องแก้ว
ครูชานาญการ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลู
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

นางอลิศรา เพชระ
ครูชานาญการพิเศษ

นายชาญชัย ทองเกตุ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลู
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ว่าที่ ร.ต.สมพงศ์

นายชาญชัย ทองเกตุ

อ่อนคง
ครู คศ.1

เล่งวงศ์
ครูชานาญการ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนหัวไทรบารุง นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย นายสมบูรณ์ กบิลพัตร
ราษฎร์
ครูชานาญการพิเศษ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนหัวไทรบารุง นายจรัญ ทองมี
ราษฎร์
ครูชานาญการ

นายสมบูรณ์ กบิลพัตร

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนหัวไทรบารุง นางนงเยาว์ จันทร์คง
ราษฎร์
ครูชานาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์ กบิลพัตร

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นายไพบูลย์ ถาวร

นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ

หมาย
เหตุ

16
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

88 นางสาวกัณหา ม้าแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร
89 นางสาวธิติพร ขุนภักดี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
90 นายณัฐพล บัวจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
91 นางสาวปนัฏฐา สังสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
92 นางสาวหัทยา หนูเรือง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
93 นางสาวกานต์
รัตนเมือง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก
94 นางกนกวรรณ คงทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนขนอมพิทยา
95 นางสาวพัณณิตา มณี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนขนอมพิทยา
96 นางสาวชาครียา
สิทธิสมบูรณ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนโยธินบารุง
97 นางสาวพรชพัชร
แก้วสุกใส
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนโยธินบารุง
98 นายธนิต โสธรจิตต์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนโยธินบารุง

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ถาวร

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวจินตนา ศุภศรี
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวสมพร ฉาโยทัย

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นายวิชระ สุวรรณวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางประภา สุดตรง

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางสาวจินตนา ศุภศรี
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวสมพร ฉาโยทัย

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นางมณฑิรา ธราพร
ครูชานาญการ

นายวิเชียน ชนะราวี

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก

นายลัญฉกร กุลศรี
ครูชานาญการ

นายวิเชียน ชนะราวี

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางเพชรี นาคแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางสุภาภรณ์ ทองใหญ่ นายกัมพล มีชัย
ครูชานาญการพิเศษ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนโยธินบารุง

นางฮามีดะ๊ ดาราแมง
ครูชานาญการพิเศษ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนโยธินบารุง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปุญชรัศมิ์ รศ.ดร.กันตภณ
แพ่งกุล
หนูทองแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนโยธินบารุง

นางสาววิมล แซ่เดี่ยว
ครูชานาญการพิเศษ

นายกัมพล มีชัย

รศ.ดร.กันตภณ หนูทอง
แก้ว

รศ.ดร.กันตภณ
หนูทองแก้ว

หมาย
เหตุ

17
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการสถานศึกษา)
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

99

นางสาวสุนิษา ชูถนอม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นายนฤเบศร์ เขียวมา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นางสาวธิดารัตน์ ฉิมมี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสวนกุหลาบราช
วิทยาลัย นศ.
นายศักดิ์ชัย
ดวงน้าแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสวนกุหลาบราช
วิทยาลัย นศ.
นางสาวปัทมา เสือแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสง
นางสาวอาทิตยา
แก่นสิงห์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสง
นางสาวเบญจรัตน์
ศรีปาน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสง
นางเจนจิรา เพ็งจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสง
นางสาวพันธุ์ทิพย์
สังวังเลาว์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนนาบอน
นางสาวจันทนา หีดเสน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม
นางสาววิชุดา สาระพล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต้

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ

นางช่อแก้ว จุลนวล
ครูชานาญการ

นายภิญโญ เนาวรัตน์

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ

นายสมพร ผลอินทร์
ครูชานาญการพิเศษ

นายภิญโญ เนาวรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ นางสาวบุญญารัตน์
นายเชือบ จิตสามารถ
ราชวิทยาลัย
มีฮั่น
นครศรีธรรมราช
ครู คศ.1

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ นางช่อทิพย์ ทองไชย
ราชวิทยาลัย
ครูชานาญการพิเศษ
นครศรีธรรมราช

นายเชือบ จิตสามารถ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง

นางแอนนา ขาวเรือง
ครูชานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง

นางวัลภา โสภิกุล
ครูชานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง

นายสุทิน รัตนสุภา
ครูชานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง

นายสุทิน รัตนสุภา
ครูชานาญการพิเศษ

นายยุทธนา

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนนาบอน

นางเกศกนก เขียวน้อย นายเดโช หนูทอง
ครู คศ.1

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม

นางภิรมโรจน์

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต้

นางสิริภรณ์ นวลศรี
ครูชานาญการพิเศษ

100
101

102

103
104

105

106
107

108

109

เนติศุภชีวิน
เนติศุภชีวิน

เนติศุภชีวิน

เนติศุภชีวิน

นางอัฏฐพร วิไลศรี

เพชรโกมล
ครูชานาญการพิเศษ
นางวันดี ชูประจง

หมาย
เหตุ

18
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

110

นางสาวภัทรขวัญ
กลับขันธ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา
นางปัณวรัตน์ บุญขวัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา
นายอณัส ซาดัดคาน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช
นายอภิชาติ เศรษฐการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช
นางสาวอ้อยทิพย์
บุตรพรม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเชียรใหญ่
นางสาวชนากานต์
หมื่นศรีรา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นางสาววายุรี ดังนิโรจน์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
ว่าที่ ร.ต.พงภรากรณ์
ขุนภักดี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา
นายปรรัช
หัตถประดิษฐ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางขันวิทยา
นางสาวแซมบุปผา
บัณฑิต
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช

22 สิงหาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.โรงเรียนบางขัน
นายสหรัฐ ปานศรี
นายสุรินทร์ ไชยศร
วิทยา
ครูชานาญการ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

นายวิวัฒน์ ด้วงคง
ครูชานาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ไชยศร

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช

นางอุมากร

นายณรงค์ ทองขาว

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช

นางจินตนา บุญพอก
ครูชานาญการ

นายณรงค์ ทองขาว

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเชียรใหญ่

นางสาวศุภวรรณ

นายตรีภพ สุวรรณ

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา

นางสุดธิรา สาคร
ครูชานาญการพิเศษ

นายยินดี วรรณมณี

22 สิงหาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นางสุกานดา เงินแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นายมนตรี โยธารักษ์

23 กันยายน
2562

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

นายบดี คิดเหมาะ
ครูชานาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ไชยศร

23 กันยายน
2562

ผอ.โรงเรียนบางขัน
วิทยา

นายบดี คิดเหมาะ
ครูชานาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ไชยศร

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช

นางสาวภัทรญาดา
นางบุญงาม ไชยรักษ์
ไชยฤกษ์
ครูชานาญการพิเศษ

111
112

113

114

115

116

117

118

119

สุวรรณฤกษ์
ครูชานาญการพิเศษ

มีแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

หมาย
เหตุ

19
ที่

120

121

122

123
124
125

126

127

128

129

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

นางสาวเพ็ญธิดา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

4 ตุลาคม
เชาวลิต 2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นางสาวฐานิดา การดี 4 ตุลาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนตระพังพิทยา
คม
นายพงศธร
4 ตุลาคม
ปัญญานฤพล 2562
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนโยธินบารุง
นายไพรัตน์ ไทยสุชาติ 4 ตุลาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนสตรีปากพนัง
นายสุรศักดิ์ เรืองขา
4 ตุลาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนเชียรใหญ่
นางสาวนฤวรรณ ชูศรี 4 ตุลาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนหัวไทรบารุง
ราษฎร์
นายรัฐศาสตร์ สงมา
4 ตุลาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนประสาธน์
ราษฎร์บารุง
นางสาวพัชริดา อนุรักษ์ 4 ตุลาคม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ รัชมังคลา
ภิเษก
นางสาวนันทนัช
4 ตุลาคม
เพชรน้อย 2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
นางสาวปัญชลิกา
4 ตุลาคม
สุขสวัสดิ์ 2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนขนอมพิทยา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นางจิราพร รัตนบุรี
ครูชานาญการ

นางอุไร ช่วยเจริญ

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม

นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
ครูชานาญการพิเศษ

นายอุทัย เพชรเรือง

ผอ.โรงเรียนโยธินบารุง

นายนิวัฒน์ อรุณ
ครูชานาญการ

รศ.ดร.กันตภณ
หนูทองแก้ว

ผอ.โรงเรียนสตรีปาก
พนัง

นางจิตปิ่น ทองวิจิตร
ครูชานาญการพิเศษ

นายบันลือ เรืองดิษฐ์

ผอ.โรงเรียนเชียรใหญ่

นางสาวศุภวรรณ

นายตรีภพ สุวรรณ

มีแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบารุง นางนงเยาว์ จันทร์คง นายสมพร นุรา
ราษฎร์
ครูชานาญการพิเศษ
ผอ.โรงเรียนประสาธน์
ราษฎร์บารุง

นางอรพินท์ ลิ่มพาณิชย์ นายสมพงศ์ วิไล
ครูชานาญการพิเศษ

ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่
เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัง
คลาภิเษก

นายวิรัตน์ จันทร์เพชร
ครูชานาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์ รักษามั่น

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลู
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

นางสาวมณฑา ชูสิงค์
แค
ครูชานาญการ

นายชาญชัย ทองเกตุ

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นางเพชรี นาคแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นายกัมพล มีชัย

หมาย
เหตุ

20
ที่

130

131

132

133

134

135
136

137
138

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นางสาวศรัณยา
บุญชูวงศ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเกาะขันธ์
ประชาภิบาล
นายฐาปกรณ์ เรืองอ่อน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร
นางสาวณัฐริกา
ทองเกต
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ
นางสาวชไมพร แก้วหีด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นางสาวพรรณพัชร์
ชนะพล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช
นายเกษมสุข ลอองศรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
นางสาวนรีรตั น์
ศิริวัฒน์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนตรีนมิ ิตรวิทยา
นายณัฐพล ไม้เรียง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
นางสาวจารวี ชูภิรมย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนท้องเนียน
คณาภิบาล

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเกาะขันธ์
ประชาภิบาล

นางสุนันทา เบญจกุล
ครูชานาญการพิเศษ

นางจุรีรัตน์ คงทอง

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

นายทรงธรรม สุวรรณ
รัตน์
ครูชานาญการพิเศษ

นายมนตรี โยธารักษ์

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ

นางชาลิสา
นายประยูร เชื้อพรหม
ส้มเขียวหวาน
ครูชานาญการพิเศษ

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา

นางน้าอ้อย ไกรภูมิ
ครูชานาญการ

นายยินดี วรรณมณี

4 ตุลาคม
2562

ผอ.โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช

นางอาไพ อักษรศรี
ครูชานาญการพิเศษ

นายณรงค์ ทองขาว

14 มกราคม
2562

ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา

นายเอกรัตน์ นิลเอก
ครูชานาญการ

นายประเสริฐ โรจน์ดวง

14 มกราคม
2562

ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา

นายเอกรัตน์ นิลเอก
ครูชานาญการ

นายประเสริฐ โรจน์ดวง

12
พฤศจิกายน
2561
24 มกราคม
2562

ผอ.โรงเรียนทุ่งสังพิทยา
คม

นางชวนพิศ สินทับทอง นายสนั่น เสรีรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ

ผอ.โรงเรียนท้องเนียน
คณาภิบาล

นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา
ครูชานาญการ

นายปรีชา ใจสบาย

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติคุณ สมบั ติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่ว ย
ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 14 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1 นางสาวชุลีกร มณีโชติ
ครูผู้ช่วย วัดดินดอน/ลานสกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
2 นางหทัยรัตน์ อินทร์สุข
ครูผู้ช่วย วัดมะปรางงาม/ฉวาง
3 นางสาวรติรจน์ ชูชีพ
ครูผู้ช่วย บ้านคลองกุย/ช้างกลาง
4 นางสาวเหมวรรณ เทพรัตน์
ครูผู้ช่วย บ้านคลองจัง/นาบอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
5 นางสาวกนกวรรณ คงขาว
ครูผู้ช่วย บ้านเขาหัวช้าง
6 นางสาวปรัชญาณี พัฒน์ศิลป์
ครูผู้ช่วย บ้านแขวงเภา
7 นางสาวนาตรดรุณ แต่ง
ครูผู้ช่วย บ้านบางฉาง
เกลี้ยง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
ครูผู้ช่วย เบญจมราชูทิศ
8 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด
ครูผู้ช่วย เบญจมราชูทิศ
9 นางสาวธิยาภรณ์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย เบญจมราชูทิศ
10 นางสาวกันต์ชนก คงมณี
ครูผู้ช่วย สิชลคุณาธารวิทยา
11 นายพลสิชฌ์ ชูเนตร
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง
12 นายจรัส ขุนณรงค์
ครูผู้ช่วย ทุ่งสงสหประชาสรรค์
13 นางสาวมัลลิกา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย ท้องเนียนคณาภิบาล
14 นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.3
เรื่ อ ง การใช้ ต าแหน่ ง ว่ า งข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจากผลการเกษี ย ณ อายุ ร าชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้งผู้สอบแข่งขัน ได้เข้า รับ ราชการเป็น ข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ น าต าแหน่ งว่า งและวิ ช าเอกเรีย กตั ว ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เข้ ารับ ราชการเป็ น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จานวน 39 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ

จานวนที่เรียกบรรจุ

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
รวม

หมายเหตุ

15
19
3
2
39

2. อนุ มั ติ ก รณี เรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ ตามข้อ 1. ไม่ม ารายงานตัว มอบส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จนครบจานวนตาแหน่งว่าง
3. อนุมัตินาตาแหน่งว่างและวิชาเอกที่ไม่มีบัญชีผู้สอบผู้สอบแข่งขันได้ หรือหมดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หรือมีไม่เพียงพอ ให้ดำเนินกำร
นำไปพิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2563
ที่

วิชาเอก

รวมไม่มีบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้

1
2
3
4

ศิลปะ
คหกรรมศาสตร์
สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวม

1
1
1
1
4

รวมจานวนบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
ไม่เพียงพอ

หมายเหตุ

*หมดบัญชี
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4.อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วยหรือตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
5. อนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นตาแหน่ ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่ งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้วเสร็จ
ทุกกระบวนการ
7. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ
สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การนาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อื่น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี
จานวน 2 อัตรา
2. อนุมัติ ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นาบัญชีรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ ช่ว ย
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จานวน 2 อัตรา และกลุ่มวิชาเคมี จานวน 1 อัตรา
3. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ใน
บัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาดังนี้
1) วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 12 อัตรา
2) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
3) วิชาฟิสิกส์ จานวน 2 อัตรา
4) วิชาเคมี จานวน 1 อัตรา
5) วิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
4. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาดังนี้
1) วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 อัตรา
2) วิชาดนตรีสากล จานวน 4 อัตรา
3) วิชาเคมี จานวน 3 อัตรา
5. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง นาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิ ช าหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิล ป์
จานวน 2 อัตรา
6. อนุ มั ติ ให้ ค ณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด ยะลา นาบั ญ ชีรายชื่อ ผู้ ส อบแข่งขั น ได้ ต าแหน่งครูผู้ ช่ ว ย
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล
จานวน 1 อัตรา
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกการเงินและการบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการเฉพาะราย จานวน 1 ราย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวนงลักษณ์ ใหม่เมือง
ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี ลาดับที่ 7 ผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือขอถอนฟ้องการอุท ธรณ์ คาร้องแล้ว
จึงได้อนุมัตดิ ังนี้
1. อนุมัตเิ รียกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ราย นางซ่าซีตา
มีบุ ญ ลาภ ล าดั บ ที่ 8 กลุ่ ม วิช าการเงิน และการบั ญ ชี บรรจุแ ละแต่งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ งครูผู้ ช่ว ยโรงเรีย นทุ่ งสง
อาเภอทุ่งสง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เลขที่ตาแหน่ง 29795 ต่อไป
2. รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การอนุมัติให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 สละสิทธิ์ในการเลือกโรงเรียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติให้ นางสาวกันยา ตปนียากร ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ลาดับที่ 53
สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเขาตาว ตาแหน่ง
เลขที่ 10167 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2. เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวัน ที่ 6 กัน ยายน 2561 ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ล าดับถัดไปมาบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียนบ้ านเขาตาว
ตาแหน่งเลขที่ 10167 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

27

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ประจาปี 2563 และขอบเขต
การดาเนินการย้าย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดปฏิทินการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
ที่
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรม
สพท.ประชาสัมพัน ธ์ตาแหน่ งว่างพร้อมข้อมูล อัตรากาลังขาดเกิน
และวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ ณ สพท.และเว็บไซด์
ข้าราชการครูยื่นคาร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

รอบที่ 1
ก่อนวันที่
8 มกราคม 2563
8 -2 8 ม ก ร า ค ม
2563
(15 วันทาการ)
สถานศึ ก ษารวบรวมค าร้ อ งขอย้ า ยและเอกสารประกอบการ ภ า ย ใ น วั น ที่ 3 1
พิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มกราคม 2563
ระบุ วิ ช าเอกที่ ต้ อ งการทดแทนตามความจ าเป็ น ส่ งไปยั ง สพท
ต้นสังกัด
กรณีขอย้ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน
- สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคา
ร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ งไปยัง สพท.ที่รับ
ย้าย
ภ า ย ใ น วั น ที่ 1 1
กุมภาพันธ์ 2563
กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด
- สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคา
ร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ.ส่งไป
ยัง สพท.ที่รับย้าย
สพท.ที่รั บ ย้ าย ส่ งข้อ มูล พื้ น ฐานของผู้ ขอย้า ยไปยังสถานศึกษาที่
ผู้ ป ระสงคื ข อย้ า ยระบุ เพื่ อ ขอความเห็ น จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไปยัง สพท.
สพท.จัดทาข้อมูลตามองค์ป ระกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กาหนดและ
รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ที่ สพฐ.ก าหนดเพื่ อ เสนอ อกศจ.และ กศจ.
ก่อนวันที่เสนอ อกศจ.
พิจารณา
และ กศจ.พิ จ ารณา
สพท.ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้ ศธจ.
ศธจ.เชิ ญ ผอ.สพป.สพม.ทุ ก เขตในจั งหวั ด ร่ว มเป็ น คณะท างาน อนุมัติย้าย
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายละเอียดการย้ายก่อนนาเสนอ อกศจ. (ภายในวันที่ 13 ก.พ.
ตามประกาศคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ ก ษาของ 2563)
กระทรวงศึกษิการในภูมิภ าค เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ข้อ 6(2)

รอบที่ 2
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ที่
10.

11.

กิจกรรม
ศธจ.เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย

รอบที่ 1
รอบที่ 2
ร ะ ห ว่ า งวั น ที่ 1 5 ร ะ ห ว่ า ง
กุ ม ภ า พั น ธ์ – 1 5 วั น ที่ 1 5
มีนาคม 2563
กั น ยายน –
15 ตุลาคม
2563
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งย้ายและแต่งตามมติ กศจ.และ ภ า ย ใ น วั น ที่ 2 0 ภายในวัน ที่
อกศจ.
มีนาคม 2563
20 ตุลาคม
2563

หมายเหตุ: ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตดิ ังนี้
1. อนุมัตกิ ารส่งคาร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 1 – 4 และผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคาร้องขอย้ายสาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณา พร้ อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธ รรมราช ส่ งไปยังส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่รับ ย้ายได้ และรายงานข้อมูลผู้ ขอย้ายให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบทั้งผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและขาดคุณสมบัติ ในคราวเดียวกัน
2. การดาเนินการตามปฏิทินการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 ข้อ 7 – 9 ให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดทา
ข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กาหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.กาหนด โดยส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาย้ายถึงสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนิ น การตามข้อ 9. เชิญ ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ในจังหวัดร่วมเป็ น คณะท างานตรวจสอบข้อมูล และจัดทารายละเอียดการย้ายก่อนนาเสนอ อกศจ.ตามประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษิการในภูมิภาค เรื่อง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ข้อ 6(2)
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งสายงาน
การสอน เนื่องจากโรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั ด โอนต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ราย
นางสาวรั งสิ ม า นรากรณ์ ต าแหน่ ง ครู วิ ช าเอกปฐมวั ย โรงเรี ย นบ้ านสามช่ อ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดพังงา มากาหนดใหม่ในตาแหน่งเดิมที่โรงเรียนวัดคงคาเจริญ อาเภอทุ่งสง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตมิ อบหมายตัวแทน อกศจ. จานวน 5 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินองค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์
ความเป็นผู้นา ร่วมกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การกาหนดสัดส่วนของจานวนตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งว่างผู้อานวยการสถานศึกษา หลังจากการย้ายครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 จานวน 17 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
ตาแหน่ง/
โรงเรียน
เลขที่ อันดับ
สังกัด
ขั้น
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 อัตรา
1 ผอ.ร.ร. วัดมะเฟือง (นร.86 คน)
2000 คศ.3 66,540
2 ผอ.ร.ร. วัดหลักช้าง (นร. 71 คน)
2461 คศ.3 67,590
3 ผอ.ร.ร. บ้านพรุวง (นร. 47 คน)
2188 คศ.3 47,720
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 11 อัตรา
4 ผอ.ร.ร. บ้านลานนา (นร. 101 คน)
7628 คศ.3 52,810
5 ผอ.ร.ร. วัดบางคุระ (นร. 97 คน)
6669 คศ.3 58,390
6 ผอ.ร.ร. บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 3556 คศ.3 58,390
(นร. 96 คน)
7 ผอ.ร.ร. บ้านปากบางกลม
7473 คศ.3 58,390
(นร. 76 คน)
8 ผอ.ร.ร. บ้านโก้งโค้ง (นร. 70 คน)
6357 คศ.3 58,390
9 ผอ.ร.ร. วัดควนป้อม (นร. 70 คน)
7444 คศ.3 58,390
10 ผอ.ร.ร. บ้านดอนตาสังข์
7161 คศ.3 58,390
(นร. 54 คน)
11 ผอ.ร.ร. บ้านวังหอน (นร. 53 คน)
7135 คศ.3 58,390
12 ผอ.ร.ร. วัดรามแก้ว (นร. 52 คน)
8656 คศ.3 67,590
13 ผอ.ร.ร. บ้านบางด้วน (นร. 45 คน)
3491 คศ.2 41,620
14 ผอ.ร.ร. วัดสว่างอารมณ์ (นร. 32 คน) 8669 คศ.3 58,390
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 อัตรา
15 ผอ.ร.ร. บ้านเผียน (นร. 76 คน)
8577 คศ.3 67,590
16 ผอ.ร.ร
บ้านเขาทราย (นร. 54 คน)
8469 คศ.3 69,040
17 ผอ.ร.ร. วัดคงคาเลียบ (นร. 41 คน)
8222 คศ.3 58,390
ที่

สาเหตุการว่าง
เสียชีวิต 3 ธ.ค.63
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่าง
เพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกก่อนจะพิจารณาย้ายตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 25462 โดยกาหนดตาแหน่งว่างที่จะรับย้ายมากกว่าตาแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุแต่งตั้ง จานวน 1 อัตรา ดังนี้
ที่

สังกัด

2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รวม

จานวนตาแหน่งว่าง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
3
11
3
17

การกาหนดสัดส่วน
ใช้รับย้าย
ใช้บรรจุแต่งตั้ง
2
1
6
5
2
1
10
7
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 34 ราย ดังนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวราตรี
แสนเดช

ครู
ครูชานาญการ

โรงเรียน/
สพป.
โรงเรียนปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ครู
ครูชานาญการ

โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

19 กันยายน 2561

ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

2

นางนิภาพร ภูมิ

3

นางสาวเยาวรัตน์ ครู
สุทธิพันธ์ ครูชานาญการ

ร.ร.สองแพรกมิตรภาพที่ 92

ครู
นายสรยุทธ
อินทร์ทุ่ม ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง

4
5
6
7
8

นางกัณฑิมา
รัญจวน

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านปากเจา

นางขนิษฐา
จุลวัจน์

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านปากลง

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ร.ร.บ้านในถุ้ง

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านปากลง

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง

11 นางจารึก วงษ์ไว

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ครู
นางณรดา
กลิ่นนคร ครูชานาญการ

นางสาวกัลยา
แก้ว
ประดับ
10 นางเรวดี มิกิลา

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92

9

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ครู
ครูชานาญการ

นางวนิดา สมาด

วันที่อนุมัติ

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561
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ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐำนะ

โรงเรียน/
สพป.

12 นางสาวนันทนา ครู
ผกากรอง ครูชานาญการ

ร.ร.ชุมชนใหม่

13 นางอภิชญาณ์
กิ่งรัตน์

ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ

ครู
ครูชานาญการ

วันที่อนุมัติ

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

14 นางชุติมา โชติกะ ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92

19 กันยายน 2561

15 นางมีนา มุสิกะ

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

16 นางสุมาพร
เพ็ชรเกลี้ยง
17 นางกรกฎ
นามตาแสง

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.วัดสระประดิษฐ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

18 นางสุนิต้า
หวันนุรัตน์

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

19 นางทัศนี
รัตนพันธ์
20 นางสมรศรี
แก้วคงคา
21 นางสุกัญญา
พลรัฐธนาสิทธิ์

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านในถุ้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านในถุ้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

22 นางมะลิวัลย์
จันทร์แก้ว
23 นางพวงรัตน์
รักษ์ทอง
24 นางบุญรอบ
โชตยาสีหนาท
25 นางประเสริฐ
เลิศวิไลย
26 นายประโลม
เพ็ชรเกลี้ยง
27 นางสาวคาหวาน
เงินเปีย

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านในถุ้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.ชุมชนวัดใหม่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านสระบัว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.วัดเทวดาราม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561

19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561

34
ลาดับ
ที่

28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน/
สพป.

วันที่อนุมัติ

นางเครือวัลย์
ศรีสุวรรณ
นางอารีรัตน์
ไชยชนะ
นางสาวชลิกานต์
อาลิแอ
นางจุรีย์
แก้วบุญส่ง
นางจารุวรรณ
ศรีน่วม
นางเกียรติรัตน์
อมตะสุนทร

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.ปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.ชุมชนใหม่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านสระบัว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.วัดเทวดาราม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.ปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

19 กันยายน 2561

5 พฤศจิกายน 2562

นางขนิษฐา
พุดทอง

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.วัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

5 พฤศจิกายน 2562

19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
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2. มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเอกสารเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลใหม่
จานวน 5 ราย
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน/
สพป.

ขอเอกสารเพิ่มเติม

1.

นางจิราภรณ์
สหกิจ

ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.ชุมชนใหม่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

แจ้งรายบุคคล

2.

นางจิตรา
เสียดหนองยุง

ครู
ครูชานาญการ

แจ้งรายบุคคล

3.

นางกมลทิพย์
ยอดเพ็ชร

ครู
ครูชานาญการ

4.

นางบุศรา ตันเซ่ง

5.

นางณัฐณิชา
จันทร์มาศ

ครู
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการ

ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่
92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่
92
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.บ้านทุ่งชน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ร.ร.วัดโคกเหล็ก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

แจ้งรายบุคคล

แจ้งรายบุคคล
แจ้งรายบุคคล

3. ไม่อนุมัติ จานวน 1 ราย
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
40 นางปรียา
อับดุลเราะแม

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ครู
ครูชานาญการ

โรงเรียน/
สพป.
ร.ร.วัดยางทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

หมายเหตุ
ไม่ประสงค์ส่งเอกสาร
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 9 ราย
2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 9 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมินได้ครั้งละไม่
เกิน 2 คน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล
น.ส.จันทร์ทิรา
จันทรมาลี
นางอรนุช
จันทร์แก้ว
นางฟาติหม๊ะ
มะหะหมัด
นายนรุต
สิทธิฤทธิ์

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

นายธนกฤต

โรงเรียน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ้านคีรีวง)
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ้านคีรีวง)
ร.ร.บ้านหนองหนอน

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย

ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
ร.ร.องค์การสวนยาง 3

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

กาเนิดไทย
6.

นางกานดา

ครู

ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพ ภาษาอังกฤษ
ที่ 227

ครู

ร.ร.วัดจันดี

คอมพิวเตอร์

ครู

ร.ร.วัดควนยูง

วิทยาศาสตร์

ครู

ร.ร.บ้านควนทอง
(ประชาอุทิศ)

สุขศึกษาและพลศึกษา

แก้วสุวรรณ
7.

น.ส.กชพร
เพิ่มพูล

8.

น.ส.วลัยลักษณ์
ศรีระษา

9.

นายศุภโชค
รอดทับ
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 22 ราย ดังนี้
1. อนุมัติการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 22 ราย ตั้งแต่
วันที่คณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. นายมนัส
ครู
บ้านอ่าวตะเคียน
วิทยาศาสตร์
สุขอนันต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 10 ราย
2. น.ส.รัศมี
ครู
บ้านบนควน
ปฐมวัย
วงษ์ศรีทอง
3. น.ส.ฐิติพรรณ
ครู
บ้านบางปรน
คณิตศาสตร์
ศรีสุภาสิตานนท์
4. นายรุ่งโรจน์
ครู
สังวาลย์วิท 7
ทัศนศิลป์
ชูประจง
5. นางศิริพร
ครู
บ้านเกาะขวัญ
ภาษาไทย
บัวเพชร
6. น.ส.ทัศนีย์
ครู
สังวาลย์วิท 7
วิทยาศาสตร์
รัตนบุรี
7. นายนพดล
ครู
สังวาลย์วิท 7
วิทยาศาสตร์
นวลดา
8. น.ส.วิชชุลดา
ครู
สังวาลย์วิท 7
ภาษาอังกฤษ
นาเคณ
9. น.ส.สุมาลี
ครู
วัดลานาว
สังคมศึกษาฯ
แก่นอินทร์
10. นางภาวนา
ครู
บ้านเกาะยวน
ปฐมวัย
ส้มเขียวหวาน
11. นางดวงพร
ครู
บ้านคอกช้าง
คอมพิวเตอร์
นุ้ยคง
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย
12. นางสาวสุพัตรา
บ้านทุ่งโชน
ครู
จันทร์แดง
13. นางสาวอนงค์นารถ
วัดเขาน้อย
ครู
เทวฤทธิ์
14. นางไซหนาบ
บ้านห้วยหาร
ครู
หัตถประดิษฐ์
15. นางอมรรัตน์
วัดโคกยาง
ครู
ทองสุข
16. นางสุภาพร
ครู
วัดจิกพนม
บุญกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 6 ราย
17. น.ส.พลอยรัฐ
ครู
เบญจมราชูทิศ
รัตนศรีปัญญะ
18. น.ส.รัชนีวรรณ

วิชาเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาจีน

ครู

กัลยาณีศรีธรรมราช

ภาษาจีน

ครู

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สังคมศึกษาฯ

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก

ภาษาอังกฤษ

ครู

สตรีปากพนัง

สังคมศึกษาฯ

ครู

ควนเกยสุทธิวิทยา

คณิตศาสตร์

แซ่โง้ว
19. น.ส.วัลยา
บุญโอภาส
20. นายณรงค์เดช
จงจิตร
21. นายจิรพล
ลิวา
22. นางผานิต
ษรเดช
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ จานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
1. น.ส.นันธนา
ครูชานาญ
บ้านเกาะขวัญ
ภาษาอังกฤษ
แก้วพิพัฒน์ การ
2. น.ส.สุพิขฌาย์
ผู้อานวยการ บ้านก่องาม
บริหารสถานศึกษา
ทองเนื้อห้า ชานาญการ
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 9 ราย เพื่อให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 , เขต 3 , เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ส่ งผลการปฏิ บั ติ งาน (ด้ านที่ 3) พร้อ มทั้ งผลการประเมิ น ด้ านที่ 1 และด้ านที่ 2 และความเห็ น ของ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. น.ส.จรวย
ครูชานาญ
อนุบาลนครศรีธรรมราช
หยูทอง การ
“ณ นครอุทิศ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
2. นายภูชิต
ครูชานาญ
วัดทุ่งหล่อ
ไกรดา การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
3. นางทิพรัตน์
ผอ.ชานาญ บ้านเผียน
ศรีสุภา การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 6 ราย
4. นางรัตติกาล
ครูชานาญการ เบญจมราชูทิศ
แก้วบัณฑิตย์
5. นางสาวศรัณย์ภัทร์
ครูชานาญการ
เมืองนครศรีธรรมราช
ไตรสุวรรณ
6. นางสาวจุฑาภรณ์
ครูชานาญการ ขุนทะเลวิทยาคม
เจษฎารมย์
7. นายสมเจตน์
ครูชานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช
เจนการ
8. นางขัตติยา
ครูชานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
เจนการ
9. นางกัญจนาภรณ์
ครูชานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช
สุภวิทยา

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
บริหารสถานศึกษา

วิทยาศาสตร์ (เคมี)
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
คณิตศาสตร์
คหกรรม
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
21 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน
3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
1. นางอินทิรา
ครูชานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ
ภาษาอังกฤษ
พลศิลป์
2. นางสุรีย์พร
ครูชานาญการ ชุมชนบ้านนาวา
ภาษาอังกฤษ
ชัยสิทธิ์
3. น.ส.เกษร
ผู้อานวยการ
สังวาลย์วิท 7
ภาษาอังกฤษ
เพชรเอียด สถานศึกษา
ชานาญการ
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3. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 9 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 9 ราย
1. น.ส.ษิษุฆะรัตน์
ครูชานาญการ หมู่บ้านป่าไม้
เรืองจันทร์
2. นางจิราภรณ์
ครูชานาญการ สังวาลย์วิท 7
ศรีคงแก้ว
3. นางภุมรินทร์
ครูชานาญการ บ้านบางตะเภา
บุญคล่อง
4. นางเครือศรี
ครูชานาญการ ราชประชานุเคราะห์ 6
ศิลปวิศาล
5. น.ส.กวิสรา
ครูชานาญการ วัดธรรมเผด็จ
บัวเพ็ชร
6. นายพีรทัต
ครูชานาญการ บ้านสระนางมโนราห์
พรหมทอง
7. น.ส.อรฤทัย
ครูชานาญการ วัดลานาว
เพ็ชร์ประพันธ์
8. น.ส.อังคนา
ครูชานาญการ บ้านสามัคคีธรรม
ราษฎร์เดิม
9. นายสุธี
ครูชานาญการ บ้านวังตลับ
บูรณะแพทย์
0.5

วิชาเอก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
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4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 9 ราย
1. น.ส.ขวัญฤดี
ครูชานาญการ บ้านบางตะเภา
เกิดทรัพย์
2. นางวราภรณ์
ครูชานาญการ บ้านเขาตาว
เดโชเม็ง
3. นายพงศ์ศิริ
ครูชานาญการ วัดสวนขัน
วงศ์สวัสดิ์
4. นางกัลยา
ครูชานาญการ ชุมชนบ้านนาวา
แก้วหมุน
5. นางวิไลรัตน์
ครูชานาญการ วัดท่ายาง
กลิ่นแก้ว
6. นางกิตติยา
ครูชานาญการ ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อูมา
อนุสรณ์ 10
7.

นางกฤษดา
น.ส.จามร
นายธวัชชัย
สวัสดิ์

6

คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

บ้านพอโกบ

การงาน

ครูชานาญการ

บ้านบางตะเภา

คณิตศาสตร์

ครูชานาญการ

วัดวังรีบุญเลิศ

คณิตศาสตร์

มีภพ
9.

ภาษาอังกฤษ

ครูชานาญการ
นาบุญ

8.

วิชาเอก

44

เรื่องที่ 4.17
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 3 ด้ านผลการปฏิ บั ติงานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา
จานวน 12 ราย
2. อนุ มัติ ให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็น วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ
จานวน 12 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 5 ราย
1. นายเกรียงศักดิ์
ครูชานาญการ
บ้านทะเลสองห้อง
รัชทูล
2. นายนนทวัฒน์
ครูชานาญการ
บ้านไสส้าน
สุขจันทร์
3. นางสาวพัชรี
ครูชานาญการ
วัดก้างปลา
ใจกระจ่าง
4. นายมีชัย
ครูชานาญการ
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
ละม้าย
5. นางสาวจิราพร
บ้านบนควน
ครูชานาญการ
แนะแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
6. นางสาวสุจินต์
ครูชานาญการ
วัดเปียน
พรหมโภชน์
7. นางสาวผานิต
ครูชานาญการ
ชุมชนวัดอินทคีรี
มัจฉาชาญ
8.

นางทิพวรรณ

ครูชานาญการ

วัดธารน้าฉา

ใจห้าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 4 ราย
9. นางสาวจาเนียร
ครูชานาญการ
บางขันวิทยา
รัตนพันธ์
10. นางสุธารัตน์
ครูชานาญการ
บางขันวิทยา
สุขสวัสดิ์
11. นางข้องทิพย์
ครูชานาญการ
คีรีราษฎร์พัฒนา
มีแก้ว
12. นายอาทิตย์
ครูชานาญการ
ปากพนัง
เคเอส

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
พุทธศาสนา
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
สังคม ศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพล
ศึกษา (สุขศึกษา)
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิ บั ติงานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
จานวน 1 ราย
2. อนุ มัติ ให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้ งเป็ นวิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1. นางเกศรินทร์
ครูชานาญ
เคียงศิริ
สุขศึกษาและ
กาญจนะ การ
พลศึกษา
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่ น กรองเอกสารและผลงานทางวิ ช าการ (ด้ า นที่ 3) เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู เชี่ ย วชาญ
จานวน 1 ราย
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
นางเยาวภา

ตาแหน่ง
โรงเรียน
ครูชานาญการ วัดขรัวช่วย
ศรีเมือง พิเศษ

วิชาเอก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อโอนพนักงานท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติประกาศกาหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1-4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. อนุมัติการนาประกาศกาหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อ
รับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประกอบการดาเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ
อื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึ กษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2)ในสั งกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 8.4 ของหลักเกณฑ์ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/
ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่มีความรู้ความสามารถ จานวน 5 คน ทาหน้าที่ประเมิน ความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม ของผู้ขอโอนตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ
5. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศกาหนดองค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตใิ ห้นาตาแหน่งเลขที่ อ 8 และ อ 14 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มาประกาศรับสมัครข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2. อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติของ
บุ คคล คณะกรรมการคัดเลือกบุ คคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ
4. อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามในประกาศรับสมัครฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติบุคคล คณะกรรมคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

49

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ เลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้
ดารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้น เป็ น ระดั บ ช านาญการ รายนางสาววิส นี ย์ นุ ราช ต าแหน่ งนั ก วิช าการศึก ษาปฏิ บั ติ ก าร
ตาแหน่งเลขที่ อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ ตาแหน่ง
เลขที่ อ 44 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ได้ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์

เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ เลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นระดับชานาญการ ราย นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 4 ทั้ งนี้ ไม่ ก่อ นวัน ที่ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษานครศรีธ รรมราช เขต 4
ได้รับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์
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เรื่องที่ 4. 24
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตพื้นที่การศึกษา

วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นายจาเริญ พรหมมาศ
เลขานุการ
ประธาน
ที่ประชุม

5.1 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 10
มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
แจ้งต่อที่ประชุมว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวาระการการพิจารณา หากจะมีการประชุม โดย
ไม่มวี าระการพิจารณา ตามที่ประธานเสนอก็สามารถดาเนินการได้ แต่ไม่สามารถเบิก
ค่าตอบแทนในการประชุมได้
รับทราบ และมอบให้เลขานุการประสานกับประธานอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
ต่อไป
รับทราบ

