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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อานวยความสะดวกต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
ราย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด น ค รศ รี ธ รรม ราช
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน
การประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
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 ดการประชุ ม หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ต รง
ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยไม่มีเงื่อนไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอผลการดาเนินการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2563 จานวน 13 วาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบผลการดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1.2 เรื่อง การตั้งอนุกรรมการของ กศจ.เพื่อไปดาเนินการตามมติ กศจ.
ครั้งที่ 3/2563
3.1.2.1 เรื่อง การตรวจสอบการนาระยะเวลาเกื้อกูลในตาแหน่งอื่น
มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. แจ้งให้ นางสาวซัลมา สุมาลี ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอเอกสารเพิ่มเติมในขณะดารงตาแหน่งนัก วิชาการพาณิชย์
ปฏิบั ติการ มาเพื่ อประกอบการพิจ ารณาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (ถ้ามี) ทั้ งนี้
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
2. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1 ให้บุคคลดังกล่าวยื่นการขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในวันที่มีคุณสมบัติครบคือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
แต่เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาแล้ว ควรดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.10/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

3.1.2.2 เรื่อง การตรวจสอบทบทวนการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 (แบบช่วงเปลี่ยน
ผ่าน) ราย นางอุไร เชาวลิต ปัจจุบันเป็นข้าราชการบานาญ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของ นางอุไร เชาวลิต แล้ว
ไม่ปรากฏชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการ
แก้ปั ญ หาหรือพั ฒ นาการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งผ่ านการรับ รองจากผู้ อานวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ได้ ประกอบกับข้าราชการดังกล่าวเกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงไม่สามารถดาเนินการทบทวนได้
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ความโดยสรุป ดังนี้
“การประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมาย
บัญ ญั ติให้ ต้องมีการประชุมที่ได้ กระทาผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้เข้าร่วมประชุม” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่น
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และให้ ห มายคยามรวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งชี้ แ จงแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล นั้นด้วย
มาตรา 7 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่ง
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือ เชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา 10 ในการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากมี ก รณี ที่ ต้ อ งจ่ า ย
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ย ประชุมหรือค่าตอบแทนนั้น
ให้แก่ ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมอ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
3.2.2 เรื่อง รายงานการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ
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3.2.3 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
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สรุปผลกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีเ่ พือ่ พัฒนำกำรศึกษำของผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ผลการประเมินทั้งปี
สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลี่ยทั้งปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 จำนวน 27 รำย
นายสันต์ติ เกราะแก้ว
วัดน้้ารอบ
ลานสกา
75.00 90.67 165.67 82.84 ผ่าน
นางสาวธิดารัตน์ สุขศรีทอง วัดดินดอน
ลานสกา
76.67 91.33 168.00 84.00 ผ่าน
นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว วัดทุ่งเฟือ้
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 84.00 92.33 176.33 88.17
ผ่าน
นางสาวพยอม ศรีสมัย
วัดท่างาม
เมืองนครศรีธรรมราช 87.68 96.67 184.35 92.18
ผ่าน
นางสาวนิภา แก้วประคอง ชุมชนลานสกา
ลานสกา
78.33 87.67 166.00 83.00 ผ่าน
นายจักรกฤช ก้าพลวรรณ
วัดใหม่ทอน
ลานสกา
78.00 91.67 169.67 84.84 ผ่าน
นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว
วัดเจดีย์
ลานสกา
78.33 95.00 173.33 86.67 ผ่าน
นางสาวสุรีพร ทิพย์ยาน
ราษฎร์บ้ารุง
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 83.33 90.67 174.00 87.00
ผ่าน
นายจักรกริช มากพงศ์
บ้านปากช่อง
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 76.33 95.00 171.33 85.67
ผ่าน
นายนิรุส สุวรรณจันทร์
วัดหนองแตน
พระพรหม 82.67 94.33 177.00 88.50 ผ่าน
นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์
วัดนางพระยา
เมืองนครศรีธรรมราช 84.05 92.67 176.72 88.36
ผ่าน
นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทอง วัดจังหูน
เมืองนครศรีธรรมราช 86.59 97.00 183.59 91.80
ผ่าน
นางสาวอนุธิดา อักษรกูล
วัดน้้ารอบ
เมืองนครศรีธรรมราช 87.68 95.33 183.01 91.51
ผ่าน
นายสุทธิพงค์ นงค์นวล
วัดป่าหวาย
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 78.00 91.00 169.00 84.50
ผ่าน
นางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง บ้านหนองหนอน เมืองนครศรีธรรมราช 82.97 95.00 177.97 88.99 ผ่าน
นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์ วัดราษฎร์เจริญ
เมืองนครศรีธรรมราช 85.50 91.33 176.83 88.42
ผ่าน
นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน บ้านปากน้้าปากพญา เมืองนครศรีธรรมราช 83.33 94.67 178.00 89.00 ผ่าน
นางสาวกรกนก คล้ายดวง วัดโดน
เมืองนครศรีธรรมราช 82.96 93.00 175.96 87.98
ผ่าน
นางสุจิตรา วิเชียรสว่าง
บ้านอ่าวตะเคียน เฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช 72.67 90.33 163.00 81.50 ผ่าน
นายไวยากรณ์ สบาย
วัดจันทร์
ลานสกา
76.33 90.67 167.00 83.50 ผ่าน
นางธิดารัตน์ จันสังสา
วัดห้วยพระ
พระพรหม 73.67 90.33 164.00 82.00 ผ่าน
นางภัสรา ชูเสน
บ้านทวดเหนือ
เมืองนครศรีธรรมราช 84.41 94.00 178.41 89.21
ผ่าน
นางนรมน แก้ววิเชียร
บ้านคดศอก
ลานสกา
76.00 87.00 163.00 81.50 ผ่าน
นายชิษณุชา หมัน่ ถนอม
วัดเทพธิดาราม
เมืองนครศรีธรรมราช 80.06 89.33 169.39 84.70
ผ่าน
นายวิระ แก้วโสภาค
วัดสอ
ลานสกา
75.67 82.33 158.00 79.00 ผ่าน
นางวัลลภา วิเศษวงษา
วัดบางหว้า
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 73.67 90.67 164.34 82.17
ผ่าน
นางยศน้้าพร ศรีวงศา
วัดโคกกะถิน
เฉลิม พระเกียรติ นครศรีธรรมราช 72.00 89.00 161.00 80.50
ผ่าน
ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

อ้าเภอ
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สรุปผลกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีเ่ พือ่ พัฒนำกำรศึกษำของผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ผลการประเมินทั้งปี
สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลี่ยทั้งปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 จำนวน 34 รำย
นางสุรัตสิ ินี กุลเทศ
บ้านบ่อมอง
ทุ่งสง
78.33 88.00 166.33 83.17 ผ่าน
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
บ้านเขาตาว
ทุ่งสง
79.33 89.33 168.66 84.33 ผ่าน
นางดารุณี สุวรรณชาตรี
บ้านถ้้าตลอด
ทุ่งสง
80.33 89.00 169.33 84.67 ผ่าน
นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ บ้านน้้าตก
ทุ่งสง
78.33 89.00 167.33 83.67 ผ่าน
นายสุรินทร์ กลับผดุง
บ้านนาพรุ
ทุ่งสง
78.66 88.00 166.66 83.33 ผ่าน
นางนิสายชล หนูนิล
บ้านวังธน
ทุ่งสง
77.33 88.00 165.33 82.67 ผ่าน
นางยุพนิ หนูในน้้า
วัดถ้้าใหญ่
ทุ่งสง
77.33 89.00 166.33 83.17 ผ่าน
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
บ้านหนองคล้า
ทุ่งใหญ่
76.33 83.67 160.00 80.00 ผ่าน
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
บ้านพอโกบ
ทุ่งใหญ่
79.00 85.67 164.67 82.34 ผ่าน
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว คล่องหมื่ นเพชรอนุสรณ์ ทุ่งใหญ่
75.67 83.67 159.34 79.67 ผ่าน
นางสุดารัตน์ สารักษ์
วัดใหม่
ทุ่งใหญ่
82.33 84.00 166.33 83.17 ผ่าน
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
บ้านบางปรน
ทุ่งใหญ่
80.67 84.00 164.67 82.34 ผ่าน
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
ราชเวชพิศาล
ทุ่งใหญ่
81.67 86.00 167.67 83.84 ผ่าน
นายธีรศักดิ์ ทองมัน่ คง
วัดวิสทุ ธิวงศ์
ทุ่งใหญ่
78.67 85.00 163.67 81.84 ผ่าน
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน วัดควนสูง
ฉวาง
81.67 96.00 177.67 88.84 ผ่าน
นายพงศ์ศริ ิ วงศ์สวัสดิ์
บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง
79.00 94.00 173.00 86.50 ผ่าน
นางปิ่นมณี ตราชู
บ้านโคกยาง
ฉวาง
79.67 94.00 173.67 86.84 ผ่าน
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
วัดโคกเมรุ
ฉวาง
79.67 96.00 175.67 87.84 ผ่าน
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
บ้านควน
ฉวาง
79.67 96.00 175.67 87.84 ผ่าน
นายมณู รักษายศ
วัดเพ็ญมิตร
ฉวาง
78.33 91.00 169.33 84.67 ผ่าน
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
วัดเพ็ญญาติ
ฉวาง
78.67 94.00 172.67 86.34 ผ่าน
นายธวัชชัย สวัสดิ์
บ้านคลองสาย
ฉวาง
78.33 91.00 169.33 84.67 ผ่าน
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
บ้านไสยาสน์
บางขัน
83.00 93.00 176.00 88.00 ผ่าน
นางสาวสุนิศา ภักดิจ์ ันทร์
บ้านนิคมวังหิน
บางขัน
76.00 94.00 170.00 85.00 ผ่าน
นางสุรัตน์วดี บัวเพชร
สมสรร
บางขัน
69.00 92.00 161.00 80.50 ผ่าน
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
ตชด.บ้านยูงงาม
บางขัน
73.00 89.00 162.00 81.00 ผ่าน
นางจิรภา อัยราคม
บ้านสวน
บางขัน
75.00 90.00 165.00 82.50 ผ่าน
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
บ้านควนตม
ช้างกลาง
65.00 88.00 153.00 76.50 ผ่าน
นายภักดี ชูกรณ์
บ้านไสยูงปัก
นาบอน
77.33 89.00 166.33 83.17 ผ่าน
นางสุพตั รา กาญจนโรจน์
บ้านคลองโอม
นาบอน
75.67 86.00 161.67 80.84 ผ่าน
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
บ้านหนองยาง
นาบอน
78.33 87.00 165.33 82.67 ผ่าน
ว่าที่ ร.ต.วิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์ บ้านปลายรา
ถ้้าพรรณรา 80.67 90.00 170.67 85.34 ผ่าน
นายมงคล ชุมภักดี
บ้านแพรกกลาง
ถ้้าพรรณรา 78.33 87.00 165.33 82.67 ผ่าน
นายปรีชา จันเอียด
วัดสวนพิกลุ
ถ้้าพรรณรา 79.67 92.00 171.67 85.84 ผ่าน
ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

อ้าเภอ
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ที่
25
26
27
86
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

อ้าเภอ

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3
นางณัฐนิชา อินทนะ
วัดสระโพธิ์
เชียรใหญ่
นายบวรนันท์ ชมเชย
บ้านคงคาล้อม
เชียรใหญ่
นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก
บ้านศาลาตะเคียน
เชียรใหญ่
นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี วัดสระแก้ว
เชียรใหญ่
นางสาวธนัชพร บุญชูวงศ์
วัดทองพูน
เชียรใหญ่
นางศรัณยา ขวัญใจ
วัดท้ายทะเล
เชียรใหญ่
นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์
วัดชัยสุวรรณ
เชียรใหญ่
นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ วัดบางยิ่ว
เชียรใหญ่
นางสุวนิต โสมจันทร์
บ้านหัวปอ
เชียรใหญ่
นางสุทธิรา สมเนียม
วัดควนชะลิก
หัวไทร
นางสาวจิราพร แสงจันทร์
วัดหน้าสตน
หัวไทร
นางจิราภรณ์ จิตตรี
วัดบ่อโพง
หัวไทร
นางณฐกานต์ สิงหพันธ์
บ้านบางโหนด
หัวไทร
นางรัตนา พันธ์โภชน์
บ้านหัวไทร
หัวไทร
นายดุรงค์ แก้วประดับ
วัดปากระวะ
หัวไทร
นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์ วัดโคกสูง
หัวไทร
นางจันทร์พร ผาดศรี
วัดป่าระก้า
ปากพนัง
นางดรุณี ปั้นวงศ์
วัดบางด้วน
ปากพนัง
นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์ บ้านเกาะทัง
ปากพนัง
นางสาวจุฑามาศ จอมทอง ชุมชนวัดบางบูชา
ปากพนัง
นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
วัดบางศาลา
ปากพนัง
นางสุนันทา ฤกษ์ชะงาย
วัดหงส์แก้ว
ปากพนัง
นายธวัชชัย เพชรศรี
วัดตรงบน
ปากพนัง
นายนคมน์ คงดี
วัดกาญจนาราม
ปากพนัง
นายศุภวิชญ์ ล่องแพ
บ้านบางแรด
ปากพนัง

ผลการประเมินทั้งปี
สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลี่ยทั้งปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
จำนวน 49 รำย
84.00 90.00 174.00 87.00 ผ่าน
84.00 90.00 174.00 87.00 ผ่าน
85.50 90.00 175.50 87.75 ผ่าน
86.00 88.00 174.00 87.00 ผ่าน
81.00 88.00 169.00 84.50 ผ่าน
80.50 84.00 164.50 82.25 ผ่าน
83.50 86.00 169.50 84.75 ผ่าน
79.50 85.00 164.50 82.25 ผ่าน
82.50 88.00 170.50 85.25 ผ่าน
93.00 97.31 190.31 95.16 ผ่าน
92.00 98.66 190.66 95.33 ผ่าน
87.00 95.99 182.99 91.50 ผ่าน
88.00 94.97 182.97 91.49 ผ่าน
94.00 96.98 190.98 95.49 ผ่าน
93.00 92.98 185.98 92.99 ผ่าน
86.00 95.66 181.66 90.83 ผ่าน
95.65 94.50 190.15 95.08 ผ่าน
91.30 97.00 188.30 94.15 ผ่าน
86.96 94.00 180.96 90.48 ผ่าน
88.77 93.66 182.43 91.22 ผ่าน
90.58 94.00 184.58 92.29 ผ่าน
80.43 95.00 175.43 87.72 ผ่าน
76.81 92.00 168.81 84.41 ผ่าน
74.28 91.00 165.28 82.64 ผ่าน
74.28 90.00 164.28 82.14 ผ่าน
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สรุปผลกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีเ่ พือ่ พัฒนำกำรศึกษำของผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

อ้าเภอ

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4
นายวิชาญ จินพล
บ้านเปร็ต
ขนอม
นายหยา ชายภักตร์
บ้านในเพลา
ขนอม
นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์
บ้านแขวงเภา
ขนอม
นางศุภวรรณ นาควงค์
วัดกระดังงา
ขนอม
นายธนวัฒน์ มีศรี
บ้านปากเจา
ท่าศาลา
นายจรัญ เพชรเพ็ง
วัดยางงาม
ท่าศาลา
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
บ้านส้านักม่วง
ท่าศาลา
นางสาวอ้าพรรัตน์ สมจิต
บ้านปากดวด
ท่าศาลา
นางสาวละออ จันทร์ชุม
บ้านบ่อกรูด
ท่าศาลา
นายยศ พรประเสริฐ
วัดหมาย
ท่าศาลา
นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์
วัดป่า(ท่าขึ้น)
ท่าศาลา
นางวรารัตน์ กิจมะโน
บ้านหนองหว้า
ท่าศาลา
นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
วัดประดูห่ อม
ท่าศาลา
นายนฤทธิ์ จันมณี
บ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) ท่าศาลา
นางดารณี เสียมไหม
บ้านพิต้า
นบพิต้า
นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์
บ้านพังหรัน
นบพิต้า
นายมนต์ชัย อินมณเทียร
บ้านขุนทะเล
นบพิต้า
นางกัลยา สุวรรณคช
บ้านชุมขลิง
พรหมคีรี
นายสุพชั ชณพงศ์ อร่ามวิทย์ วัดก้าแพงถม
พรหมคีรี
นางอ้าพร จุตติ
ชุมชนวัดทอนหงส์
พรหมคีรี
นายสุภชัย เพชรพันธ์
วัดโยธาธรรม
พรหมคีรี
นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์
วัดเขาปูน
พรหมคีรี
นายเสกศักดิ์ ยินดี
บ้านเขาใหญ่
สิชล
นางกมลชนก ธานีรัตน์
วัดสุชน
สิชล
นายอภิจิตร์ ณ นคร
วัดกลาง
สิชล
นางรุ่งตระกาล แก้วประจุ
บ้านไสพลู
สิชล
นายวรศักดิ์ ดวงมุสิก
ชุมชนวัดเทพราช
สิชล
นายศิริวัฒน์ พุดทอง
วัดชนาราม
สิชล
นางสาวพรพิมล เบ้าวงศ์สกุล วัดธารน้้าฉา
สิชล
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
บ้านน้้าขาว
สิชล
นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง
วัดปากด่าน
สิชล
นายระพิน แก้วผ่อง
บ้านทุ่งขันหมาก
สิชล
นายประดิษฐ์ สังขนุกิจ
บ้านไสเหรียง
สิชล

ผลการประเมินทั้งปี
สรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลี่ยทั้งปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
จำนวน 33 รำย
95.25 90.67 185.92 92.96 ผ่าน
86.59 87.00 173.59 86.80 ผ่าน
84.78 84.33 169.11 84.56 ผ่าน
91.30 91.00 182.30 91.15 ผ่าน
85.86 87.33 173.19 86.60 ผ่าน
86.22 86.33 172.55 86.28 ผ่าน
81.88 82.33 164.21 82.11 ผ่าน
77.53 77.33 154.86 77.43 ผ่าน
79.34 92.66 172.00 86.00 ผ่าน
74.27 79.00 153.27 76.64 ผ่าน
74.63 79.00 153.63 76.82 ผ่าน
73.18 83.33 156.51 78.26 ผ่าน
70.65 79.00 149.65 74.83 ผ่าน
75.72 74.00 149.72 74.86 ผ่าน
78.33 94.00 172.33 86.17 ผ่าน
73.33 89.00 162.33 81.17 ผ่าน
73.33 87.67 161.00 80.50 ผ่าน
72.33 86.67 159.00 79.50 ผ่าน
75.33 95.67 171.00 85.50 ผ่าน
76.66 91.33 167.99 84.00 ผ่าน
75.66 94.00 169.66 84.83 ผ่าน
74.66 93.00 167.66 83.83 ผ่าน
83.33 88.66 171.99 86.00 ผ่าน
83.69 82.33 166.02 83.01 ผ่าน
83.67 94.00 177.67 88.84 ผ่าน
76.67 92.00 168.67 84.34 ผ่าน
82.33 88.00 170.33 85.17 ผ่าน
71.67 82.00 153.67 76.84 ผ่าน
88.04 90.33 178.37 89.19 ผ่าน
77.67 91.66 169.33 84.67 ผ่าน
82.61 87.00 169.61 84.81 ผ่าน
84.42 85.67 170.09 85.05 ผ่าน
72.00 84.00 156.00 78.00 ผ่าน
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สรุปผลกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีเ่ พือ่ พัฒนำกำรศึกษำของผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

อ้าเภอ

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 จำนวน 2 รำย
1 นางสาวโสภา ไสวศรี
ละอายพิทยานุสรณ์
ฉวาง
2 นางณภัค อินทร์ปาน
ประสาธน์ราษฎร์บ้ารุง ถ้้าพรรณรา

ผลการประเมินทั้งปี
สรุปผลการประเมิ น
หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลี่ยทั้งปี (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
91.00 97.60 188.60 94.30
90.33 97.60 187.93 93.97

ผ่าน
ผ่าน
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3.2.4 เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการอนุมัติให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้ นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 มากาหนดเป็นตาแหน่งศึกษานิเทศก์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 เพื่ อทดแทนต าแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ที่เกลี่ยไปสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวม จานวน 22 อัตรา ดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 อัตรา
ตาแหนงที่ ก.ค.ศ.อนุมัติให้
ตาแหน่งกาหนดเดิม
กาหนดใหม่

ที่

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

เลขที่จ่าย
ตรง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3927 0170435
1 ครู/ร.ร.บ้านน้าแรม/อ.เด่นชัย
3562 0170471
2 ครู/ร.ร.บ้านไทรย้อย/อ.เด่นชัย
3766 0170480
3 ครู/ร.ร.บ้านปากปาน/อ.เด่นชัย
3673 0170494
4 ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย/

อันดับ

เงินเดือน

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
คศ.3
คศ.4
คศ.3
คศ.4

54,820
61,110
46,040
61,110

47
48
49
50

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

อ.เด่นชัย

ที่

(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 อัตรา
ตาแหนงที่ ก.ค.ศ.อนุมัติให้
ตาแหน่งกาหนดเดิม
กาหนดใหม่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
เลขที่

เลขที่จ่าย
ตรง

อันดับ

เงินเดือน

ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3677 0170496 คศ.3 54,820
117 ศึกษานิเทศก์
1 ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย/
อ.เด่นชัย
2 ครู/ร.ร.บ้านสวนหลวง
(สวนหลวงวิทยายน)/อ.เด่นชัย
3 ครู/ร.ร.บ้านสวนหลวง
(สวนหลวงวิทยายน)/อ.เด่นชัย
4 ครู/ร.ร.บ้านสวนหลวง
(สวนหลวงวิทยายน)/อ.เด่นชัย

3727

0170515

คศ.4

60,150

118

ศึกษานิเทศก์

3728

0170516

คศ.3

46,040

119

ศึกษานิเทศก์

3729

0170517

คศ.3

55,720

120

ศึกษานิเทศก์
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(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 อัตรา
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่งที่กาหนดใหม่
ที่
เลขที่ เลขที่จ่ายตรง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา/สังกัด
ตาแหน่ง
อันดับ ขั้น
เลขที่
ตาแหน่ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3606
0170526 คศ.3 45,290
109
ศึกษานิเทศก์
1 ครู/ร.ร.เด่นทัพชัย /อ.เด่นชัย
3608
0170528 คศ.3 45,290
110
ศึกษานิเทศก์
2 ครู/ร.ร.เด่นทัพชัย/อ.เด่นชัย
0170568 คศ.3 50,290
111
ศึกษานิเทศก์
3 ครู/ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล/อ.เด่น 3709
ชัย
4 ครู/ร.ร.บ้านน้าโค้ง/อ.เด่นชัย

3689

0170560

คศ.4

59,190

112

ศึกษานิเทศก์

58,390

113

ศึกษานิเทศก์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
5 ครู/ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง/อ.

55

0171564

คศ.3

เมือง

(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 อัตรา
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่งที่กาหนดใหม่
ที่
1
2
3
4

เลขที่
ตาแหน่ง

เลขที่จ่ายตรง

ตาแหน่ง
สถานศึกษา/สังกัด
อันดับ
ขั้น
เลขที่
ตาแหน่ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ครู/ร.ร.บ้านเม่นใหญ่/อ.เมือง
157
0171632 คศ.3 58,390
23
ศึกษานิเทศก์
ครู/ร.ร.หลักเมืองหาสารคาม/อ.
187
0172043 คศ.3 58,390
25
ศึกษานิเทศก์
เมือง
ครู/ร.ร.หลักเมืองหาสารคาม/อ.
188
0172044 คศ.3 58,390
26
ศึกษานิเทศก์
เมือง
ครู/ร.ร.หลักเมืองหาสารคาม/อ.
197
0172047 คศ.3 58,390
28
ศึกษานิเทศก์
เมือง
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(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 5 อัตรา
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่งที่กาหนดใหม่
ที่
เลขที่ เลขที่จ่ายตรง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา/สังกัด
ตาแหน่ง
อันดับ ขั้น
เลขที่
ตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
สพม.12
311
0250363
5
ศึกษานิเทศก์
1 ครู/ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูล
สงเคราะห์)/อ.เฉลิมพระเกียรติ
2 ครู/ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูล
สงเคราะห์)/อ.เฉลิมพระเกียรติ
3 ครู/ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูล
สงเคราะห์)/อ.เฉลิมพระเกียรติ
4 ครู/ร.ร.วัดท่าวัว/อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

คศ.4

348

0250378
คศ.4

3466
30

57,330

ศึกษานิเทศก์

11

ศึกษานิเทศก์

61,110

0250409
0249876

9
คศ.3
คศ.4

43,800
57,330

12

ศึกษานิเทศก์

คศ.3

50,290

15

ศึกษานิเทศก์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
5 ครู/ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์

210

0253611

อุทิศ)/ อ.เมืองสุโขทัย

3 .2 .5 เรื่ อ ง ห ลั กเก ณ ฑ์ แ ล ะวิ ธี ก ารย้ าย ผู้ บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สาหรับการย้ายประจาปี พ.ศ.2563 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22
เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้น

13

3.2.6 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบปฏิ ทิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช งดโทษให้ โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ต่อผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 1 ราย

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้หารือไป ก.ค.ศ. 2 ประเด็น

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การกาหนดสัดส่วนของจานวนตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติการกาหนดสัดส่วนของจานวนตาแหน่งว่างเพื่อใช้
ในการย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง จากบั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กก่ อ นจะพิ จ ารณ าย้ า ยต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
ที่

สังกัด

1
2
3
4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รวม

จานวนตาแหน่งว่าง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
3
6
2
12

การกาหนดสัดส่วน
ใช้รับย้าย
ใช้บรรจุแต่งตั้ง
1
0
2
1
3
3
1
1
7
5
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เรื่องที่ 4.4
เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 13 ราย ดังนี้
ที่

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย
ชื่อ / ตาแหน่ง/
วันที่บรรจุ
สถานศึกษา
และแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ผู้อานวยการ
ศึกษานิเทศก์
บริหารการศึกษา
สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
1 นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
27
นายสมเกียรติ ชนาชน นายสมหมาย
นางสาวปรีดา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
มีนาคม
สุดถนอม
จานงจิต
โรงเรียนวัดมะเฟือง
2563
2

3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายยงยศ ทองคา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหลักช้าง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

27
มีนาคม
2563

นายสมเกียรติ ชนาชน นายสมหมาย
นางสาวปรีดา
สุดถนอม
จานงจิต

27
มีนาคม
2563

นายสมเกียรติ ชนาชน นายสมหมาย
นางสาวปรีดา
สุดถนอม
จานงจิต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 7 ราย
4

5

6

7

นางกัลย์กมล ภูธรภักดี
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายจิรพงศ์ มงคลเพชร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดควนป้อม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางเกษรินทร์ แก้วนาม
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายประจวบ
พูลเพิ่ม

นางณัฐชา
สหวิศิษฎ์

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายธรรศ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
พงศาปาน

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายธรรศ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
พงศาปาน

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายธรรศ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
พงศาปาน
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ที่
ชื่อ / ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
นายณัฐกร จิ้วฮวด
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดรามแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
9 นายเกียรติมงคล คชสง่า
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10 นายสิทธา สามพิมพ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางด้วน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

8

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ผู้อานวยการ
ศึกษานิเทศก์
บริหารการศึกษา
สถานศึกษา

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายสุริศักดิ์
เมทิโก

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

10
เมษายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายสุริศักดิ์
เมทิโก

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

27
มีนาคม
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายมนูญ

นายประยงค์
ชูรักษ์

ชัยเสนะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
27
นางจินตนา แจ้งใจ
นายปิยศักดิ์
11 นางสาวเพชรลดา
สมเพชร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเผียน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 นางสาวอัซรีดา อามินี
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทราย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
13 นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

มีนาคม
2563

นางวิยะดา ไกรสร

สันธานเดชา

27
มีนาคม
2563

นางจินตนา แจ้งใจ

นายปิยศักดิ์
นางวิยะดา ไกรสร
สันธานเดชา

27
มีนาคม
2563

นางจินตนา แจ้งใจ

นายปิยศักดิ์
นางวิยะดา ไกรสร
สันธานเดชา
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติการนากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่
ขาดแคลนและมีความจาเป็นอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ รวมทั้งสิ้น จานวน
12 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จานวน 119 อัตรา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 13 อัตรา
2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
จานวน 9 อัตรา
3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 23 อัตรา
4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
จานวน 9 อัตรา
5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน 16 อัตรา
6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จานวน 15 อัตรา
7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
จานวน 11 อัตรา
8) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จานวน 1 อัตรา
9) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
จานวน 1 อัตรา
10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา
จานวน 4 อัตรา
11) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 16 อัตรา
12) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
จานวน 1 อัตรา
2. อนุ มั ติ ม อบให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชด าเนิ น การคั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ ได้ตามความจาเป็นและตามความเหมาะสม
3. อนุมัติมอบให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรม ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรับ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก และดาเนินการคัดเลือกฯ จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการตามหลักเกณฑ์
และวิธีก าร ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตามแนวปฏิ บัติ ที่ สพฐ. กาหนด เมื่ อดาเนิ น การเสร็จสิ้ นแล้ ว ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป
4. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
5. อนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการหาก ก.ค.ศ. หรือ สพฐ.
แจ้งมีการเปลี่ยนแปลงให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดาเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วรายงานให้
กศจ. ทราบ
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามรายชื่ อ
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ อื่น จากภายนอกสถานศึกษา สั งกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช
เขต 1 - 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 214 ราย
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จานวน 3 ราย
นางสาวชไมพร
นางสาวภัทราพร
29 มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านมะม่วงทอง นางยุพิน นาคฤทธิ์
คาเอียด
ครู ร.ร.บ้านมะม่วงทอง
เพียรพันธ์
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านมะม่วงทอง
นายน้าว พึ่งญาติ
2 นางสาวกฤติกา
29 มกราคม ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ นางสาวธิดารัตน์
พรหมชาติ
ทิพย์แก้ว
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครู ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ
ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ
นางนันทนัช ยอดแก้ว นายไสว หม่อมบุญ
3 นางธัญมน เวชศาสตร์ 29 มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านบางไทร
ครู ร.ร.บ้านบางไทร
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
ร.ร.บ้านบางไทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2 จานวน 96 ราย
1

1

นางสาวพิชญ์อร
ขาสิทธิ์

2

3

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนิคมคีรี
นายเกริกไกร แซ่เลี้ยว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโคกยาง
นางสาวกาญจนา
สามารถ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดนิคมคีรี

นางอรอุมา รัตญา
ครูชานาญการ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านโคกยาง

นางสาวหฤทัย กลัดทอง นายนิติธร ปิลวาสน์
ครู

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์

นายนุภาพ แก้วกายาน
ครูชานาญการ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ
ทิศาวงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองปีก
5 นางสาวนันทิยา
ธนาศรีพร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์
6 นางสาววีณา
แสงบรรจง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนิคมคีรี
7 นางสาวธารารัตน์
เพชรส่งศรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนิคมคีรี
8 นางสาวกิตติยา
ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโคกยาง
9 นางสาวยวิษฐา
เครือจันทร์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทุ่งส้าน
10 นางสาวอนุสรา นาพล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองจัง
11 นางสาวณัฐวิภา
พลศิริ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไทรงาม
12 นายภาณุพงศ์ ลักษณะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดยางค้อม
4

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
4 ตุลาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นายสิทธิโชค จงจิตร
นางพุทธชาติ ทวี
บ้านคลองปีก
ครูชานาญการ

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์

นายนุภาพ แก้วกายาน
ครูชานาญการ

นายถาวร

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดนิคมคีรี

นางอรอุมา รัตญา
ครูชานาญการ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดนิคมคีรี

นางอรอุมา รัตญา
ครูชานาญการ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านโคกยาง

นางสาวหฤทัย กลัดทอง นายนิติธร ปิลวาสน์
ครู

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดทุ่งส้าน

นางกาญจนา สมพรหม นางอรอนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
พรหมวิหาร

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคลองจัง

นางอลิศรา รัศมีพงศ์
ครูชานาญการ

นายจารัส สุขเล็ก

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางพรพิมล รัตนะ
ครูชานาญการ

นางพุทธชาติ ทวี

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดยางค้อม

นางสุชา วุฒิพงศ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

ปลอดชูแก้ว

หมายเหตุ

20

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

13 นางสาวถิรนันท์ รัตนบุรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนิคมคีรี
14 นางสาวจิณัฐฐา
ศรีอักษร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านห้วยรื่น
15 นายณัฐพงศ์ สงแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสวนพิกุล
16 นางสาวปวีณ์พร
ชนูดหอม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังเต่า
17 นายภูวเดช แก้วเทวา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนอวดพัน
18 นางสาวจันทิมา
อินทรเพ็ชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควน
19 นางสาวสฤษตา ขวัญคง
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
ร.ร.วัดใหม่
20 นางสาวอมิตา ศุภวาทิน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองจัง
21 นางสาวสาวิณี หมวดศรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนอวดพัน
22 นางสาวฉัตรทริกา
ฤทธิรงค์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังธน

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
4 ตุลาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางอรอุมา รัตญา
นางกาญจนา
วัดนิคมคีรี
ครูชานาญการ
จิตรสารวย

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านห้วยรื่น

นางสาวนิญารัตน์
นางสาวปรีดา
เกตรัตนะ
จานงจิต
ครู

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดสวนพิกุล

นางจินตนา ชนะพงศ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านวังเต่า

นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ครูชานาญการพิเศษ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านควนอวดพัน

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควน

นางสาววิภาวรรณ
นายถาวร
ศรีโชติ
ปลอดชูแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
นางประคอง ทองรักษ์ นายถาวร
ครูชานาญการ
ปลอดชูแก้ว

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดใหม่

นายสมเกียรติ หมุนวัง
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคลองจัง

นางอลิศรา รัศมีพงศ์
ครูชานาญการ

นายจารัส สุขเล็ก

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านควนอวดพัน

4 ตุลาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านวังธน

นางสาววิภาวรรณ
นายถาวร
ศรีโชติ
ปลอดชูแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
นายประพันธ์
นางกาญจนา
พิถยพิโลน
จิตรสารวย
ครูชานาญการพิเศษ

ไกรนรา

จานงจิต

21

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

23 นางสาวพรพิมล

24

25

26

27

28

29

30

31

32

นามโชติ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านจาปา
นางสาวพิมพ์สุดา วุธรา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดจันดี
นายณัฎฐพงศ์ จริตงาม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก
นางนงนภัส สนทมิโน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากน้า
นางสาวนงลักษณ์
จินดาพงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองปลิง
นางสาวธิติกานต์
ดีกล่อม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
นางสาวกรรณิการ์
ถนอมนวล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ
นางสาวจารุวรรณ
ยมขรร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหน้าเขา
นางปริณดา รักษ์พงศ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.องค์การสวนยาง 2
นายยารอมิน อูมดู ี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนิคมวังหิน

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
4 ตุลาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์ นางสายพิณ
บ้านจาปา
ครูชานาญการพิเศษ
เพชรศรีเงิน

26
พฤศจิกายน
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดจันดี

นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูชานาญการพิเศษ

นางพุทธชาติ ทวี

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านสี่แยก

นางกัญญา แป้นน้อย
ครูชานาญการพิเศษ

นายจารัส สุขเล็ก

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปากน้า

นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ครูชานาญการพิเศษ

นางปิยกมล พูลเสน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองปลิง

นายสุพจน์ แสงแก้วสุข
ครูชานาญการ

นางกาญจนา
จิตสารวย

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์

นายเฉลิมศักดิ์ คาพุทธ
ครูชานาญการพิเศษ

นายจารัส สุขเล็ก

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคลองเสาเหนือ

นางวาสนา กาญจนเสน
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดหน้าเขา

นางสุมลรัตน์
นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ลาทุมลักษณ์
ครูชานาญการ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
องค์การสวนยาง 2

นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนิคมวังหิน

นางวีระวรรณ

นางกรุณา โชติวัน
หยงสตาร์

ครู

ปลอดชูแก้ว

22

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

33 นายวีระพงษ์ มีบัว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10
34 นายเฉลิมพร ทองศักดิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเสม็ดจวน
35 นางสาวณัฐนรี รัตนโชติ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านสระนาง
มโนราห์
36 นางสาวสุกันยา
สุทธิการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะปรางงาม
37 นายรณกฤต
เพ็ชร์สุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบางรูป
38 นางสาวอลิตา
แก้วเพชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกะโสม
39 นางสาวนันทนัช สุทธิ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม
40 นางสาวนันทยา ชูมณี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนาพา
41 นายจิรเมธ ไชยศรียา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหน้าเขา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
9 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางเกษมศรี
นางกรุณา โชติวัน
ตชด.ช่างกลปทุมวัน
ปุณประวัติ
อนุสรณ์ 10
ครูชานาญการพิเศษ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดเสม็ดจวน

นางทิพย์วลั ย์ วันนุบล
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านสระนางมโนราห์

นายพีรทัต พรหมทอง
ครูชานาญการ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมะปรางงาม

นางรังสิตา พลการ
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบางรูป

นางพรพิพัฒน์ มีอานาจ
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดกะโสม

นายประภากร ปอยี
ครูชานาญการ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณาราม

น.ส.ณัฐวรรณ ทองมณี
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาพา

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหน้าเขา

ว่าที่ร.ต.หญิงจิตรา
นางสุพิชฌาย์
พัฒจันทร์
ไกรนรา
ครูชานาญการ
นางอรอุษา สุวรรณทอง นางอรอนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
พรหมวิหาร

ปลอดชูแก้ว

จานงจิต

หมายเหตุ

23

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

42 นางสาวกมลพัชร
ติยจันทร์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนาท่อม
43 นางนุสนา จันทร์กุบ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไร่มุสลิม
44 นางสาวอรวรรณ
พรหมทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย
45 นางสุพาภรณ์
ใจกระจ่าง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทอนวังปราง
46 นายณัฐกฤตย์ วังปรีชา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม
47 นางสาวจันทร์จิรา
นวลนุ่ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะนาวหวาน
48 นางสาวมัชฌกานต์
ศรีมุกข์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะปรางงาม
49 นางญาณี เพ็ชรสุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองใหญ่
50 นายรัฐนันท์ แซ่ลิ่ง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนส้าน

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
9 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางเรณู แก้วกายาน
นางสาวปรีดา
บ้านนาท่อม
ครูชานาญการ
จานงจิต

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไร่มสุ ลิม

น.ส.ศรีสุดา ศรีสุกใส
ครูชานาญการ

นายถาวร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสเตาอ้อย

นางยบ ยุญครบ
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านทอนวังปราง

นางเนาวรัตน์
นางปิยกมล พูลเสน
ประณีตพลกรัง
ครู

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณาราม

น.ส.ณัฐวรรณ ทองมณี
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมะนาวหวาน

นางจานง สันตจิต
ครูชานาญการพิเศษ

นางพุทธชาติ ทวี

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมะปรางงาม

นางรังสิตา พลการ
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางเพ็ญพิศ เนาวนัด
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนส้าน

น.ส.สุภาวดี จันทร์ส่อง
ครู

นางพุทธชาติ ทวี

ปลอดชูแก้ว

จานงจิต

24

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

51 นางสาวภิสรา แสงศรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม
52 นางสาวฟาตีฮะ สาและ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนประชา
สรรค์
53 นางสาวพิไลพร ชนะคช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหน้าเขา
54 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิจิตรา
กิจวิจิตร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนสูง
55 นางสาวดวงกมล
คาปาน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนสระบัว
56 นางสาวชลกานต์ มีทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโคกมะขาม
57 นายธนพัฒน์
อนันทพิทักษ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์
58 นางสาวมาริษา
พลสุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านห้วยรื่น
59 นายเฉลิมศักดิ์
บุญเกษม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดวังรีบญ
ุ เลิศ

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
9 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน น.ส.ณัฐวรรณ ทองมณี นายนิติธร ปิลวาสน์
ชุมชนวัดสุวรรณาราม ครูชานาญการพิเศษ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านควนประชาสรรค์

นางโสภา บุญทอง
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดหน้าเขา

น.ส.วันเพ็ญ บุญชุม
ครูชานาญการพิเศษ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนสูง

นางสุวณีย์ เทพี
ครูชานาญการ

นางปิยกมล พูลเสน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนสระบัว

นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านโคกมะขาม

นางสาวศิรลิ ักษณ์

นายนิติธร ปิลวาสน์

ปลอดชูแก้ว

จานงจิต

ชนะดี
ครู
น.ส.รุ่งทิพย์ ศรีหรัญ
ครู

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
คล่องหมื่นเพชร
อนุสรณ์ค่ายวชิราลง
กรณ์อุปถัมภ์

นายถาวร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านห้วยรื่น

นางสาวนิญารัตน์
นางสาวปรีดา
เกตรัตนะ
จานงจิต
ครู

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดวังรีบุญเลิศ

นายศุภชัย กลางนุรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ

ปลอดชูแก้ว

นางสุพิชฌาย์
ไกรนรา

หมายเหตุ

25

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

60 นางสาวชนาพร
ปานเพ็ชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากน้า
61 นางสาวรัญชนาถ
ศรีเปารยะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร
62 นางสาวณัฐนรี
พรหมศร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบ่อมอง
63 นางสาวชณัฐภรณ์
สุวรรณรัตน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชายคลอง
64 นายชัยฤทธิ์ สงวนการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย
65 นางสาวกิ่งหยก กุมุดา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคอกช้าง
66 นางสาวกฤตมุข
ริยาพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโคกมะขาม
67 นางสาวศินีนาถ
เลื่อนแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบนควน
68 นางสาวรัชนิดา
บัวเนียม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเกาะขวัญ

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
9 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางจุฑามาศ ปรีชา
นางปิยกมล พูลเสน
บ้านปากน้า
ครูชานาญการพิเศษ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
จุฬาภรณ์พิชญาคาร

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์ นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ครูชานาญการ

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบ่อมอง

นางจิราภรณ์ จริตงาม
ครูชานาญการพิเศษ

นางอรอนงค์
พรหมวิหาร

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านชายคลอง

นางกานดา บัวทอง
ครูชานาญการพิเศษ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสเตาอ้อย

นางยบ ยุญครบ
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคอกช้าง

นางสาววารุณี ชูศรี
ครูชานาญการพิเศษ

นางสายพิณ
เพชรศรีเงิน

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านโคกมะขาม

นางน้าทิพย์ สิทธิรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบนควน

นางสาวจิราพร

นางอรอนงค์
แนะแก้ว
พรหมวิหาร

ครูชานาญการ
9 ธันวาคม
2562

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านเกาะขวัญ

นางจิราภรณ์
นางสุพิชฌาย์
พงศ์ทองเมือง
ไกรนรา
ครูชานาญการพิเศษ

หมายเหตุ

26

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

69 นางสาวศิรลิ ักษณ์
9 ธันวาคม
2562
สมมาตย์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนส้าน
70 นางสาวสิริวรรณ ตุ่นหนู 9 ธันวาคม
2562
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเกาะยวน
71 นางสาววรงค์พร
9 ธันวาคม
2562
ประพันธ์บัณฑิต
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองใหญ่
72 นางสาวนัฐชญา
9 ธันวาคม
2562
นาวาแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดขนาน
73 นางสาวธัญญรัตน์
9 ธันวาคม
2562
จิตวิบูรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองงา
74 นางสาวจุราภรณ์
9 ธันวาคม
2562
สังข์เกื้อ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบางรูป
75 นางสาวสุพัตรา รัตนบุรี 9 ธันวาคม
2562
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ตชด.บ้านไร่ยาว
76 นายอุสมาน มะนาฮา
23 ธันวาคม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2562
ร.ร.วัดควนกอ
77 นางสาวรัชฎา
23 ธันวาคม
โชติพฤกษ์
2562
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะปรางงาม

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน น.ส.สุภาวดี จันทร์ส่อง นางพุทธชาติ ทวี
วัดควนส้าน
ครู

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านเกาะยวน

นางสุพาณี ทองสร้อย
ครูชานาญการพิเศษ

นางอรอนงค์
พรหมวิหาร

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางสาวชฎาพร ปั้นวงศ์ นางสาวปรีดา
ครู
จานงจิต

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดขนาน

นางสุจิดา กลีบแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคลองงา

นางรัชนีย์ ขอบขา
ครูชานาญการ

นางพุทธชาติ ทวี

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบางรูป

นางพรพิพัฒน์ มีอานาจ
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

ผู้อานวยการโรงเรียน
ตชด.บ้านไร่ยาว

นางสาวอนุสรา ลุงกี่
ครู

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนกอ

นางสุจินต์ ด้วงกูล
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมะปรางงาม

นางรังสิตา พลการ
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

จานงจิต

จานงจิต

ไกรนรา

หมายเหตุ

27

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

78 นางสาวจุฑารัตน์
ทองนอก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนยูง/ฉวาง
79 นางสางจิระพร
ปลอดขาว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหน้าเขา
80 นางสาวมัลลิกา
ภูมิเวทย์พงษ์
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
ร.ร.วัดวังหิน
81 นางสาวนิภาภรณ์ ดีหนู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย
82 นางสาวผกากาญจน์
ไหมชุม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมังคลาราม
83 นางสาวลัดดาวรรณ
แซ่ลิ่ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านห้วยกลาง
84 นางสุดารัตน์ หนูสีคง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเหนือคลอง
85 นางสาวจีระภา คีรรี ักษ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดธรรมเผด็จ
86 นางปัณณพร พิศแลงาม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขาตาว
87 นางสาวลูกเกตุ คาไหม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดจันดี

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

23 ธันวาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางสุภาวดี สการันต์
นายนิติธร ปิลวาสน์
วัดควนยูง/ฉวาง
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดหน้าเขา

น.ส.วันเพ็ญ บุญชุม
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดวังหิน

นางอนงค์ลักษณ์
นางกรุณา โชติวัน
ใจกระจ่าง
ครู

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสเตาอ้อย

นางยบ บุญครบ
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมังคลาราม

นางกฤษณา ศรีมหันโต
ครูชานาญการพิเศษ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกลาง

นางเพ็ญพนา รักษาแก้ว นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ครูชานาญการพิเศษ

3 มกราคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านเหนือคลอง

นางสุวรรณา กฐินหอม
ครูชานาญการ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

7 มกราคม
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดธรรมเผด็จ

นางจุรีย์ มุสิกวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางกาญจนา
จิตรสารวย

ผู้อานวยการโรงเรียน
10 มกราคม
บ้านเขาตาว
2563

น.ส.จรรยา เรืองจรัส
ครูชานาญการพิเศษ

นางอรอนงค์
พรหมวิหาร

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
วัดจันดี
2563

นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูชานาญการพิเศษ

นางพุทธชาติ ทวี

23 ธันวาคม
2562

23 ธันวาคม
2562

23 ธันวาคม
2562
23 ธันวาคม
2562

23 ธันวาคม
2562

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

หมายเหตุ

28

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

88 นายชัยวัฒน์ อนุชาติ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทุ่งส้าน
89 นางสาวปรางค์ทิพย์
แก้ววิจิตร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านถ้าตลอด
90 นางกฤตยา จันทร์ล้วน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะปรางงาม
91 นางสาวซารีนา
หัตถประดิษฐ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนประ
92 นางสาวพัชรี ยุทธแสง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านห้วยรื่น
93 นางสาวรจนา สุขศรี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโบราณาราม
94 นายกฤษนรา เถรว่อง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดวังหิน
95 นางทิพวรรณ นาคินทร์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโคกเมรุ
96 นางสาวโชติกา
คงแก้วเคลื่อน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนาเหนือ

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางจีรภา รักษาพล
นางอรอนงค์
29 มกราคม
วัดทุ่งส้าน
ครูชานาญการพิเศษ
พรหมวิหาร
2563
นางจารีย์ เลื่อนแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นางกาญจนา
จิตสารวย

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
วัดมะปรางงาม
2563

นางรังสิตา พลการ
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
บ้านควนประ
2563

นางสวนีย์ คาแหง
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านปากแพรก

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
บ้านห้วยรื่น
2563

นางสาวนิญารัตน์
เกตรัตนะ
ครู
นางณิชาพร
ปราชญ์นครเขต
ครูชานาญการพิเศษ
นางอนงค์ลักษณ์
ใจกระจ่าง
ครู
นายประกอบ พันธ์ทิพย์
ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา

นางศิริพร วงศ์พิพันธ์
ครูชานาญการ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
บ้านถ้าตลอด
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
วัดโบราณาราม
2563
ผู้อานวยการโรงเรียน
29 มกราคม
วัดวังหิน
2563
ผู้อานวยการโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์
วัดโคกเมรุ
2563
20
กุมภาพันธ์
2563

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาเหนือ

จานงจิต
นางบาเพ็ญ หนูกลับ

นางกรุณา โชติวัน

นางปิยกมล พูลเสน

29

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3 จานวน 91 ราย
1

นายกรกฎ พวงสุวรรณ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมหิสสราราม

๗ ตุลาคม
๒๕๖๒

2

นายศุภวิทย์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

3
4
5

6
7

ผลประเสริฐ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์
นายนพรุจ เกตุแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
นายชลัมพล วิเชียรนรา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
นางสาวยุพาพรรณ
คงแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.หัวไทร (เรือน
ประชาบาล)
นางสาวเมทินี เทพขาว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนาหมอบุญ
นายพัฒนพงษ์ ดวงฤทธิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดมหิสสราราม ว่าร้อยตรีชูศักดิ์
แป้นคง
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดมัชฌิม
เขตชลาราม ช่วย
ราชการร.ร.วัดมหิสสรา
ราม
ผอ.ร.ร.วัดชมพู
นางสาวทัศณีย์
ประดิษฐ์
วาทโยธา
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์
ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
นายจันทร์ประสิทธ์ ศรีชู
สงคราม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด
นางถนอม รัตนมณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
นางจิดาภา
ประชาบาล)
ขาลธนวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
ผอ.ร.ร.วัดนาหมอบุญ นางสาววิมลวรรณ
อ้นทอง
ครู ร.ร.วัดนาหมอบุญ
ผอ.ร.ร.วัดเถลิงกิตติยา นางอารี ศิรินุพงษ์
ราม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม

นางณัฐชา สหวิศิษฎ์

นางณัฐชา สหวิศิษฎ์

นางณัฐชา สหวิศิษฎ์

นายจารูญ หนูสังข์
นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

หมายเหตุ

30

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

8

นางเจตตินา บัวงาม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเนกขัมมาราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

9

นางสาวฝันชนก

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

บุญเติม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
10 นายชัยณรงค์ ทองมีชู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดเขาลาปะ
11 นางสาวมนิษา
ชนินทรสงขลา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดปลายสระ
12 นางปิยลักษณ์ ขุนทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
13 นางสาววันดี ช่วยรอด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดคันธมาลี
14 นางสาวโชติกา
พละบุญ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
๗
15 นางส่อฝิหย๊ะ
พิทักษ์คุมพล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหน้าสตน
16 นางสาวนุจรี จอมสุริยะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านแสงวิมาน
17 นางสาวมนฤดี ชูเขียน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบางน้อย

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.วัดเนกขัมมา
นางประเทือง
นางวรวรรณ
ราม
โกศัยพัฒน์
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดเนกขัมมาราม
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเกาะ นางปริศนา ด่านวัฒนา นางสาวเนตรหทัย
เพชร
ครูชานาญการพิเศษ
สังสุณี
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขา
ลาปะ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดคันธมาลี

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ ๗

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหน้าสตน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านแสงวิมาน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านบางน้อย

นางสาววารดี
อักษรภักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดเขาลาปะ
นางฉัตราภรณ์
ช่วยเรือง
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดปลายสระ
นางสุภาพร ขาตรี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
นางประคอง สุขมณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดคันธมาลี
นายกวินพงศ์
ขจรศิรเวโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
๗
นางบุษบา เมืองชู
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหน้าสตน

นายจารูญ หนูสังข์

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นายจารูญ หนูสังข์
นางวรวรรณ สังสัพ
พันธ์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

นางรักชนก สุกระมณี นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ครูชานาญการ
ร.ร.บ้านแสงวิมาน
นางสาวจุไรพร
นายจารูญ หนูสงั ข์
แสงทอง
ครูชานาญการ
ร.ร.บ้านบางน้อย

31

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

18 นางสาวมูนีเราะห์
อาแวดือมอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่
19 นายสันติภาพ
พุทธิเนตร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
20 นางสาวอุไรวรรณ
ปานีสงค์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง
21 นายเรวัต รุ่งเรือง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านกุมแป
22 นางสาววิไลพร
รัฐบรรจง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนรุย
23 นายเจษฎา ซอประยูร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหน้าสตน
24 นางสาวปิยะนันท์
สุวรรณภักดี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดคันธมาลี
25 นางสาวทิพาภรณ์
บุญสุข
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดท้ายโนต
26 นางสาวจันจิรา
วระพันธุ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
27 นางสาวอรวรรณ
ทองเรือง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่
นางจารุนันท์ เอียดคง นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด

นางงสาวปณิตมน
ทองคาปลิว
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
นางอุบลรัตน์
สุขบาเพ็ญ
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง
นางฝนทิพย์ เทพเกลี้ยง
ครู
ร.ร.บ้านกุมแป
นางวันวิสาข์ ยอดวารี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านควนรุย

นายจารูญ หนูสังข์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพุด
หง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านกุมแป

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านควนรุย

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหน้าสตน

นางบุษบา เมืองชู
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหน้าสตน
นางกนกวรรณ
กังวานเกียรติกลุ
ครูชานาญการ
ร.ร.วัดคันธมาลี
นางสาวราตรี ช่วยนุกูล
ครู
ร.ร.วัดท้ายโนต

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดคันธมาลี

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดท้ายโนต

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
สงคราม

นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์

นางสาวสุดา ทองเซ่ง
นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ครูชานาญการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นายจารูญ หนูสังข์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

หมายเหตุ

32

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

28 นางสาวพิชญ์สินี
คาแป้น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหนา
29 นางสาวมีนา
พานิชกรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสมควร
30 นางสาววิไลพร
ชาญสวัสดิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดปลายสระ
31 นางสาวสินีนุช
คู้ลาพันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านด่าน
32 นายทรงพล บุญธรรม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.เทพพนมเชือด
33 นางสาวโศรยา กุศลสุข
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกาโห่ใต้
34 นางสาวนูรีต้า สีหมะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหน้าศาล
35 นางสาวศุภรัตน์ ผลิผล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
36 นางสาวนุชรี ยุทธกาศ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.เขาพระทอง
37 ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรทิพย์
ธรรมโชติ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ
38 นางสาวกัลยรัตน์
เซ่งจิ้น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.วัดหนา
นางกาญจนา ชูแก้ว
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหนา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดสมควร

นางพิชญาภา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านด่าน

นางวัลลา ชูมั่น
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านด่าน

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.เทพพนมเชือด

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดกาโห่ใต้

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านหน้าศาล

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.เขาพระทอง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดทุ่งหล่อ

นางภัสสรา ยอดระบา
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.เทพพนมเชือด
นางสาวสุพรรณี มีเสน
ครูชานาญการ
ร.ร.วัดกาโห่ใต้
นางจุรี บริรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านหน้าศาล
นางจิตรา หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
นางชุติกาญจน์ พลแก้ว
ครู
ร.ร.เขาพระทอง
นางอัญชลี สุนยานัย
ครูชานาญการ
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดเถลิงกิตติยา นางอารี ศิรินุพงษ์
ราม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์

เนินพรหม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดสมควร
นายถนอม อินทะพรม นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดปลายสระ

นายจารูญ หนูสังข์
นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
นายจารูญ หนูสังข์
นายจารูญ หนูสังข์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

หมายเหตุ

33

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเกาะ นางอรทัย ยมสวัสดิ์
นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
เพชร
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

39 นางสาวแวลีนา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

40

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

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

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ

นางสาวนัดดา สมัยสงค์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดปลายสระ

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไม้
แก่น

นางบุญยัง เขียวภักดี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านห้วยไม้แก่น

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
สงคราม

นางประไพพรรณ ชาตรี นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดบางไทร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านควนมิตร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านขอนหาด

นางสาวจีรภรณ์
นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ชูสุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดบางไทร
นายยุทธ เกื้อเพชรแก้ว นายจารูญ หนูสงั ข์
ครูชานาญการ
ร.ร.บ้านควนมิตร
นางสาวสุภาภรณ์
นายจารูญ หนูสังข์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดแร่ราษฎร์
สุทัศน์

41

42

43

44

45
46

47

แวอาแซ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
นางสาวเจริญศรี
วิญญูประสิทธิ์กุล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางสาวเสาวลักษณ์
ทรัพย์คลัง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดปลายสระ
นายมูอัมหมัดซ๊อบรี
จิตต์ประไพย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านห้วยไม้แก่น
นางสาววิไลลักษณ์
ชูแสง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
นางสาวรัตนารี
นาคนุกูล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดบางไทร
นางสาวรัตนา เจ๊ะหล้อ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนมิตร
นางสาวรติกร
นวลเจริญ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านขอนหาด
นางสาวอุไรวรรณ
ขวัญทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์

โกสีย์รัตนาภิบาล

ครู ร.ร.บ้านขอนหาด
นางสาวอรทัย คงชู
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี

34

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

48 นางสาวคันธารักษ์
พรหมทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร
49 นายณัฐพล สุวรรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหอยกัน
50 นางสาวซารีนา กลีเมาะ
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
ร.ร.บ้านนางหลง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขา
นางจุรี ศรีสมโภชน์
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
แก้ววิเชียร
ครูชานาญการ
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหอยกัน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง

51 นางสาวจุฑารัตน์
รัตนมณี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านศาลาทวดทอง
52 นางสาวณัฐพร วงศ์งาม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านศาลาทวด
ทอง

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเกาะ
เพชร

53 นางสาวขวัญใจ สม้อ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดบ่อล้อ
54 นางสาวอิสราขวัญ
เพชรทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนเงิน
55 นางสาววรัชญาน์
แก้วบพิธ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าไทร(ชะอวด)
56 นายสมโภชน์ พ่วงเพชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดแหลม
57 นางสาวกันตนา
ศรีเจริญ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหนา

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดบ่อล้อ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านควนเงิน

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านท่าไทร
(ชะอวด)

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดแหลม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหนา

นางพรนิภา สุมงคล
ครูชานาญการพิเศษ
รร.วัดหอยกัน
นางสาวเยาวเรศ
บัวขาว
ครู
ร.ร.บ้านนางหลง
นางกุมาลิน
กัญชนะกาญจน์
ครู
ร.ร.บ้านศาลาทวดทอง
นางสาวสุธาทิพย์
สิงข์สิงห์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
นายกิตติพันธ์ จันทร์นิ่ม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดบ่อล้อ
นางสาวกุลิสรา
ปานมาศ
ครู
ร.ร.บ้านควนเงิน
นางสาวกมลทิพย์
ชูประเสริฐ
ครู
ร.ร.บ้านท่าไทร(ชะอวด)
นางอุไรภรณ์ ชนะผล
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดแหลม
นางบุปผา เหมรังสี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหนา

นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
นายจารูญ หนูสังข์

นายจารูญ หนูสังข์

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

นางสุวนิตย์ ชูรักษ์

นายจารูญ หนูสังข์

นายจารูญ หนูสังข์

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

หมายเหตุ

35

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

58 นางสาวนุรยีฮัน
สามุยามา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควนหนองหงส์
59 นางสาวมารีนา การิม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านอายเลา
60 นางสาวสาลินี
นิยมเดชา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
61 นางสาวมัทรีญา
รอดสีเสน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
62 นางสาวนงลักษณ์ ดิสโร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
63 นางเพ็ญศรี พลเพชร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดไม้เสียบ
64 นางสาวลัดดาวัลย์
กาฬกาญจน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดชะอวด
65 นางสาวศรัญญา
เมืองเกิด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
อุปถัมภ์)
66 ว่าที่ ร.ต.กุลพิธาน์
โต๊ะสา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต
67 นางสาวรุ่งรัตน์
แก้วสัตยา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.บ้านควนหนอง นายวิสุทธิ์ คงเล่ง
นายจารูญ หนูสังข์
หงส์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านควนหนองหงส์

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านอายเลา

นางนุชนาฏ ยุวดี
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านอายเลา
นางกาญจนา แป้นทอง นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
สงคราม

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด

นางรัชนก บุญทองแก้ว นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
(เรือนประชาบาล)

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดไม้เสียบ

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดชะอวด

นางยาใจ มากสังข์
นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
นางณัฐกานต์ คุณาเทพ นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดไม้เสียบ
นางกมล อยู่กลั่นเถื่อน นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ครูชานาญการ
ร.ร.วัดชะอวด

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดหัวค่าย
(พิศาลอุปถัมภ์)

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต นางสาวสุจรี า จุลสัตย์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต

๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

ผอ.ร.ร.วัดบ่อล้อ

นางจตุพร สงหนู
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
อุปถัมภ์)

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์

นายกิตติพันธ์ จันทร์นิ่ม นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดบ่อล้อ

หมายเหตุ
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ร.ร.วัดบ่อล้อ
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอนื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง นางสาวเยาวเรศ
นายจารูญ หนูสังข์
บัวขาว
ครู
ร.ร.บ้านนางหลง
ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
นางประไพพรรณ ชาตรี นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี
สงคราม
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม

๙ ธันวาคม
68 นางสาวชัชฎาภรณ์
ปานแก้ว
๒๕๖๒
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนางหลง
๙ ธันวาคม
69 นางสาวจิตราทิพย์
เชยชื่นจิตร
๒๕๖๒
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.วัดเถลิงกิตติยา
70 นางสาวปรีดา ชูขันธ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ราม
๒๕๖๒
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพุด
71 นางสาวยัสมีน มาหะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
หง
๒๕๖๒
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.วัดไม้เสียบ
72 นายอานันท์ นิยมเดชา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.วัดไม้เสียบ
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด
73 นางสาวตูแวสุรานี
กูโนะ
๒๕๖๒
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชะอวด
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.วัดควนสมบูรณ์
74 นางสาวสุภาวรรณ
นุ่นแก้ว
๒๕๖๒
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนสมบูรณ์
๙ ธันวาคม ผอ.ร.ร.วัดปากตรง
75 นางสาวยารีตา ลันจา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒๕๖๒
ร.ร.วัดปากตรง
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.วัดทายิการาม
76 นางสาวเทพจารี
แก้วรุย
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทายิการาม
77 นางสาวกุลฤดี ช่วยนุ่น ๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒๕๖๓
ร.ร.บ้านชะอวด
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านยาง
78 นางสาวฉัตรวรรณ
พลเพชร
กาญจน์
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

นางอารี ศิรินุพงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม
นางบุญชู ฤทธิพาจารย์
ครูชานาญการ
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง
นางณัฐกานต์ คุณาเทพ
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดไม้เสียบ
ว่าที่ร้อยตรีชัย
แก้วหนัน
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
นางละม้าย ปานแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดควนสมบูรณ์

นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์
นางวรวรรณ
สังสัพพันธ์
นายจารูญ หนูสังข์
นายจารูญ หนูสังข์

นายจารูญ หนูสังข์

นางสาวภัทรพีร์ ศรีเกตุ นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดปากตรง
นางฐิติรัตน์ พูลเทพ
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง
นางปิยนันท์ ชุมเขียว นายจารูญ หนูสังข์
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านชะอวด
นางสาวนภัสสร
นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
ศรีทองแก้ว
ครู

ร.ร.บ้านยางกาญจน์
ที่

79

80
81

82

83

84
85

86

87

88

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

ร.ร.บ้านยางกาญจน์
วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง
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คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางสาวพิมประภา
นายเกียรติกร พุ่มพิม นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.หอยราก
บุญสงค์
ครูชานาญการพิเศษ
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหอยราก
ร.ร.บ้านหอยราก
นางสาวอารียา รัตนมณี ๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.วัดสามแพรก นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์
นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
๒๕๖๓
ร.ร.วัดสามแพรก
ร.ร.วัดสามแพรก
นางสาวอังคณา
นางวรวรรณ
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอน นางรัชฎาวรรณ
สังสัพพันธ์
ทองท่าแพ
เยี่ยงคุณเชาว์
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการ
ร.ร.บ้านหนองบอน
ร.ร.บ้านหนองบอน
นางสาวสุภาพร
นางอุไรวรรณ
นางสาวเนตรหทัย
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.วัดฉิมหลา
สังสุณี
จินดาโชติ
ประสิทธาภรณ์
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดฉิมหลา
ร.ร.วัดวัดฉิมหลา
นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวเนตรหทัย
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.บ้านท่าเตียน นางสาวจุฑาภรณ์
สังสุณี
เพ็ชนะ
ยมพมาศ
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครู
ร.ร.บ้านท่าเตียน
ร.ร.บ้านท่าเตียน
นางสาววลีรตั น์ คาแหง ๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.วัดปากแพรก นางพวงทิพย์ ดวงทอง นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
ครูชานาญการพิเศษ
๒๕๖๓
ร.ร.วัดปากแพรก
ร.ร.วัดปากแพรก
นางสาวนภาพร
นางถาวร แดงเอียด
นางณัฐชา สหวิศิษฎ์
๒๙ มกราคม ผอ.ร.ร.วัดบางด้วน
เพ็ชรโยธา
ครูชานาญการพิเศษ
๒๕๖๓
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดบางด้วน
ร.ร.วัดบางด้วน
นางสมฤทัย
นางสาวพรวิภา
นางสาวเนตรหทัย
7 มกราคม ผอ.ร.ร.วัดโคกพิกลุ
สังสุณี
อ่อนชื่นจิต
สุขศรีเมือง
2563
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.วัดโคกพิกุล
ร.ร.วัดโคกพิกุล
นางสาวจาระวี
นางสาววารดี
นายจารูญ
7 มกราคม ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขา
หนูสังข์
สมานกุล
ลาปะ
อักษรภักดิ์
2563
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.ชุมชนวัดเขาลาปะ
ร.ร.ชุมชนวัดเขาลาปะ
นางสาวปราณี
นางสาวฐิติมา ชูมี
นางสาวเนตรหทัย
7 กุมภาพันธ์ ผอ.ร.ร.วัดอู่แก้ว
สังสุณี
สาดล
ครูชานาญการพิเศษ
2563
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดอู่แก้ว
ร.ร.วัดอู่แก้ว

38

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอนื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายพิเชษฐ บรรจงช่วย นางสุวนิตย์ ชูรักษ์
89 นางสาวมารีนา หะยี
7 กุมภาพันธ์ ผอ.ร.ร.วัดบางยิ่ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
2563
ร.ร.วัดบางยิ่ว
ร.ร.วัดบางยิ่ว
นางประทีป มีเอียด
นายคฑาวุธ อักษรนิตย์ นายจารูญ
90 นางสาววิภารัตน์
20
กุญชรินทร์ กุมภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใคร
ครูชานาญการ
หนูสังข์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนเคร็ง
2563
ร.ร.วัดควนยาว
นางจตุพร สงหนู
91 นางสาวจิรา รุม่ โรย
6 มีนาคม ผอ.ร.ร.วัดหัวค่าย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(พิศาลอุปถัมภ์)
ครูชานาญการพิเศษ
2563
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
อุปถัมภ์)
อุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4 จานวน 16 ราย
1

2

3

4

5

นางสาวกาญจนา
หนูรักษ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดน้าตก
นางสาวรัตนา
เพชรรอบ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสวนศิขรบรรพต
นางสาวสุวิษา หมวดดา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง
นางสาวอุ้มบุญ
ยี่วันฉาย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองวัง
นางสาวฐปนี ปูทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก

นางสาวเนตรหทัย
สังสุณี

๑๐ มกราคม ผอ.รร.วัดน้าตก
๒๕๖๓

นางยงค์ทิพย์

๑๐ มกราคม ผอ.รร.วัดสวนศิขร
๒๕๖๓
บรรพต

นางสาวอารีย์ ขนอม

นางสุพิชา เนตรวรนันท์

๑๐ มกราคม ผอ.รร.บ้านเขาหัวช้าง
๒๕๖๓

นางจุรีรัตน์ พุ่มแก้ว

นายยูเรน ชูพันธ์

๑๐ มกราคม ผอ.รร.บ้านคลองวัง
๒๕๖๓

นางพัชรีย์ ขุนปริง

นางปราณี ใจห้าว

๒๐ มกราคม
ผอ.รร.บ้านทุ่งขันหมาก
๒๕๖๓

นางมณี ชูจันทร์
ปลอดอ่อน

นางสุพานี ยิ่งยง

นางเพียงเพ็ญ พัดฉิม

หมายเหตุ

ร.ร.มีครู
ผู้ช่วย
เพียงราย
เดียว
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ที่

6

7

8

9

10

11

12

13

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางสาวกมลวรรณ
๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดดอนใคร
นางสุมนรัตน์
นายอมรศักดิ์
ชาญณรงค์
๒๕๖๓
สุปรียธิติกุล
รักษ์ทิพย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดดอนใคร
นางสาวอลิษา
นะประสิทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดใหม่
นางสาวพรรณวลัย
ศรีพิเชียร
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโมคลาน
นางสาววนัชพร บุญวงค์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโรงเหล็ก
นางสาวนารีรตั น์
รัตนพันธ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านชุมขลิง
นายทศพล งามวุฒิชัย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดใหม่
นางสาวศิรินทร์ทิพย์
เชาวลิต
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังลุง
นายนนทวรรชณ์
มีมาตย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกระดังงา

๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดใหม่
๒๕๖๓

นางสาวศศิญา จุลพันธ์

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดโมคลาน
๒๕๖๓

นางพรพิมล นวลแป้น

นายจรัญ ปลอดชูแก้ว

๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดโรงเหล็ก
๒๕๖๓

นางนิภาวรรณ ช้างนิล

นายจื้ม สุวรรณรัตน์

๒๙ มกราคม ผอ.รร.บ้านชุมขลิง
๒๕๖๓

นางเพียงพร จันพลโท

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดใหม่
๒๕๖๓

นางสาวศศิญา จุลพันธ์

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

๒๙ มกราคม ผอ.รร.บ้านวังลุง
๒๕๖๓

นางยุวดี เพชรดา

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

๒๙ มกราคม ผอ.รร.วัดกระดังงา
๒๕๖๓

นางสาวกิดาการ

นางวันดี ทองทับ

14 นายเอกลักษณ์

๒๙ มกราคม ผอ.รร.บ้านเขายวน
วัชรกาฬ
๒๕๖๓
เฒ่า
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า

นาคนา

นางสาวขนิษฐา
นางสาวรัชดาภรณ์
มะสัน
แก้วเถื่อน
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมายเหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
๒๙ มกราคม ผอ.รร.บ้านคลองแคว นางวินงค์รัตน์ ศิริวรรณ นางสาวสุนัฏฐา
15 นางสาวโฉมเฉลา
ส่งเสริม
๒๕๖๓
เจริญผล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคลองแคว
๗ กุมภาพันธ์ ผอ.รร.บ้านเขาใหญ่
นางราตรี หนูแก้ว
นายสุชาญ งามพ้อง
16 นายวัชรินทร์ หนูทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๕๖๓
ร.ร.บ้านเขาใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 8 ราย
1

นางสาวปิยวรรณ สีทับ 9 ธันวาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนขอนหาดประชา
สรรค์
นางสาวอุษณี หนูแก้ว
9 ธันวาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนขอนหาดประชา
สรรค์
นายมูบารัค
12 ธันวาคม
หมื่นระยาภักดี
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นายชาคริต มะลิวัลย์
9 ธันวาคม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนสตรีปากพนัง
นายประดิษฐ์ เยาว์แสง 4 พฤศจิกายน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนสตรีปากพนัง
นางสาวฐาปนี
26
อินทร์จันทร์ พฤศจิกายน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2562
โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา
นางซ่าซีตา มีบุญลาภ
10 มกราคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
โรงเรียนทุ่งสง
นางสาวดวงหทัย
9 ธันวาคม
ประทุมชาติภักดี
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา

2

3

4
5
6

7
8

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

ผอ.โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์

นางภัทรา พงศาปาน
ครูชานาญการพิเศษ

นายวิมล เฉียบแหลม

ผอ.โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์

นางสาวกัญจนพร
นายวิมล เฉียบแหลม
พรหมแก้ว
ครูชานาญการ

ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นายวชิระ สุวรรณวงศ์
ครูชานาญการ

ผอ.โรงเรียนสตรีปาก
พนัง
ผอ.โรงเรียนสตรีปาก
พนัง

นางกัญญารัตน์
นายบรรลือ เรืองดิษฐ์
สาระพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ
นางจิตปิ่น ทองวิจิตร นายบรรลือ เรืองดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ

ผอ.โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา

นางผกาภรณ์ ณ นคร
ครูชานาญการพิเศษ

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง

นางศิริวรรณ์ ชาญอาวุธ นายยุทธนา
ครูชานาญการ
เนติศุภชีวิน

ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา

นางเพ็ญนภา
นายธนัฐ แสงมณี
คูวิบูลย์ศลิ ป์
ครูชานาญการพิเศษ

นางประภา สุดตรง

นายยินดี วรรณมณี
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 66 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1
นางสาววรรณี แสนเสนา
ครูผู้ช่วย
วัดดินดอน/ลานสกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 19 ราย
1
นางสาวดาริกา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
ราษฎร์ประชาอุทิศ/ทุ่งใหญ่
2
นางทิพวรรณ พนาลี
ครูผู้ช่วย
วัดลานาว/บางขัน
3
นางสาวรัตนา เพชรฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
บ้านไสโคกเกาะ/ฉวาง
4
นางสาวนุชจรี จันทร์พุ่ม
ครูผู้ช่วย
บ้านวังยวน/ทุ่งสง
5
นางบัณฑิตา สุขจันทร์
ครูผู้ช่วย
วัดเทวสิทธิ์/นาบอน
6
นางสาววิจิตราดา แหวนเพชร
ครูผู้ช่วย
วัดเขาโร/ทุ่งสง
7
นางสาวธันย์ชนก ชูเสน
ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง
8
นางสาวธิดารัตน์ ชูกลิ่น
ครูผู้ช่วย
บ้านไสใหญ่/ทุ่งใหญ่
9
นายมาโนชญ์ เดชเสน
ครูผู้ช่วย
วัดธรรมเผด็จ/ทุ่งสง
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/บางขัน
10 นางสาวจิราภรณ์ เกิดสม
ครูผู้ช่วย
11 นางสาวอัจฉรา คงนคร
ครูผู้ช่วย
ราชประชานุเคราะห์6/ทุ่งสง
12 นางสาวฐิตินันท์ สุขขา
ครูผู้ช่วย
บ้านวังหิน/ทุ่งใหญ่
13 นางสาวรุ่งธยา รักษาจันทร์
ครูผู้ช่วย
บ้านสวน/บางขัน
14 นางประภัสสร ยอดมณี
ครูผู้ช่วย
บ้านเกาะขวัญ/ถ้าพรรณรา
15 นายเฉลิมพล หนูเพ็ง
ครูผู้ช่วย
บ้านบางตะเภา/ทุ่งใหญ่
16 นางสาวชุตินันท์ พงศ์อาไพ
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านหน้าเขา/ทุ่งใหญ่
17 นายฐาปกรณ์ บูรณพล
ครูผู้ช่วย
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/บางขัน
18 นายศิวะพันธุ์ คล้ายสมบัติ
ครูผู้ช่วย
องค์การสวนยาง3/ทุ่งใหญ่
19 นางสาวพัฒนพร จันทร์เมือง
ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งกรวด/ทุ่งใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 20 ราย
1
นางสาวรัฐดาภรณ์ เกตุหนู
ครูผู้ช่วย
ทัศนาวลัย/จุฬาภรณ์
2
นายมาลีกี ทรงเลิศ
ครูผู้ช่วย
ชุมชนพิบูลสงคราม/หัวไทร
3
นางสาวสุขใจ รูมาเนีย
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดเกาะเพชร/หัวไทร
4
นางสุภลักษณ์ ไพชานาญ
ครูผู้ช่วย
วัดชะอวด/จุฬาภรณ์
5
นางสาวอ้อยทิพย์ เวชรังษี
ครูผู้ช่วย
บ้านบางตะลุมพอ/ปากพนัง
6
นางเกศมณี โทวาท
ครูผู้ช่วย
บ้านคอพรุ/จุฬาภรณ์
7
นางสาวลักษณ์สุดา อินอักษร
ครูผู้ช่วย
บ้านควนหนองหงส์/ชะอวด
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
8
นางสาวศุลีพร คุระแก้ว
ครูผู้ช่วย
9
นางสาวนิตยา มานุ้ย
ครูผู้ช่วย
10 นางสาวจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์
ครูผู้ช่วย
11 นางสาวศรุตา รักน้อย
ครูผู้ช่วย
12 นางสาวสโรชา สงแก้ว
ครูผู้ช่วย
13 นางสาวธรทิพย์ ชุมทอง
ครูผู้ช่วย
14 นางสาวสุรรี ัตน์ ภุมรินทร์
ครูผู้ช่วย
15 นางสาวกุหลาบ นิลจะหมื่น
ครูผู้ช่วย
16 นางสาวสุภาวดี โชโต
ครูผู้ช่วย
17 นายธีระศักดิ์ ทองมา
ครูผู้ช่วย
18 นางสาวกนกวรรณ แก้วนุ่น
ครูผู้ช่วย
ช
19 นางสาวนิตยา แดงเดช
ครูผู้ช่วย
20 นายเจษฎางค์ ประทุมสินธุ์
ครูผู้ช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 9 ราย
นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข
ครูผู้ช่วย
1
นางสาวอตินุช กาละวิก
ครูผู้ช่วย
2
นางสาวยูรีนา โอกฤษ
ครูผู้ช่วย
3
นางสาวณัฐนรี สายวิจิตร
ครูผู้ช่วย
4
นายจิรศักดิ์ แก้วมี
ครูผู้ช่วย
5
นายพุฒิสรรค์ รจิตานนท์
ครูผู้ช่วย
6
นายธเนศ ดาราจร
ครูผู้ช่วย
7
นายสมศักดิ์ อรุณพันธ์
ครูผู้ช่วย
8
นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริญ
ครูผู้ช่วย
9
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 17 ราย
1
นางสาวธาราทิพย์ มณีอร่าม
ครูผู้ช่วย
2
นางสาวสุวณ
ิ ี วาระเพียง
ครูผู้ช่วย
3
นายรัฐพล ศิริวงศ์
ครูผู้ช่วย
4
นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
5
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย
6
นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครูผู้ช่วย
7
นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง
ครูผู้ช่วย
8
นางสาวภัทรสุดา รักทอง
ครูผู้ช่วย
9
นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน
บ้านควนมิตร/ชะอวด
ร่อนพิบูลย์/ร่อนพิบูลย์
วัดสามัคยาราม/ร่อนพิบูลย์
บ้านชะอวด/ชะอวด
วัดท้ายโนต/หัวไทร
บ้านกลอง/ร่อนพิบูลย์
บ้านบางพระ/เชียรใหญ่
บ้านท้องโกงกาง/ปากพนัง
บ้านตูล/ชะอวด
บ้านกุมแป/ชะอวด
ชุมชนวัดบางบูชา/ปากพนัง
บ้านตูล/ชะอวด
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
ท่าศาลา
วัดประทุมทายการาม
บ้านทุ่งชน
วัดคงคา
บ้านเขาฝ้าย
บ้านท่าน้อย
บ้านทุ่งเกราะ
บ้านบางฉาง
บ้านปากลง
ขนอมพิทยา
ขนอมพิทยา
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
สตรีทุ่งสง
บางขันวิทยา
ขุนทะเลวิทยาคม
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นางสาวธนาภรณ์ กาญจนพันธ์
นายธนพล แก้วอุดม
ว่าที่ ร.ต. ฐิติพงศ์ ใหมทอง
นายสมจิตร แสงเกตุ
นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
นายราเชนทร์ รักจันทร์
นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน
สตรีทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
ตระพังพิทยาคม
ขนอมพิทยา
ขนอมพิทยา
เทพราชพิทยาสรรค์
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตาแหน่งว่าง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต จานวน 12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม

โรงเรียน
ตาแหน่ง
เงินเดือน
ตา
เลขที่
แหน่ง
อันดับ
ขั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 อัตรา
1
ครู
ชุมชนลานสกา
7887
คศ.2
29,460
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 8 อัตรา
1 ครูผู้ช่วย
วัดคงคาเจริญ
1759
คศ.3
58,390
2
ครู
บ้านบางตะเภา
8744
คศ.3
34,470
3
ครู
บ้านทุ่งกรวด
5217
คศ.3
46,040
4
ครู
บ้านน้าตก
1832
คศ.3
48,540
ครู
สังวาลย์วิท 7
5
9856
คศ.3
48,540
6
ครู
สังวาลย์วิท 7
10128
คศ.3
43,800
7
ครู
ไทยรัฐวิทยา 38
10158
คศ.3
43,800
8
ครู
หมู่บ้านป่าไม้
10229
คศ.3
58,390
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 อัตรา
วัดถ้าเขาแดง
1
ครู
3126
คศ.2 29,380
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
2
ครู
2625
คศ.2 30,280
ทัศนาวลัย
3
ครู
2831
คผช. 18,270

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่
โรงเรียน
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
เลขที่
ครู

วัดเจดีย์

7887

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู

บ้านหนองยาง
พรรณราชลเขต
วัดมะเฟือง
บ้านกรุงหยันใต้
วัดควนยูง /
ฉวาง
บ้านพรุวง
บ้านกันละ
บ้านวังธน

1759
8744
5217
1832

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

บ้านคอพรุ
บ้านลานนา
ราชประชานุ
เคราะห์

9856
10128
10158
10229
3126
2625
2831
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตใิ ห้นาตาแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6
กันยายน 2561 จานวน 52 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
อุตสาหกรรมศิลป์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
รวม

จานวนที่เรียกบรรจุ
3
5
21
2
14
7
52

หมายเหตุ
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2. ตาแหน่งว่างที่เหลือจานวน 65 อัตรา นาไปใช้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิชาเอก
ดนตรีไทย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
ประถมศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีสากล
ภาษาจีน
คณิตศาสตร์
รวม

จานวน
2
16
17
6
2
4
5
2
1
10
65

3. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่
6 กันยายน 2561 จนครบจานวนตาแหน่งว่าง
4. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
5. อนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่ งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จนแล้ว
เสร็จทุกกระบวนการ
7. อนุ มั ติ ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 53 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

47

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะชานาญการ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 จานวน 2 ราย
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

สถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
ครู/โรงเรียนบ้านฉาง
1 นางสาววราลี
พิศประดิษฐ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
ครู/โรงเรียนโยธินบารุง
2 นางปริยาภัทร
ช้างกลาง

วันที่อนุมัติ
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จานวน 13 ราย ดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

สถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 14 ราย
โรงเรียนบ้านประชาอารี
1 นางสาวศนัญญา ครู/ชานาญการ
2
3
4
5
6
7
8
9

พรหมภักดี
นางปรานอม
วิเศษประไพ
นางนคร
เอี่ยมพล
นางสมพร
กันตังกุล
นางสมพิส อนุจร
นางเยาวภา
ก้องบูลยาพงษ์
นางฉวีวรรณ
ชูพงศ์
นางจิราวรรณ
เชาวลิต
นางสะลิฝ๊ะ
ใบเต้

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านทุ่งชน

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนบ้านปากเจา

ครู/ชานาญการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8

วันที่อนุมัติ
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

10 นายอภิชาติ
11
12

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

ครู/ชานาญการ

อารีกิจ
นางอารีย์
ครู/ชานาญการ
หนูทอง
นายสุชาติ
ครู/ชานาญการ
ถิรวิทย์วรกุล

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งกราะ
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
โรงเรียนปทุมมานุกูล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
ครู/ชานาญการ
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
13 นายอดิศักดิ์
บุญพิศ

วันที่อนุมัติ
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการต่อเนื่อง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให้ น างรั ต น าวดี รั ต น พั น ธุ์ ต าแห น่ งค รู โรงเรี ย น น าบ อ น ปั จ จุ บั น ช่ วยราช ก าร
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ช่วยราชการต่อเนื่อง ที่โรงเรียนสตรีทุ่ง ต่อไปอีกมีกาหนด 1 ปี หากมีตาแหน่งว่างรับย้ายให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอข้อมูลเพื่อรับย้ายโดยเร็ว หากครบระยะเวลา 1 ปี ให้เสนอขอการ
ช่วยราชการต่อเนื่อง ต่อ กศจ.นครศรีธรรมราช ต่อไป
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การเปลี่ยนตาแหน่งและการปรับลดวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย นายชิษณุชา หมั่นถนอม ผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 111
เลขประจาตัวผู้สมัคร 2210122 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศ กศจ.นครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
2. เพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ 151/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายนายชิษณุชา หมั่นถนอม ลาดับที่ 24
3. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 ต้นสังกัดเดิมทราบ และกาหนดวันกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง

คัดค้านการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการอื่นที่ขอโอนมาดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติย กค าร้องคั ดค้านคุณ สมบั ติ ของ นางสาวละออง ฉลาด ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งข้าราชการอื่ น
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการ สังกัดสานักงานจังหวัดตรัง ที่ขอโอนมาดารงตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1
คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดังนี้
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.96 – 5.29
จานวน 758 ราย
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.32 – 4.94
จานวน 296 ราย
1.3 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.02 – 3.24
จานวน 41 ราย
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.60 – 2.84
จานวน 9 ราย
1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 11 ราย
1.6 เห็นชอบเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน) จานวน 9 ราย
1.7 อนุมัติเป็นหลักการให้ความเห็นชอบเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 35 ราย ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการ
พิจารณาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
2.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.50 – 3.85 จานวน 2 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ชว่ ย คศ.1
คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูช่วยราชการ สพป.ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดังนี้
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.65 - 5.90 จานวน 1,518 ราย
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.37 - 3.50 จานวน 382 ราย
1.3 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.50 - 3.20 จานวน 38 ราย
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.20 - 2.50 จานวน 4 ราย
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1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 25 ราย
1.6 เห็นชอบเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน) จานวน 47 ราย
2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
ระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน 3.30 จานวน 1 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2
และ คศ.3 (ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา) ใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 5.64 จานวน 1,487 ราย
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อย
ละการเลื่อน 1.80 – 3.80 จานวน 175 ราย
1.3 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อย
ละการเลื่อน 2.21 – 3.04 จานวน 15 ราย
1.4 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 15 ราย
1.5 เห็นชอบจาก กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะ
ราย ให้แก่ นางฉลวย เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ประกอบกับ กฎ
ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 19 วรรคสอง กาหนดไว้
ว่า “ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้ มี
อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่ งเลื่อน
เงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย”
ด้วยเหตุผลสถานศึกษาเห็นว่าข้าราชการครูดังกล่าวมีความเสียสละดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารนักเรียน จึงขอเสนอเลื่อนเงินเดือนร้อยละการเลื่อน
2.00 เป็ น เงิน 705.40 บาท (ให้ ได้ รั บ ค่ าตอบแทนพิ เศษ) ซึ่ งผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อ นเงิน เดื อนพิ จารณาแล้ ว
เห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 2.00 เป็นเงิน 705.40 บาท) เพื่อเป็นขวัญและ
กาลั งใจแก่ข้าราชการครูฯดังกล่าว เสนอ กศจ.ให้ ความเห็ นชอบ เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่ งเลื่อน
เงินเดือนเป็นการเฉพาะรายต่อไป
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
2.1 เห็ น ชอบเลื่ อนเงินเดื อนให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่ มีผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน 3.00 จานวน 1 ราย
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ชว่ ย คศ.1 คศ.2 และ
คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสถานศึกษาและช่วยราชการใน สพท.
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี้
1.1 เห็นชอบเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.67 – 5.97 จานวน 872 ราย
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.51 – 4.99 จานวน 472 ราย
1.3 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.36 – 3.60 จานวน 20 ราย
1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 25 ราย
1.6 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ
19 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ. 2561 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน
15 วัน) เลื่อนร้อยละ 1.67 – 1.94 จานวน 41 ราย (ซึ่งจานวนคนรวมอยู่กับข้อ 1.1 ด้วยแล้ว)
1.7 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน ตามนัยข้อ 10 (5) และข้อ 18 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.2561 เพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ซึ่งเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เลื่อนร้อยละ 2.95 จานวน 1 ราย(ซึ่งจานวนคนรวมอยู่กับข้อ 1.1
ด้วยแล้ว)
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
2.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.81 – 3.47 จานวน 2 ราย
3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายมาจากต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลหลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนเงินเดือนตาม
ผลการพิจารณาของส่วนราชการต้นสังกัดเดิม จานวน 19 ราย
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ชว่ ย คศ.1 คศ.2 และ
คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา ใน สพม.12 ดังนี้
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.6 0 – 4.20 จานวน 2,182 ราย
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.40 – 3.80 จานวน 612 ราย
1.3 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.90 - 3.10 จานวน 60 ราย
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.50 – 2.50 จานวน
6 ราย
1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 11 ราย
1.6 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ 19 แห่งกฎ
ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ. 2561 เป็นผูม้ ีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน) เลื่อน
ร้อยละ 1.30 – 1.94 จานวน 7 ราย (ซึ่งจานวนคนรวมอยู่กับข้อ 1.1 ด้วยแล้ว)
1.7 เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 4 ราย ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการ
พิจารณาของหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
2. เห็นชอบการเสนอเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
2.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 3.47 จานวน 1 ราย
3. เห็นชอบให้ กศจ. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามผลการพิจารณาของ
หน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัด
4. เห็นชอบให้ กศจ. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการ
เฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 9 ดังนี้
4.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ถ้ามี) ผู้อานวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ
4.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ข้าราชการสายงานการสอน ทราบ
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ รวมทั้งสิ้น จานวน 177 ราย ดังนี้
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 40 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 43 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 31 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 28 คน
สพม.เขต 12
จานวน 35 คน
2. เห็นชอบเป็นหลักการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ
ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการแจ้งมายังต้นสังกัด
3. เห็ นชอบเป็ นหลั กการ ถ้าหาก สพฐ. จัดสรรวงเงินเพิ่ มเติมเพื่ อเลื่ อนเงินเดื อน ต าแหน่ งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการครู ฯ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้
ใช้คะแนนประเมินเดิม ช่วงห่างของร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ระดับการเลื่อนเงินเดือนคงเดิม
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการขออนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชานาญการ จานวน 26 ราย
2. อนุมัตกิ ารขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 26 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคน
ที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 5 ราย
1. น.ส.ปกาวรรณ
ครู
ร.ร.บ้านบางตะพาน
พงกะทูง
2. นางเสาวดี
ครู
ร.ร.วัดบางใหญ่
บุปผะโพธิ์
3. นางอุบลทิพย์
ครู
ร.ร.วัดดินดอน
อินทรทัต
4. นางวีณา
ครู
ร.ร.วัดมุขธารา
สอดจิตต์
5. นางนิภา
ครู
ร.ร.วัดมุขธารา
วุฒิมานพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
6. นางพรทิพย์
ครู
ร.ร.บ้านบางปรน

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

บุญศรี
7.

นางสุพาภรณ์

ครู

ร.ร.บ้านไสส้าน

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.บ้านไสยาสน์

วิทยาศาสตร์

ครู

ร.ร.วัดท่ายาง

ภาษาอังกฤษ

ปานดี
8.

นางอลิษา
รัตนคช

9.

นางภาวศุทธิ์

ทองโอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
10. นางสาวราตรี
ครู
ร.ร. วัดท้ายโนต
ช่วยนุกูล

คณิตศาสตร์
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
11. นางกาญจนา
ครู
ร.ร. วัดโคกเหล็ก
ทุ่มแก้ว
12. นางณัฐไพลิน
ครู
ร.ร. บ้านวังลุง
กลิ่นโลกัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 14 ราย
13. น.ส.ศิริวรรณ
ครู
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
ทองกลัด
14. นางสุนันญา
ครู
โรงเรียนสวนกุหลาบ
อนันต์ธนานุรักษ์
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
15. นางจิราภรณ์
ครู
โรงเรียนสวนกุหลาบ
จุติโชติ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
16. น.ส.สารญา
ครู
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
โต๊ะเด
วิทยา
17. นายกุลณพฤกษ์
ครู
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ตั้งพิริยะวารี
18. นางพรพิมล
ครู
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
เรืองเพ็ง
ภรณฯ
19. นางสาวฐิติชญา
ครู
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
รัตนมณี
20. นางสนิฎา

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษาฯ

ครู

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

ครู

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ภาษาไทย

ครู

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สังคมศึกษาฯ

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

วงศ์สุริยามาศ
21. นางฉวีวรรณ
สมวงศ์
22. นางปิยวรรณ
รัตนพันธ์
23. นางประณีต
วัฒน์ฐิยา

ภาษาไทย
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ที่
ชื่อ - สกุล
24. นางสาวอาภา

ตาแหน่ง
ครู
พิมพันธ์

25. นางสาวกุสุมา

ครู
เชาวลิต

26. นายกฤตินันท์

ครู
ชนรักษ์ธรรม

โรงเรียน
วิชาเอก
โรงเรียนสวนกุหลาบ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ภรณฯ
โรงเรียนปากพนัง
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 46 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 ราย
1. น.ส.จันทร์ทิรา
ครู
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชน
จันทรมาลี
บ้านคีรีวง)
2. นางอรนุช
ครู
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชน
จันทร์แก้ว
บ้านคีรีวง)
3. นางฟาติหม๊ะ
ครู
บ้านหนองหนอน
มะหะหมัด
4. นายนรุต
ครู
อนุบาลนครศรีธรรมราช
สิทธิฤทธิ์
“ณ นครอุทิศ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 16 ราย
5. นางสาวนลินี
ครู
บ้านหน้าเขา
ยอดดวงใจ
6. น.ส.จิดานันท์
ครู
บ้านปลายเส
สุวรรณศรี
7.

นางปวีณา
น.ส.ฑิฆัมพร
นางกิตติยาภรณ์

เพิ่มพูล

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วัดโบราณาราม

คอมพิวเตอร์

ครู

บ้านสระนางมโนราห์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครู

บ้านวังยวน

ภาษาไทย

ครู

วัดมณีเจริญมิตรภาพที่
227

ภาษาอังกฤษ

ครู

วัดจันดี

คอมพิวเตอร์

แก้วสุวรรณ
12. น.ส.กชพร

สังคมศึกษา

ครู

สังข์ชาติ
11. นางกานดา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ไชยแก้ว
10. นางณิชนันทน์

การศึกษาปฐมวัย

วัดหลักช้าง

รุ่งเรือง
9.

การศึกษาปฐมวัย

ครู
ชูเกลี้ยง

8.

วิชาเอก
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ที่
ชื่อ - สกุล
13. น.ส.กรรณิกา

ตาแหน่ง
ครู

วิทยาศาสตร์

วัดสามัคคีนุกูล

ภาษาไทย

ครู

บ้านวังตลับ

ปฐมวัย

ครู

บ้านปลายรา

ภาษาไทย

ครู

บ้านปลายรา

ภาษาไทย

ครู

ชุมชนวัดอัมพวัน

คณิตศาสตร์

ครู

องค์การสวนยาง 3

วิทยาศาสตร์

ครู
เก็บเกียรติไว้

15.

ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภกาญจน์

สุวรรณมณี
16. นางสุวภัทร
ไชยชาญ
17. นางอุทัย
ชนะพล
18. นางณัฏฐนันท์
บุญทรง
19. นายธนกฤต
กาเนิดไทย
20. น.ส.วลัยลักษณ์

วิชาเอก

บ้านหนองคล้า

ขุนรัง
14. นางภัทราภรณ์

โรงเรียน

ครู

วัดควนยูง
ศรีระษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
21. นายจีรศะกดิ์
ครู
บ้านหัวไทร
ปะหวัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
22. นางสาวปิยะนุช
ครู
บ้านคลองวัง
บัวชุม
23. นางจุรีรัตน์
ครู
บ้านเขาหัวช้าง
พุ่มแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 23 ราย
24. น.ส.ตัทธิตา
ครู
ก้างปลาวิทยาคม
ติ่งต่า
25. น.ส.ปาริชาติ
ครู
ก้างปลาวิทยาคม
เกตุแก้ว
26. นางวิภาดา
ครู
ทุ่งสง
ชัยทอง
27. น.ส.สุนิสา
ครู
เมืองนครศรีธรรมราช
ไตรรัตน์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การศึกษาประถม
วัย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ (ดนตรี)
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ที่
ชื่อ - สกุล
28. นายสุธิพร

ตาแหน่ง
ครู

โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ

วิชาเอก
สุขศึกษาฯ

ครู

เบญจมราชูทิศ

ภาษาอังกฤษ

ครู

กรุงหยันวิทยาคาร

คณิตศาสตร์

ครู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ

ครู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ

ครู

บ้านเกาะวิทยา

วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ

ครู

ควนเกยสุทธิวิทยา

สังคมศึกษาฯ

ครู

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

ภาษาไทย

ครู

หัวไทรบารุงราษฎร์

ครู

ขนอมพิทยา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
คณิตศาสตร์

ครู

ขนอมพิทยา

สังคมศึกษาฯ

ครู

ประสาธน์ราษฎร์บารุง

ภาษาอังกฤษ

ครู

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
ศิลปะ

ครู

ทุ่งสงวิทยา

ครู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ

บุญยะหัต
29. น.ส.ธชกร
เทพสังข์
30. นางสมหทัย
เรืองชัยวุฒิคุณ
31. นางลัดดาวัลย์
อุมา
32. นางขวัญตา
วรรณรัตน์
33. น.ส.ธัญญานุช
อุปนันท์
34. น.ส.ชนิดา
ยีสมัน
35. น.ส.วริดา
ไกรนรา
36. นายชัชวาล
น้อยเต็ม
37. น.ส.อิงอร
พิมเสน
38. น.ส.วิไลวรรณ
เอี่ยมศิริ
39. นางทิพย์วรรณ
ใจสมุทร
40. นายวรวุฒิ
พูลพิพัฒน์
41. น.ส.ปวีณา
เหมือนพาล
42. น.ส.ศิริวรรณ
สโมสร
43. นายศุภนัส
นงค์นวล

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)
คณิตศาสตร์
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ที่
ชื่อ - สกุล
44. นายวรุณ

ตาแหน่ง
ครู

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ

ครู

บางขันวิทยา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ครู

สตรีทุ่งสง

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

กาฬพันธ์
45. นายศราวุธ
ศรีสุวรรณ์
46. นายธีรพล
ชนะภัย

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ คุณ สมบั ติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่ อนเป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1. นายสมพร
ผอ.ร.ร./
วัดโคกมะม่วง
โครงการวิจัยยกระดับ
ไชยมุด
ผอ.ชานาญการ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
สังกัด สพป.นศ.เขต 3
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ ราย นางจุฑาพร นาครอด ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 โดยอนุมัติคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของข้าราชการดังกล่าวในวัน ที่ยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ คือวันที่ 4 กรกฎาคม
2561
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวจุฑาพร
นาครอด

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครู./ชานาญการ
รร.สิชลคุณาธารวิทยา

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง
คณิตศาสตร์/

วันที่ยื่นคาขอ
4 กรกฎาคม 2561
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 14 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ส่ งผลการปฏิบั ติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็ นของ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้น ๆ พิจารณาต่อไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 9 ราย
1. นายขจรศักดิ์
ผอ.
บ้านวังเต่า
เขียวน้อย สถานศึกษา/
2.

น.ส.นันธนา

3.

น.ส.สาวิตรา

4.
5.

นายทนงศักดิ์
คงพิทักษ์
นางพวงลัดดา

6.

นางสุมลรัตน์

7.

นายวิชัยกาญจน์

ผอ.ชานาญ
การ
ครู/
แก้วพิพัฒน์ ชานาญการ
ครู/
ชูแก้ว ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ผอ.
อินทรทัต สถานศึกษา/
ผอ.ชานาญ
การ
ครู/
ลาทุมลักษณ์ ชานาญการ
ครู/
สิยานันท์ ชานาญการ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา

บ้านเกาะขวัญ

ภาษาอังกฤษ

วัดควน

ภาษาไทย

ชุมชนวัดอัมพวัน

วิทยาศาสตร์

บ้านโคกวัด

บริหารสถานศึกษา

วัดหน้าเขา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

บ้านนาใหญ่

ทัศนศิลป์
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ที่
8.

ชื่อ - สกุล
นางปนัสยา

9.

นายธวัชชัย

ตาแหน่ง
ผอ.
ชัยรักษา สถานศึกษา/
ผอ.ชานาญ
การ

โรงเรียน
ตชด.บ้านไร่ยาว

ผอ.
วัดศิลาราย
ไกรนรา สถานศึกษา/
ผอ.ชานาญ
การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 5 ราย
10. นางขวัญฤทัย
ครู/
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
คงสังข์ ครูชานาญการ
11.
ครู/
นางสาวจีรวรรณ
ครูชานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร
พงศ์ศรีเจริญ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา

บริหารสถานศึกษา

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

12. นางสาววจิรา

ครู/
ชะอวดวิทยาคาร
สังข์ทอง ครูชานาญการ

13. นางสาวสุปราณีต

ครู/
ชะอวดวิทยาคาร
คณิตศาสตร์
ปานมา ครูชานาญการ
ครู/
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
ครูชานาญการ
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
เภรีฤกษ์
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช

14.

นางสาวเบญจมาศ

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 2 ราย
2. เลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 ราย เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ ทั้งนี้วันแต่งตั้งให้เป็นไปตามวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1. นายสุทธิพงค์
ครู/
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นงค์นวล ครูชานาญ

วิชาเอก
สังคมศึกษา

การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
2. นางกรุณา
ครู/
ศึกษานิเทศก์
โชติวัน ครูชานาญ
การ

ปฐมวัย
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 39 ราย
2. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 16 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 8 ราย
1. นายเข็บ
ผอ.ร.ร./
บ้านหนองนนทรี
บุญวรรณ ผ อ .ช าน า ญ
การ
2. นายสิวกรณ์
ผอ.ร.ร./
บ้านควนโตน
กิจบรรทัด ผ อ .ช าน า ญ
การ
3. นายณฐกฤต
ผอ.ร.ร./
วัดควนป้อม
ชื่นชนะ ผ อ .ช าน า ญ
การ
4. นางเบญญาภา
ผอ.ร.ร./
บ้านบางตะลุมพอ
ไชยมุด ผ อ .ช าน า ญ
การ
5. นายศุภชัย
ครู/
บ้านบางปรง
กาญจนาประดิษฐ ค รู ช า น า ญ
การ
6. นางฐนิตนันท์
ครู/
วัดจิกพนม
โชคทองยอดแก้ว ค รู ช า น า ญ
การ
7. นางสาวอนงศรี
ครู/
วัดบูรณาวาส
ช้างกลาง ค รู ช า น า ญ
การ
8. นางระเบียบ
ครู/
วัดควนใส
ชูแก้ว ค รู ช า น า ญ
การ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
9. นางทิพรัตน์
ผอ.ร.ร./
บ้านเผียน
ศรีสุภา
ผ อ .ช าน า ญ
การ
10. นางถนอมศรี
ครู/
ชุมชนวัดบางคู
สุขช่วย ค รู ช า น า ญ
การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 6 ราย
11.
ครู/
นายไกรทิพย์
ค รู ช า น า ญ คีรีราษฎร์พัฒนา
จิตอารีย์
การ
12.
ครู/
นางสาวอุทัยวรรณ
ค รู ช า น า ญ ชะอวดวิทยาคาร
สังคานาคิน
การ
13.
ครู/
นางสาวจุฑาภรณ์
ค รู ช า น า ญ สตรีปากพนัง
อึ่งทอง
การ
14. นางสุดใจ
ครู/
วิเศษสิงห์ ค รู ช า น า ญ กัลยาณีศรีธรรมราช
การ
15.
ครู/
นางสาวเสาวภา
ค รู ช า น า ญ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โชติพันธ์
การ
16.
ครู/
นางรัตติยา
ค รู ช า น า ญ ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ช่วยคงคา
การ

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
วิทยาศาสตร์

ลูกเสือ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บรรณารักษ์
วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
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3. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 11 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
1. นางบังอร
ครู/
บ้านในเขียว 2
ธรรมชาติ ครูชานาญการ
2. นางเสาวนีย์
ครู/
ราชประชานุเคราะห์
สุพรรณพงศ์ ครูชานาญการ 8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
3. นางสาวเรวดี
รองผู้อานวยการ
อนุรักษ์ สถานศึกษา/
ปากพนัง
ชานาญการ
4. นางสมจิต
ครู/
ท่านครญาณวโรภาส
หน่อมาก ครูชานาญการ อุทิศ
5.
ครู/
นางนิรมล
ครูชานาญการ บางขันวิทยา
คงรอด
6.

นางสาวศิรดา
เสนา

7.

นางสาวชณิดาภา
ศรีเปารยะ

8.

นางพรทิพย์
ไวยรัตน์

9.

นางจันทร์ทิพย์
จุลศักดิ์

10. นางทิพวรรณ
ปลอดวงศ์
11.

นางเติมทิพย์

ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

ครู/
นิชลานนท์ ครูชานาญการ

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย

บริหารสถานศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สตรีทุ่งสง

ภาษาไทย

ปากพนัง

ภาษาไทย

บางขันวิทยา

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

สตรีปากพนัง

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
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4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
1. นายสุวิท
ครู/
บ้านคลองตีนเป็ด
พรหมมา ครูชานาญการ
2.

นางธนาภา

ครู/
ชุมชนบ้านบางโหนด
เอี่ยมทรัพย์ ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
3. นางชนิตเนตร
ครู/
สายชล ครูชานาญการ
บางขันวิทยา
4.

นางสาวกาญจนา

5.

นางสาวเมติตา

6.
7.

นางสาววรัญญา

ครู/
สงณรงค์ ครูชานาญการ
ครู/
สงขา ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
พละคช

นางวไลลักษณ์
ดีทองอ่อน

8.

นางสาวพุทธนันท์
ชูกรณ์

9.

นางบุษรา
ทองมณี

10. นางจารุ
หนูชนะจิตร
11. นางจินตนา
เพ็ชรคล้าย

ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

วิชาเอก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
(ลูกเสือ – เนตร
นารี)
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

เชียรใหญ่

คณิตศาสตร์

เสม็ดจวนวิทยาคม

คณิตศาสตร์

เบญจมราชูทิศ

วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)

บางขันวิทยา

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

บางขันวิทยา

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

กรุงหยันวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

สิชลคุณาธารวิทยา

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

คีรีราษฎร์พัฒนา

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
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5. ให้ทบทวนและยืนยันคะแนนประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1771 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2556 จานวน 1 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1. นางสุพานี ยิ่งยิง
ครู/
บ้านทุ่งขันหมาก
ครูชานาญการ

วิชาเอก
ภาษาไทย

เรื่องที่ 4.24
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 51 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 47 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่า การเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 ราย
1. นางธันว์ชนก
ครู/
วัดพระมหาธาตุ
วิทูลไชย ครูชานาญ
การ
2. น.ส.กาญจนา
ครู/
บ้านไสใหญ่
พรหมสุด ค รู ช า น า ญ
การ
3. นางขวัญสุดา
ครู/
ชุมชนวัดหมน
เครือเตียว ค รู ช า น า ญ
การ
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
4. นางฐิติรัตน์
ครู/
ทองนุ่น ครูชานาญ
การ

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
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ที่
5.

ตาแหน่ง
โรงเรียน
ครู/
วัดพระมหาธาตุ
ทัศนโกวิท ค รู ช า น า ญ
การ
6. นางสุทธีรัตน์
ครู/
วัดมหาชัยวนาราม
ริยาพันธ์ ค รู ช า น า ญ
การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 10 ราย
7. นางออมใจ
ครู/
วัดจันดี
นวลใย ครูชานาญ
การ
8.

ชื่อ - สกุล
นางสาวฐะปะนีย์

นางประภา
ศรีสงคราม

9.

นางสาวสุนันทา
ลาชโรจน์

10. นางพรทิพย์
จิตแจ่ม
11. นางพิมพ์พร
ยอดพุฒ
12. นายพีรทัต
พรหมทอง
13. นางสาวอรฤทัย
เพ็ชร์ประพันธ์
14. นางกาญจนา
หนูรักษ์
15. นางสาววนิดา
เจริญรูป
16. นางสาวอังคณา
ราษฎร์เดิม

ครู/
ครูชานาญ
การ
ครู/
ครูชานาญ
การ
ครู/
ครูชานาญ
การ
ครู/
ครูชานาญ
การ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ

วิชาเอก
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

บ้านนาพรุ

ภาษาอังกฤษ

วัดมังคลาราม

วิทยาศาสตร์

วัดท่ายาง

วิทยาศาสตร์

ประสาธน์ราษฎร์บารุง

คณิตศาสตร์

บ้านสระนางมโนราห์

คณิตศาสตร์

วัดลานาว

คณิตศาสตร์

บ้านทะเลสองห้อง

วิทยาศาสตร์

บ้านบางรูป

ปฐมวัย

ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม

คณิตศาสตร์
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
17. นายอาทร
ครู/
วัดควนชะลิก
แก้วยวน ครูชานาญ
การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 ราย
18. นางสาวกมลชนก
ครู/
ชุมชนบ้านบางโหนด
มูสิกพันธ์
ครูชานาญ
การ
19. นางอรุณวัลย์
ครู/
วัดวัดดอนใคร
ทองทิพย์ ครูชานาญ
การ
20. นางพรทิพย์
ครู/
ชุมชนวัดเทพราช
เนื้ออ่อน ครูชานาญ
การ
21. นายสุชาติ
โต๊ะหมาด

ครู/
วัดโคกเหล็ก
ครูชานาญ
การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 26 ราย
22. นายวันชัย
ครู/
นาบอน
มณีสม ชานาญการ
23. นางสาวยุพดี
ครู/
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
เดชเดโช ชานาญการ
24. นางนิภา
ครู/
นบพิตาวิทยา
ใหม่ชุม ชานาญการ
25. นายธวัชชัย
ครู/
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย
จุติประภาค ชานาญการ นครศรีธรรมราช
26. นางสลิลทิพย์
ครู/
ชะอวด
จันทร์ศรีทอง ชานาญการ
27. นางจิรนันท์
ครู/
พระพรหมพิทยานุสรณ์
เรืองรุก ชานาญการ
28. นางสาวอรพินท์
ครู/
ทุ่งสง
แก้วช่วย ชานาญการ
29. นายสมศักดิ์
ครู/
โยธินบารุง
ทองคา ชานาญการ
30. นายทศพร
ครู/
ทุ่งสง
ทองคาชุม ชานาญการ

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ลูกเสือ
ลูกเสือ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
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ที่
ชื่อ - สกุล
31. นางพิมพ์ชนกต์
สัญนุจิตต์
32. นางจุฑานาฎ
เมฆเจริญวิวัฒนา
33. นางสาววนิดา
ชูมณี
34. นายอธิพงษ์
ขุนชานาญ
35. นางรัชณี
แก้วแกมจันทร์
36. นายศรีรักษ์
เรืองรัตน์
37.

นางนิรมล
ยิ่งยงค์

38. นางสุรีพร
สิทธิศักดิ์
39. นางสาวทิพยวรรณ์
ไกรนรา
40. นางสาวจิราวรรณ
บัวเกตุ
41. นางช่อแก้ว
จุลนวล
42. นายกวี
เชื้อชมสุข
43. นายยศกฤต
ใจสะอาด
44. นางประภากร
นันตสุวรรณ
45. นางพัชราภรณ์
ชูแสง
46.

ตาแหน่ง
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ
ครู/
ชานาญการ

นายพิสิษฐ์

ครู/
ยิ่งยงค์ ชานาญการ

47. นายอนุรุทธิ์

ครู/
หมีดเส็น ชานาญการ

โรงเรียน

วิชาเอก

สตรีทุ่งสง

คณิตศาสตร์

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

คณิตศาสตร์

ทุ่งสง

คณิตศาสตร์

สตรีทุ่งสง

คณิตศาสตร์

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

คณิตศาสตร์

นบพิตา

คณิตศาสตร์

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

คณิตศาสตร์

ทุ่งสง
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

วิทยาศาสตร์
(ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์
(ทั่วไป)

ชะอวดวิทยาคาร

ภาษาไทย

เบญจมราชูทิศ

ภาษาไทย

เบญจมราชูทิศ

ภาษาไทย

เมืองนครศรีธรรมราช
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เบญจมราชูทิศ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
(พลศึกษา)
วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
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2. ให้ทบทวนและยืนยันคะแนนประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1771 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2556 จานวน 4 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 ราย
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
1. นางวัจนารัตน์
ครู/
หนูนาค ครูชานาญ
การ
2. นางยุพิน
ครู/
บ้านมะม่วงทอง
นาคฤทธิ์ ค รู ช า น า ญ
การ
3. นายไพรัตน์
ครู/
วัดมุขธารา
เต็มนา ค รู ช า น า ญ
การ
4. นางสาวกรีสุดา
ครู/
วัดสมอ
จุติยนต์ ค รู ช า น า ญ
การ

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
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เรื่องที่ 4.25
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 2 ราย
1. นายราชัย
ครู/
ทุ่งสังพิทยาคม
ช่วยชู ครูชานาญการ
2.

นางทิพานัน

ครู/
พรหมมาศ ครูชานาญการ

หัวไทรบารุงราษฎร์

วิชาเอก
สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
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เรื่องที่ 4.26
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การตั้งคณะกรรมการประเมิ น ชุด ที่ 1 ประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองเอกสารและผลงานทางวิช าการ (ด้านที่ 3) เพื่ อเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย
ที่
1.

ชื่อ - สกุล
นายวิรัตน์

ตาแหน่ง
โรงเรียน
ครู/
วัดวังรีบุญเลิศ
ครูชานาญการ
ปุ๋ยกระโทก
พิเศษ

วิชาเอก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

เรื่องที่ 4.27
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ ๑ และด้ านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จ านวน 2 ราย เพื่ อ ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดาเนินการ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สาขา/วิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
1 นางอรอนงค์
ศึกษานิเทศก์/
พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
2 นายชรินทร์
รองผู้อานวยการสถานศึกษา/
สมทรง รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

นิเทศการศึกษา

ทุ่งสง
บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.28
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบการเลิ กสถานศึกษา โรงเรียนบ้ านท่ าขนาน ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยทรัพย์สินให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดทวยเทพ

เรื่องที่ 4.29
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จานวน 2 ครอบครัว โดยได้กาชับ ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 ให้ ความส าคั ญ กั บ การนิ เทศน์ กากับ ติ ดตามให้ เป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ดังนี้
ข้อมูลครอบครัว

ที่

ข้อมูล
ผู้จัดการ
ศึกษา

ข้อมูลผู้เรียน

ชือ่ -สกุล
บิดา มารดา

ที่อยู่
ปัจจุบัน

1 พ.ท.นยเมธ
เทพสุริยวงศ์

368
ถ.เทวบุรี
ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง
จ.นครศรีฯ

บ้านเรียน
ด.ญ.จิรันธนิน
8
เทพสุริยวงศ์ เทพสุรยิ วงศ์
มค.
โดย
2551
พ.ท.นยเมธ
เทพสุริยวงศ์

578/41
หมู่ 5
ต.ปากพูน
อ.เมือง
จ.นครศรีฯ

บ้านเรียน
ตั้ดต้า
โดย
น.ส.กริญญา
แกะ
ประจักษ์

นางสุจิรา
แข่งขัน
2 นายวิทยา
รัดกุม
น.ส.กริญญา
แกะประจักษ์

ข้อมูลการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ชือ่ -สกุล

ด.ช.วิทยวัชร
รัดกุม

ว/ด/ป
เกิด

27
ก.ค.
2556

จบ
ระดับ
ชัน้
ป.6

-

สถาน
ศึกษา
บ้านเรียน
เทพสุริย
วงศ์

บ้านเรียน
ตั้ดต้า

ระดับ
ชัน้
ขอจัด
ม.1 –
ม.3

ป.1 ป.3

ว/ด/ป
ที่
อนุญาต

ว/ด/ป
ที่ขอ
ยกเลิก
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 2 วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษ
ตามหลักเกณฑ์ ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5.2 เรื่ อ ง การด าเนิ น การตามค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด ข้า ราชการบ านาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
5.3 เรื่ อง เร่งรัด การดาเนิ น การทางวินัย ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษา
ในสังกัด
5.4 เรื่อง การเรียนผ่านสื่อทางไกล
5.5 เรื่อง ฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.6 เรื่อง สวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.7 เรื่อง การหารือไป ก.ค.ศ.

