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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธฺการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่าวันนี้ท่านไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดราชการ โดยได้มอบหมาย ให้ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธ รรมราช เป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้
รับทราบ
1.2 เรื่อง กิจกรรมสาคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาเดือนตุลาคม 2563
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช มี กิ จ กรรมส าคั ญ ๆ ประจ าเดื อ นตุ ล าคม
2563 จานวน 3 กิจกรรมการ ดังนี้
(1) วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ประตูระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
(2) วันที่ 18 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จั ด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดร่อนนา อาเภอร่อน
พิ บู ล ย์ จั งหวั ด นครศรีธ รรมราช จึ งแจ้ งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นรั บ ทราบและเชิ ญ ชวณร่ ว ม
กิจกรรมดังกล่าว
(3) วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะ
จัดกิจกรรมการเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทารายงานการ
ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการตามมติ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 จานวน 19 วาระ

3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบผลการสอบแข่ ง ขั น และการขึ้ น บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 กันยายน
2563 จานวน 246 ราย สรุปบัญชีได้ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
พลศึกษา
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ศิลปศึกษา
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
รวม

ตาแหน่ง จานวน รวมผู้มี
ว่าง
ผู้สมัคร/ สิทธิสอบ
คน

12
24
19
1
6
2
2
2
5
36
109

270
270
326
327
307
307
47
48
401
401
22
22
36
36
117
117
53
53
679
680
2,261 2,258

ผู้สอบผ่าน
ภาค ก
ภาค ข
และมีสิทธิ
สอบภาค ค
75
33
92
7
6
1
2
2
7
22
247

ผู้เข้ารับ
การ
ประเมิน
ภาค ค

ผู้สอบ
แข่งขัน
ได้

75
33
91
7
6
1
2
2
7
22
246

75
33
91
7
6
1
2
2
7
22
246

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตาแหน่งครู
(ตาแหน่งว่าง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ
1. อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 7 อัตรา ดังนี้
2. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
1.1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม
จาน วน 3
อัตรา
1.2.2 ส่ งคืน ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
จานวน 4
อัตรา
1.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
1.2.1 คืนให้สถานศึกษาเดิม
จานวน 1 อัตรา
1.2.2 คืนให้สถานศึกษาเดิมพร้อมปรับปรุงเป็นตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่ง ครู จานวน 71 อัตรา ดังนี้
1.3.1 อัตราของเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 57 อัตรา จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่ มี
กาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคน
ภาครัฐ (คปร.) กาหนดคือมีนักเรียน ไม่น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.3.2 อัตราที่ได้รับเพิ่มจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จานวน 14 อัตรา จัดสรรให้กับ
สถานศึกษาที่มีกาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) กาหนดคือมีนักเรียน ไม่น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว
16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (คัดเลือก ว 16) จานวน 18 อัตรา (ร้อยละ 25 ของ 71 อัตรา)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
2.1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม
จานวน 14 อัตรา
2.1.2 ส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 อัตรา
2.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
คืนสถานศึกษาเดิม
จานวน 1 อัตรา
2.3 ตาแหน่ง ครู จานวน 92 อัตรา ดังนี้
2.3.1 จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) กาหนดคือมีนักเรียน ไม่
น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 82 อัตรา
2.3.2 ได้รับเพิ่มจาก สพท.อื่น จานวน 10 อัตรา
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2.4 สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว
16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (คัดเลือก ว 16) จานวน 23 อัตรา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
3.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม
จานวน 10 อัตรา
1.2 ส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 9 อัตรา
3.2 ตาแหน่ง ครู จานวน 99 อัตรา ดังนี้
3.2.1 จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) กาหนดคือมีนักเรียน ไม่
น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 99 อัตรา
3.2.2 สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ ช่ว ย ตามหนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (คัดเลือก ว 16) จานวน 25 อัตรา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
4.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จานวน 9 อัตรา
4.2 ตาแหน่ง ครู จานวน 76 อัตรา ดังนี้
4.2.1 จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) กาหนดคือมีนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 76 อัตรา
4.2.2 สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ ช่ว ย ตามหนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (คัดเลือก ว 16) จานวน 19 อัตรา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5.1 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
5.1.2 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จานวน 7 อัตรา
5.1.2 ส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 อัตรา
5.2 ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา คืนให้ กับสถานศึกษาเดิม จานวน 7 อัตรา
5.3 ตาแหน่ง ครู จานวน 113 อัตรา ดังนี้
5.3.1 จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) กาหนดคื อมีนักเรียน
ไม่น้อยกว่า 120 คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 113 อัตรา
5.3.2 สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (คัดเลือก ว 16) จานวน 28 อัตรา
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติมอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium จานวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1
ราย วิชาเอกชีววิทยา จานวน 1 ราย วิชาเอกเคมี จานวน 1 ราย และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ราย เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ดังนี้
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือก
ผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
---------------------------------------ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษา
ทุนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 47 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ศธ 04009/
ว 5666 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ ตุลาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุน
รัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งและวิชาเอกที่จะดาเนินการคัดเลือก
1.1 ตาแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท สาหรับปริญญาโท
ทั่วไป หรือรับเงินเดือนขั้น 18,690 บาท สาหรับวุฒิปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง
ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่งเลขที่ 26126
1.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา จานวน 1 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง
ที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่งเลขที่ 111413
1.4 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง
ที่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่งเลขที่ 26212
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1.5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี จานวน 1 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง
ทีโ่ รงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่งเลขที่ 111413
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium บัญชีรายชื่อ
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5666 ลงวันที่ 23
กันยายน 2563
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 เป็นผู้มคี ุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือกตามข้อ 1
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท) ฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท ฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จานวน 1 ฉบับ
4.5 บัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ ภายใน 1 เดือน
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4.9 สาเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เอกสารฉบับสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
6. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (50 คะแนน)
ใช้วิธีสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะท่วงที วาจา การมีปฏิภาณ
เจตคติและอุดมการณ์
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7. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จะประกาศผลการคัดเลือก
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก
9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือก จานวน 4 อัตรา ตามข้อ 1.1 - 1.3 โดยจะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากไม่ไปรายงานตัวตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2563
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2. อนุมัติเป็น หลักการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ลงนามแทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรับประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก และดาเนินการคัดเลือกฯ
จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด เมื่อ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป
3. อนุมัตใิ ห้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
ฯ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

11

เรื่องที่ 4.4
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ขอระงับการย้าย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มี ม ติ ไม่ ให้ ร ะงั บ การย้ าย นางศิ ริ ก านต์ บุ ญ รอดน้ อ ย ต าแหน่ ง ครู โรงเรี ย นมหาราชบ้ า นแสงอรุ ณ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต 2 ที่ ได้ ยื่ น ค าร้อ งขอย้ ายกรณี ป กติ ประจ าปี
พ.ศ.2563 มาดารงตาแหน่งในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตติ าแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พิจารณารับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 จานวน 380 อัตรา
2. อนุมัตกิ ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีเพื่อ
ความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้
2.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา จานวน 1 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 1 ราย
ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
เดิม

สถานศึกษาใหม่

ความ
ตาแหน่ง
ต้องการ เลขที่ตาแหน่ง
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
1 นางสาว
ครู
กศ.บ./
ครู
สังคมศึกษา
2292
สรพัฒน์
ร.ร.บ้าน
สังคมศึกษา
ร.ร.วัดจันดี
สุพรรณ คลองงา/
สพป.นศ.2
สพป.นศ.2
ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ/วิชาเอก
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2.2 การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากาลังของสถานศึกษา (กรณีเขียนคาร้องขอย้าย) จานวน 5 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 2 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 3 ราย

ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางสาว
นาตรดรุณ
แต่ง
เกลี้ยง

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
เดิม

สถานศึกษาใหม่
วุฒิ/วิชาเอก

ครู
ศศ.บ.
ร.ร.บ้านบาง
(การ
ฉาง
สื่อสารมวลชนป
สพป.นศ.2
ศศ.ม.
(เกาหลีศึกษา)
2 นางปราณี ครู
ค.บ.
หมวดเผือ ร.ร.วัดถ้า
(ภาษาไทย)
ใหญ่
สพป.นศ.2

ตาแหน่ง
ครู
ร.ร.บ้านหนอง
หว้า (ชมายฯ)
ครู
ร.ร.วัดธรรม
เผด็จ
สพป.นศ.2

ความ
ต้องการ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

เลขที่
ตาแหน่ง
4314

762
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ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
เดิม

สถานศึกษาใหม่

ความ
ตาแหน่ง
ต้องการ
วิชาเอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางสาว
เกษร
มีแสง

ครู
ร.ร.วัดโคก
มะม่วง
สพป.นศ.3
2 นาง
ครู
อุไรวรรณ ร.ร.บ้าน
นวลขาว หนองกก
สพป.นศ.3
3 นายสรายุ
จิตติ
ศักดิ์

วุฒิ/วิชาเอก

ค.บ.
คณิตศาสตร์
ศษ.บ.
(การศึกษา
พิเศษ)

ครู
ค.บ.
ร.ร.บ้านชาย (สุขศึกษา)
ควน
สพป.นศ.3

เลขที่
ตาแหน่ง

ครู
ร.ร.บ้านหอย
ราก
สพป.นศ.3
ครู
ร.ร.ร่อนพิบลู ย์
สพป.นศ.๓

คณิตศาสตร์

8961

การศึกษา
พิเศษ

2924

ครู
ร.ร.วัดควนใส
สพป.นศ.3

สุขศึกษา

10399

3. อนุมัตกิ ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ จานวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย
ดังนี้
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 1 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 3 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 4 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 5 ราย
- สพม.12
จานวน 21 ราย
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ที่ สถานศึกษาใหม่
ตาแหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

สถานศึกษาเดิม
เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1

ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ

9193

นางสาวอริศรา
ส่งทวน

ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
2

ครูผู้ช่วย บ้านโคกมะขาม

10473

ภาษาจีน

3

ครูผู้ช่วย บ้านหนองหว้า
(ชมายนุกูล)
ครูผู้ช่วย วัดวังหีบ

10228

ประถม
ศึกษา
ศิลปะ

4

5211

นางสาวอรอุมา
ศศ.บ./ภาษาจีน
บุญแก้ว
นางขวัญฤทัย
ค.บ./
ช่วยเกิด ประถมศึกษา
นายสราวุธ นาบอน
ค.บ./ศิลปศึกษา

บ้านเขาฝ้าย
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 4
ดีบุกพังงาวิทยายน/
สพม.14
สุขานารี/สพป.
นครราชสีมา เขต 1
ปทุมราชวงศา/
สพม.29

15

สถานศึกษาใหม่
ที่

ตาแหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

สถานศึกษาเดิม

เลขที่ วิชาเอกที่
ตาแหน่ง ต้องการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 4 ราย
5

ครูผู้ช่วย
วัดธาราวง

6

ครูผู้ช่วย

7

วัดแดง
ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเขาลา
ปะ

9048

คณิตศาสตร์

3521

คณิตศาสตร์

7247

คณิตศาสตร์

8
ครูผู้ช่วย
วัดไม้เสียบ

10279 ปฐมวัย

กศ.บ./
คณิตศาสตร์
นางสาวกนกพร
ค.บ./
คาบุตร คณิตศาสตร์
วท.บ./
นางสาวสุวิชา บุญฤทธิ์
คณิตศาสตร์
ศษ.บ./
นางสาวเรณู อนุรักษ์ การศึกษา
ปฐมวัย
นางสาวโสรญา คงตุก

บ้านควนนิยม/สุ
ราษฎร์ธานี เขต 3
บ้านสันดอน/ราชบุรี
เขต 1
บ้านปากทาเรียง/สุ
ราษฎร์ธานี เขต 2
บ้านท่าม่าน/พะเยา
เขต 2

16

สถานศึกษาใหม่
ที่

ตาแหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

สถานศึกษาเดิม
วิชาเอกที่
ต้องการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

ศศ.บ./ภาษาไทย

วัดศรีเมือง/สพป.
สมุทรสาคร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 5 ราย
9 ครูผู้ช่วย

วัดประทุมทาย
การาม

8270

ภาษาไทย

ขาวเอี่ยม

10
ครูผู้ช่วย

ท่าศาลา

นางสาวสุรินาถ

370
วิทยาศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ
กศ.บ./วิทยาศาสตร์
ผิวเหมาะ ทั่วไป

11
นายณัฏฐพีรพล
ครูผู้ช่วย

ปทุมานุกูล

10221

ค.บ./วิทย์, ศษ.ม./
มีบุญมาก หลักสูตรฯ

วิทยาศาสตร์
12
ครูผู้ช่วย

ปทุมานุกูล

4265
วิทยาศาสตร์

13

ครูผู้ช่วย บ้านพังปริง

10178

กศ.บ./
นางสาวสุวลักษณ์
วิทยาศาสตร์,ค.ม.
เกิดมณี การพัฒนาหลักสูตร
ฯ

นางสาวสุริยะ สราง
ประถมศึกษา

ศษ.บ./
ประถมศึกษา

วัดท่าตลิ่งชัน/
สพป.
สุราษฎร์ธานี 2
ราชเวชพิศาล/
สพป.
นครศรีธรรมราช
2
ชุมชนวัดสาโรง/
สพป.
นครศรีธรรมราช
2

บ้านบางพระ/
สพป.
สุราษฎร์ธานี 2

17

สถานศึกษาใหม่
ที่

ตาแหน่ง

โรงเรียน/
สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

สถานศึกษาเดิม
วิชาเอกที่
ต้องการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 21 ราย
14
15
16

เบญจมราชู
ทิศ

24065

ภาษาไทย

นางสาวนริสา
กศ.บ./
บุญญาธิการ ภาษาไทย

เตรียมอุดมศึกษาสุวิ
นทวงศ์ กทม./สพม.2

ทุ่งสง

24658

ภาษาไทย

นางสาวอนัญชนา ศศ.บ./
สิทธิรักษ์ ภาษาไทย

สตรีภูเก็ต/สพม.14

โยธินบารุง

26215

ภาษาอังกฤษ

นางสาววิบูลย์ศรี ค.บ./
มีเสน ภาษาอังกฤษ

สิชลประชาสรรค์/สพ
ม.12

ครูผู้ช่วย

พรหมคีรี
พิทยาคม

105358 ภาษาอังกฤษ

นางสาวโสภิดา กศ.บ./
ราหุกาญจน์ ภาษาอังกฤษ

บางขันวิทยา/สพม.12

ครูผู้ช่วย

กัลยาณีศรี
ธรรมราช

103248 ภาษาอังกฤษ

นางอรุณกมล
นาวารัตน์

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ

คณะราษฎร์บารุง
ปทุมธานี/สพม.4

ครู

ร่อนพิบูลย์
เกียรติ
วสุนธรา
ภิวัฒก์

117114 สังคมศึกษา

นางวรรณิศา
หนูเจริญ

ศษ.บ/สังคม
ศึกษา

เกาะสมุย/สพม.11

ครู

เตรียม
อุดมศึกษา
ภาคใต้

24471

สังคมศึกษา

นายชาญกมล
นิยมจิตร์

ศศ.บ./
รัฐศาสตร์

สตรีทุ่งสง/สพม.12

ครูผู้ช่วย

โยธินบารุง

25025

สังคมศึกษา

ครูผู้ช่วย

โยธินบารุง

27214

สังคมศึกษา

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

17

18

19

20

21

22

นางสาวพชรกมล ศศ.บ./
บุญฤทธิ์
รัฐศาสตร์
นายชัยณรงค์ จะ ศศ.บ.พัฒนา
รา
ชุมชน

ตะกุกใต้/สพม.11

พนมเบญจา/สพม.13

18

สถานศึกษาใหม่
ที่

ตาแหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

สถานศึกษาเดิม

เลขที่ วิชาเอกที่
ตาแหน่ง ต้องการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

ค.บ./สังคมศึกษา

หนองชุมแสงวิทยา/
สพม.10

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 21 ราย
23

ครูผู้ช่วย เมือง
นครศรีธรรมราช

10041
สังคมศึกษา
6

24

ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรม
ราช

2688

สังคมศึกษา

25
ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

991(ส)
คณิตศาสตร์

นายสุรชิต ชุม
สวัสดิ์

นางสาวปรียาภรณ์
นางเอื้อยวิทยา/สพ
กศ.บ./สังคมศึกษา
บุญฤทธิ์
ม.12
สุราษฎร์ธานี/สพม.
นางสาววิไลวรรณ ค.บ./คณิตศาสตร์ 11
ขวัญใจ

26
ครูผู้ช่วย
ชะอวด

นางสาววรรณิสา
ค.บ./คณิตศาสตร์
บุญอ่อน

สุราษฎร์ธานี/สพม.
11

นางอรนภา ศรีสุข ศษ.บ./ฟิสิกส์

วัดมหรรณพาราม/
สพม.1

27480 คณิตศาสตร์
27
ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรม
ราช
28

29

ครู

ครูผู้ช่วย

25448
6
ฟิสิกส์

ท่าศาลาประสิทธิ์ 24550 เคมี
ศึกษา
นาบอน

26575 พลศึกษา

30
ครู
31

32

ครูผู้ช่วย

เตรียมอุดมศึกษา 22504 นาฏศิลป์
ภาคใต้
นาฏศิลป์
ท่านครญาณวโร
ภาสอุทิศ

ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรม
ราช

26416

24117 การเงินและ
บัญชี

นายวิทวัส วิฑูรย์
พันธ์

วท.บ./เคมี
อุตสาหกรรม

ชะอวดเคร่งธรรม
วิทยา/สพม.12

นายสุคนธ์ สุขขา

ค.บ./พลศึกษา

เฉลิมพระเกียรติฯ/
สพม.12

นางสาวกุลนิธี
แสงกิตติกุล

ศิลปะการแสดง

บ้านนาสาร/สพม.
11

นางสาวอรณิช สี
เต้ง

ศศ.บ./นาฏศิลป์
ไทยศึกษา

นายขวัญชัย ฤทธิ
บธ.บ./การบัญชี
ศักดิ์

ท่าอุแทพิทยา/
สพม.11
ท่าชนะ/สพม.11

19

สถานศึกษาใหม่
ที่

ตาแหน่ง

33

ครูผู้ช่วย เบญจมราชูทิศ

34

ครู

โรงเรียน/สังกัด

สตรีทุ่งสง

เลขที่ วิชาเอกที่
ตาแหน่ง ต้องการ

สถานศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

24086 จิตวิทยาแนะ นางสาวนพรัตน์
พัสดุสาร
แนว
24506 สังคมศึกษา

นางรัตนาวดี
รัตนพันธุ์

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

วท.บ.จิตวิทยา

ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ฯ/สพม.8

สังคมศึกษา

นาบอน/สพม.12

4. อนุมัตกิ ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีปกติ จานวนรวมทั้งสิ้น 208 ราย
ดังนี้
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 48 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 19 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 30 ราย
- สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 43 ราย
- สพม.12
จานวน 68 ราย

20

4. การย้ายกรณีปกติ
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 48 ราย ดังนี้
สถานศึกษาใหม่

ที่

สถานศึกษาเดิม

โรงเรียน/
ตาแหน่ง วิชาเอกที่
ตาแหน่ง สังกัด
เลขที่ ต้องการ
ชื่อ – สกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 48 ราย
1

2

อนุบาล
นครศรีธรรม
ราช
ครูผู้ช่วย "ณ นคร
อุทิศ"
บ้านทวดทอง
ครูผู้ช่วย

3

4658
653

ประถมศึกษา

ครูผู้ช่วย
วัดทุ่งแย้

โรงเรียน/สพท

นางอุทัยทิพย์
รักษาเมือง

ศศ.บ.(การ
ประถมศึกษา)

บ้านห้วยหาร/
สพป.นศ.เขต 3

นางรุ่งอรุณ ปลอดขา

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา)

บ้านทะเลสองห้อง/
สพป.นศ.เขต 2
บ้านบางคราม/สพป.
กระบี่

ประถมศึกษา

บ้านคลองดิน 10931 ประถมศึกษา

4

วุฒิ/วิชาเอก

680

ประถมศึกษา

นางสุมาลี พงษ์พน้ ภัย กศ.บ.(การ
ประถมศึกษา)
น.ส.ปรียา อนุโต

ครูผู้ช่วย
5

วัดโคกโพธิ์
สถิต

11410 ประถมศึกษา

วัดบางใหญ่

9232

ประถมศึกษา

วัดสมอ

7306

ประถมศึกษา

51

ประถมศึกษา

525

ภาษาไทย

นางราตรี ไชยวรรณ์

ครูผู้ช่วย
6

นางอรพินท์ ปิติ

ครูผู้ช่วย
7

น.ส.สมพิศ สุขสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย
8

วัดท้ายสาเภา

นางพนัชกร คาพันธ์

ครูผู้ช่วย
9

อนุบาล
นครศรีธรรม
ครูผู้ช่วย ราช
"ณ นครอุทิศ"

นางฐิตพิ ร พลมาศ

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา)
ค.บ.(การ
ประถมศึกษา)
ศศ.บ.(การ
ประถมศึกษา)
ศน.บ.(การ
ประถมศึกษา)
ศน.บ.(การ
ประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)

บ้านร่อน/สพป.นศ.
เขต 1
ราชประชานุเคราะห์/
สพป.นศ.เขต 3
สิทธิ์สนุ ทรบารุง/
สพป.ภูเก็ต
วัดช้างนอน/สพป.
พังงา
ตชด.บ้านควนมีชัย/
สพป.นศ.เขต 3
พระราชทานทับละมุ/
สพป.พังงา

21

ที่

ตา
แหน่ง

10
ครูผู้ช่วย
11

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

550

ภาษาไทย

วัดพระมหาธาตุ

192

ภาษาไทย

น.ส.ซูรยี าณี คลังสี

วัดพระมหาธาตุ

199

ภาษาไทย

วัดพระมหาธาตุ

11284

คณิตศาสตร์

วัดพระมหาธาตุ

132

คณิตศาสตร์

น.ส.เบ็ญจมาศ
พูลพิพัฒน์
น.ส.จารุวรรณ
ทัศนโกวิท
นายสุนันต์ แย้มแสง

บ้านทวดทอง

313

คณิตศาสตร์

บ้านห้วยระย้า

7844

คณิตศาสตร์

ราษฎร์บารุง

7826

คณิตศาสตร์

นางณิชกานต์
ค.บ.(ภาษาไทย)
ขาวสมบูรณ์

ครูผู้ช่วย
12
ครูผู้ช่วย
13
ครูผู้ช่วย
14
ครูผู้ช่วย
15
ครูผู้ช่วย
16

นางสมหทัย
เรืองชัยวุฒิคุณ
นายสราวุฒิ เวศวิทย์

ครูผู้ช่วย
17
ครูผู้ช่วย
18

นายกุลดิษฐ์
รัตนสุคนธ์

วัดมะม่วงตลอด

10071

คณิตศาสตร์

บ้านสันยูง

11432

คณิตศาสตร์

นางกฤตติยา คงนุกูล

ครูผู้ช่วย
19
ครูผู้ช่วย

วุฒิ/วิชาเอก

น.ส.สุพตั รา
หนูทองอินทร์

ค.บ.(ภาษาไทย)

โรงเรียน/สพท.
วัดภูเขาทอง/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
1

ชุมชนประชานิคม/
สพป.ชุมพร เขต 1
ค.บ.(ภาษาไทย) วัดหน้าเขา/
สพป.นศ.เขต 2
บ้านสันยูง/
ค.บ.(คณิตศาสตร์) สพป.นศ.เขต 1
ค.บ.(คณิตศาสตร์) ราชประชานุเคราะห์ 4/
สพป.นศ.เขต 1
วท.บ.
กรุงหยันวิทยาคาร/
(คณิตศาสตร์)
สพม.เขต 12
บ้านเขาเทพพิทักษ์/
ค.บ.(คณิตศาสตร์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
2
วท.บ.
วิชิตสงคราม/สพป.ภูเก็ต
(คณิตศาสตร์)
วัดแสงประดิษฐ์/
ค.บ.(คณิตศาสตร์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
1
กศ.บ.
บ้านไชยราช/สพป.
(คณิตศาสตร์)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

22

ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/
สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

20
วัดน้ารอบ

7885

คณิตศาสตร์

บ้านชะเอียน

880

คณิตศาสตร์

วัดโคกโพธิ์
สถิต

7853

ภาษาอังกฤษ

7740

ภาษาอังกฤษ

1408

ภาษาอังกฤษ

วุฒิ/วิชาเอก

น.ส.จิราภรณ์ ดา
ดุก

ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

น.ส.จิราพร
จันทนา

ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

ครูผู้ช่วย
21
ครู
22
ครูผู้ช่วย
23
ครูผู้ช่วย

ไทยรัฐวิทยา
74 (ชุมชน
บ้านคีรีวง)

24
วัดแพร่
ครูผู้ช่วย
25

วัดท้ายสาเภา 10805 ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

26

วัดโพธิ์เสด็จ

224

ภาษาอังกฤษ

บ้านไสใหญ่

5956

สังคมศึกษา

น.ส.เยาวดี อรชร

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
นายเขตโสภณ ใฝ่ ค.บ.
บุญ
(ภาษาอังกฤษ)
นายถาวร เขียว
ร้าย

ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ณัฐธิดา
ศศ.บ.
พูลพิพัฒน์ (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.
น.ส.ขนิษฐา มีดี (ภาษาอังกฤษ)

ครูผู้ช่วย
27

นายสนั่น ประทุม ค.บ.(สังคม
ทอง
ศึกษา)

ครูผู้ช่วย
28

วัดท้ายสาเภา 10143 สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย

29

บ้านบาง
กระบือ

1203

สังคมศึกษา

บ้านคลองดิน

4653

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ครูผู้ช่วย
30
ครูผู้ช่วย

นางขวัญใจ ทิพย์
เสภา

กศ.บ.(สังคม
ศึกษา)

โรงเรียน/สพท.

ไทยรัฐวิทยา 78
(วัดสามัคคีชัย)/
สพป.ชุมพร เขต 1
บ้านบางคลี/สพป.พังงา
บ้านบางใหญ่สินปุน/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
บ้านคุรอด/สพป.พังงา
บ้านห้วยตาหมิง/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ชุมชนวัดปากตรัง/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
วัดประเดิม/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สามัคคีวัฒนา/
สพป.ชุมพร เขต 2
วัดประเดิม/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

น.ส.อัญชลี ปรีชา
ชาญ
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) วัดถ้าวราราม/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ค.บ.
น.ส.อุไร
(วิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 4/
หัตถประดิษฐ์ ทั่วไป)
สพป.นศ.เขต 1

23

ที่

ตา
แหน่ง

31

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

บ้านตลาด

7959

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ้านคีรีวง)

7741

วัดโบสถ์

980

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ราชประชานุ
เคราะห์ 5

1253

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

บ้านทวดทอง

344

ดนตรีศึกษา

วัดพระมหาธาตุ

214

นาฏศิลป์

วัดพระมหาธาตุ

9860

นาฏศิลป์

บ้านทวดทอง

668

นาฏศิลป์

4113

คอมพิวเตอร์

9929

คอมพิวเตอร์

ครูผู้ช่วย
32
ครูผู้ช่วย
33

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ครูผู้ช่วย
34

ครู

35

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

ค.บ.
นางเรวดี รักษา
(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
ค.บ.
นางศุภรัตน์
(วิทยาศาสตร์
พรหมทอง ทั่วไป)
ค.บ.
นางจุรีรัตน์ พุ่มแก้ว (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
นางแก้วใจ หอมเกตุ

นายเอกราช ขุนศรี

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์ชีววิทยา)
ศศ.บ.(ดนตรี
สากล)

ครูผู้ช่วย
36

นางนุชนารถ เกื้อกูล

ครูผู้ช่วย
37
ครูผู้ช่วย
38
ครูผู้ช่วย
39

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
ครูผู้ช่วย
"ณ นครอุทิศ"

40

วัดทุ่งแย้
ครูผู้ช่วย

41

วัดสระแก้ว
ครูผู้ช่วย

4331

คอมพิวเตอร์

ศศ.บ.
(นาฏศิลป์และ
การละคร)

โรงเรียน/สพท.

วัดบางตะพาน/
สพป.นศ.เขต 1
บ้านปลายคลอง/
สพป.นศ.เขต 1
บ้านเขาหัวช้าง/
สพป.นศ. เขต 4
องค์การสวนยาง 2/
สพป.นศ.เขต 2
บ้านบางใหญ่สินปุน/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
3
บ้านท่าเรือ/สพป.ภูเก็ต

บ้านบางสาน 1/
นางชิดชนา
ศษ.บ.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
พงศ์รักธรรม (นาฏศิลป์ไทย) 2
น.ส.หทัยชนก รสหอม ค.บ.(นาฏศิลป์ วัดสามัคคีศรัทธาราม/
ไทยศึกษา)
สพป.สมุทรสาคร
วท.บ.
วัดท่ายาง/สพป.นศ.เขต
น.ส.ไพลิน ทรงนาศึก (วิทยาการ
2
คอมพิวเตอร์)
น.ส.วราภรณ์

บธ.บ.(ระบบ
หงส์ทอง สารสนเทศ)
บธ.บ.(การ
น.ส.นิภาภรณ์
จัดการระบบ
หนูแก้ว สารสนเทศ)

วัดกาฬสินธุ์/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
2
วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ
15)/สพป.ภูเก็ต
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ที่

42
43

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

46
47
48

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

ครู

ราชประชานุ
เคราะห์ 4

946

คณิตศาสตร์

ครู

บ้านร่อน

457

คณิตศาสตร์

ครู

บ้านสันยูง

7561

ครู

ราชประชานุ
เคราะห์ 4

11371

ประถมศึกษา

ครู

วัดบางตะพาน

11403

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครู

บ้านปลาย
คลอง

9641

ภาษาไทย

ครู

บ้านไสใหญ่

694

ภาษาอังกฤษ

44
45

วิชาเอกที่ต้องการ

คณิตศาสตร์

วุฒิ/วิชาเอก

นางสาวอรณัฐ
กศ.บ.
พงศ์ยี่ล่า (คณิตศาสตร์)
ค.บ.
นายพัฒพงค์
(คณิตศาสตร์)
เพ็ชรหอม
ค.บ.
น.ส.สการัตน์
(คณิตศาสตร์)
กัณฐรัตน์
นางภิญญา หวันสู
น.ส.รัตติพร พันนา
ยัง

ค.บ.(การ
ประถมศึกษา)

โรงเรียน/สพท.

บ้านคลองเสาเหนือ/
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
บ้านปากกะแดะ/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
1
สหกรณ์นิคม/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
2
อนุบาลภูเก็ต/สพป.
ภูเก็ต

บ้านบางใหญ่สินปุน/
วท.บ.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
(เกษตรศาสตร์) 3
ศศ.บ.
นางศิริพร
(ภาษาไทย)
บ้านคอกม้า/
ศรีไสยเพชร
สพป.ชุมพร เขต 1
น.ส.บราลี สุข
อุดมมิตรพัฒนา/
บาเพ็ญ
กศ.บ.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต
(ภาษาอังกฤษ) 3
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(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน
19 ราย ดังนี้
ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่ต้องการ

ฉวาง

2106

บ้านคลองขุด

6264

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
วิทยาศาสตร์

วัดคงคาเจริญ

10003

วิทยาศาสตร์

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม

ชื่อ - สกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 19 ราย
1
ครูผู้ช่วย
2
ครูผู้ช่วย
3
ครูผู้ช่วย
4
ครูผู้ช่วย
5

สหกรณ์นิคม
กสิกรรมทุ่งสง

5754

คอมพิวเตอร์

บ้านวังยาว

3213

ประถมศึกษา

ชุมชนวัดสาโรง

5880

คอมพิวเตอร์

บ้านจาปา

5188

ประถมศึกษา

วัดธรรมเผด็จ

10723

คณิตศาสตร์

วัดกะโสม

10573

คณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย
6
ครูผู้ช่วย
7
ครูผู้ช่วย
8
ครูผู้ช่วย
9
ครูผู้ช่วย

วุฒิ/วิชาเอก

นายชัชรินทร์ สุขปาน ค.บ./เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
นางสาวอรพรรณ
ค.บ./วิทยาศาสตร์
เทพรัตน์
นางวรินทร
วท.บ./(เทคโนโลยี
ถนอมวงศ์ การจัดการ
ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง)
นางปิยะรัตน์

ค.บ./การศึกษา
ทองสมจา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

นางสุมณทิพย์

ค.บ./การ
เจริญพงศ์ ประถมศึกษา
นางพิมพ์ใจ ผลอ่อน
บธ.บ./ระบบ
สารสนเทศ
นางมนชนก ยะโส
ค.บ./การ
ประถมศึกษา
นางสาวนฤภัค
ศษ.บ./คณิตศาสตร์
ภักดีเทพ
นางรุ่งศรี วงศ์งาม

ค.บ./คณิตศาสตร์

โรงเรียน/สพท.
ร.ร.ชุมชนวัดจันทา
ราม/สพป.สฎ.2
ร.ร.บ้านไร่พัฒนา/
สพป.กระบี่
ร.ร.วัดสวนพิกุล/
สพป.นศ.2
ร.ร.บ้านร่าปู/สพป.
กระบี่
ร.ร.บ้านควนประชา
สรรค์/สพป.นศ.2
ร.ร.บ้านนาตาแย้ม/
สพป.นศ.2
ร.ร.บ้านคอกช้าง/
สพป.นศ.2
ร.ร.วัดมังคลาราม
/สพป.นศ.2
ร.ร.บ้านน้าตก/สพป.น
ศ.2

26

ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่ต้องการ

บ้านบางรูป

6107

ภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล
นางสาววัลภา พุ่ม
ด้วง

วัดลานาว

5685

คณิตศาสตร์

นางกฤษณา บุญเศษ

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ
ค.บ./คณิตศาสตร์

สังวาลย์วิท 7

10779

คณิตศาสตร์

นางสาวดาลิตา

ค.บ./คณิตศาสตร์

10
11

ครูผู้ช่วย
ครู

12
ครูผู้ช่วย
13

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
วุฒิ/วิชาเอก

บ้านไสเตาอ้อย

9038

พลศึกษา

ทองซัง
นายประทีป อาลอย ค.บ./พลศึกษา

วัดจันดี

2414

วิทยาศาสตร์

นางวิไลลักษณ์

บ้านคลองงา

1804

ปฐมวัย

บ้านจันดี

5126

คณิตศาสตร์

วัดท่ายาง

2033

คอมพิวเตอร์

โรงเรียน/สพท.
ร.ร.วัดไม้เรียง/สพป.น
ศ.2
ร.ร.บ้านปลายรา/
สพป.นศ.2
ร.ร.วัดทุ่งใหญ่/
สพป.ตรัง 2
สมสรร/สพป.นศ.2

ครูผู้ช่วย
14
ครูผู้ช่วย
15
ครูผู้ช่วย
16
17

ครูผู้ช่วย
ครู

18
ครู

วัดหน้าเขา

1819

คอมพิวเตอร์

19
ชุมชนวัดสาโรง
ครู

2324

วิทยาศาสตร์

ค.บ./วิทยาศาสตร์ บ้านโคกมะขาม/
จุลเลษ
สพป.นศ.2
นางพรทิพย์
ค.บ./การศึกษา
บ้านจันดี/สพป.นศ.2
ณะจะทอง ปฐมวัย
วท.บ./
นางสุภานิตย์
คณิตศาสตร์
วัดจันดี/สพป.นศ.2
วรรณเริก
นางวลัยรัตน์
บธ.บ./
บ้านทะเลสองห้อง/
แดงเรือง (คอมพิวเตอร์
สพป.นศ.2
ธุรกิจ)
บ้านพรุดินนา/สพป.
น.ส.สวิตตา
คอม./
กระบี่
ขักขะโร (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.บ.
บ้านน้าตก/สพป.นศ.2
นางชนัญญา
(วิทยาศาสตร์
เจริญศักดิ์ ทั่วไป)
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(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 30 ราย ดังนี้
ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่ต้องการ

บ้านน้าบ่อ

3467

คณิตศาสตร์

ชุมชนวัดท่าลิพง

6655

คณิตศาสตร์

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม

ชื่อ - สกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 30 ราย
1

ครู

2

วุฒิ/วิชาเอก

นางสาวอารยา
ค.บ./คณิตศาสตร์
ทองมณี
นางวงศ์วิลัย อินทร์ชัย ค.บ./คณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย
3

กศ.บ./
คณิตศาสตร์

บ้านท่าไทร

9884

คณิตศาสตร์

บ้านด่าน

6701

คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรา ตันเอง วท.บ./สถิติ

วัดควนเถียะ

4079

วิทยาศาสตร์

วัดทุ่งหล่อ

2745

วิทยาศาสตร์

บ้านกลอง

3297

วิทยาศาสตร์

นางสาวอุไรวรรณ
สุขผล
นางสาวณัฐกานต์
นาควงศ์
นางศิริลักษณ์ แสงขา

ร่อนพิบูลย์

2628

ภาษาอังกฤษ

บ้านชะอวด

10387

สังคมศึกษา

ครูผู้ช่วย
4

นางสุภาพร
อุทยารักษ์

ครูผู้ช่วย
5
ครูผู้ช่วย
6
ครูผู้ช่วย
7
ครูผู้ช่วย
8
ครูผู้ช่วย
9
ครูผู้ช่วย

วท.บ./เคมี

โรงเรียน/สพท.
วัดท้ายโนต/
นครศรีธรรมราช เขต 3
วัดควนชะลิก/
นครศรีธรรมราช เขต 3
บ้านทุ่งใหญ่/
นครศรีธรรมราช เขต 3
บ้านห้วยมุด/สุราษฎร์
ธานี เขต 3
พิชัยรัตนาคาร/สพม.14

ค.บ./วิทยาศาสตร์ บ้านดินแดงสามัคคี/
ทั่วไป
สุราษฎร์ธานี เขต 1
ค.บ./วิทยาศาสตร์ ทัศนาวลัย/
นครศรีธรรมราช เขต 3
นางกมลรัตน์ พลไชย ค.บ./ภาษาอังกฤษ บ้านเหนือคลอง/
นครศรีธรรมราช เขต 3
นางอุไรวรรณ คงไชย ค.บ./สังคมศึกษา บ้านควนเงิน/
นครศรีธรรมราช เขต 3

28

ที่

ตา
แหน่ง

10

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่ต้องการ

วัดท้ายโนต

2850

พลศึกษา

ชุมชนวัดเกาะ
เพชร

8767

ประถมศึกษา

หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
วัดเนกขัมมาราม

8604

ประถมศึกษา

2652

ประถมศึกษา

วัดกาโห่ใต้

6339

ปฐมวัย

วัดธาราวง

3156

ปฐมวัย

ครูผู้ช่วย
11
ครูผู้ช่วย
12
ครูผู้ช่วย
13
ครูผู้ช่วย
14
ครูผู้ช่วย
15
ครูผู้ช่วย
16

วัดสระโพธิ์

3612

ภาษาไทย

ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร
บ้านท่าไทร

8997

ภาษาไทย

3587

ภาษาไทย

บ้านชะอวด

7588

สังคมศึกษา

ครูผู้ช่วย
17
ครูผู้ช่วย
18
ครูผู้ช่วย
19
ครูผู้ช่วย
20

วัดปลายสระ
ครูผู้ช่วย

2997

ภาษาไทย

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
นางสาวสุธาทิพย์
วท.บ./พลศึกษา
รอดมณี
นางสาวสุรางค์

ศษ.บ./การ
รุ่งเรือง ประถมศึกษา

นางวาสนา ด้วงยาง

ศศ.บ./
ประถมศึกษา
นางสาวสุธิศา
กศ.บ./
ศรีกลับ ประถมศึกษา
นางสาวสุนสิ า
ค.บ./ปฐมวัย
เซ่งอั้น
นางสาวพัชรีย์
กศ.บ./การศึกษา
จันทร์ส่งแก้ว ปฐมวัย
นางวาสนา
ค.บ./ภาษาไทย
เพ็ชร์เกตุ
นางสาวปิ่นฤทัย
ค.บ./ภาษาไทย
คงพระบาท
นางเอมอร คงแก้ว
กศ.บ./คหกรรม
ศาสตร์
นางสาวกาญจนา
บธ.บ./
ไข่คงรอด เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
นางปรัศนีย์ รอดภัย
ค.บ./ภาษาไทย

โรงเรียน/สพท.
บ้านเกาะสินไห/ระนอง
วัดสุวรรณ/ปทุมธานี
เขต 2
ชุมชนพิบูลสงคราม/
นครศรีธรรมราช เขต 3
บ้านกงหนิง/สุราษฎร์
ธานี เขต 1
วัดดีหลวง/สงขลา
เขต 1
บ้านเขาฝาชี/ระนอง
วัดบ้านเนิน/
นครศรีธรรมราช เขต 3
คลองมหาวงศ์/
สมุทรปราการ เขต 1
บ้านทุ่งใหญ่/
นครศรีธรรมราช เขต 3
วัดประสาทนิกร/ชุมพร
เขต 2
บ้านห้วยล่วง/สุราษฎร์
ธานี เขต 3

29

ที่

ตา
แหน่ง

21

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

วัดพิศาลนฤมิต

2978

ภาษาไทย

วัดเทพมงคล

3115

ศิลปะ

วัดแดง

4147

คอมพิวเตอร์

วัดควนชะลิก

10262

คอมพิวเตอร์

ครูผู้ช่วย
22
ครูผู้ช่วย
23
ครูผู้ช่วย
24
ครูผู้ช่วย
25

ค.บ./ภาษาไทย
ศษ.บ./ศิลปศึกษา
วท.บ./วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.บ./คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วัดควนชะลิก

7276

ธุรกิจศึกษา

นางจินตนา

จันทรคาธ
นางสาวนริศรา
ร.บ./บริหารรัฐกิจ
อ่อนละมุล
นางมาเรียม ชิงชัย
บธ.บ./การบัญชี

7395

บ้านควนรุย

10534

นวัตกรรม
หลักสูตร
บัญชี

ครูผู้ช่วย
ครู

ทัศนาวลัย

2833

คณิตศาสตร์

นายสุธรรม ขวัญทอง

ค.บ./คณิตศาสตร์

ครู

ชุมชนพิบูล
สงคราม

8763

ประถมศึกษา

นางสาวปิยะนุช
หนูทอง

ค.บ./การ
ประถมศึกษา

28

30

โรงเรียน/สพท.
ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช
เขต 4
วัดเถลิงกิตติยาราม/
นครศรีธรรมราช เขต 3
บ้านศาลาตะเคียน/
นครศรีธรรมราช เขต 3
บ้านยางเกาะ/สงขลา เขต 3

ศษ.บ./คอมพิวเตอร์
วัดหน้าเขา/นครศรีธรรมราช
ศึกษา
เขต 2
ค.บ./ธุรกิจศึกษา
บ้านหนองจิก/ระนอง

วัดบางไทร
ครูผู้ช่วย

29

วุฒิ/วิชาเอก

7527

ครูผู้ช่วย
27

ชื่อ - สกุล
นางสุลีพร
จิระพงษธร
นางสาวสาคร
ฤทธิจันทร์
นางกนกภรณ์
พรหมสุข
นางสาวฉันทพิชญา
รัตนบุตร
นางสาวหทัย
ตันติวทิ ย์

บ้านชะอวด
ครูผู้ช่วย

26

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม

วัดเกตุประภา/ปทุมธานี
เขต 2
เมืองนครศรีธรรมราช /สพ
ม.12
ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม/
นครศรีธรรมราช เขต 3
อ่าวมะม่วง/พังงา

30

(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน
43 ราย ดังนี้
ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

บ้านเขาหัวช้าง

9539

วิทยาศาสตร์

บ้านคลองวัง

7901

เกษตรกรรม

วัดเจดียห์ ลวง

10204

วิทยาศาสตร์

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม

ชื่อ - สกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 43 ราย
1
ครูผู้ช่วย
2
ครูผู้ช่วย
3

นางฐิติวรรณ
เครือเขือ่ นเพ็ชร
นางสาวยลดานันท์
มงคลวัฒนาสกุล
นางนาตยา

ครูผู้ช่วย
4

4256

นาฏศิลป์

นางสุภาพร

หลงกูนัน
นางสาวจิตรลดา
ค.บ./ภาษาอังกฤษ
เหล่หวัน

ครูผู้ช่วย

ค.บ./นาฏศิลป์ไทย

ชุมชนใหม่

7755

ภาษาอังกฤษ

ชุมชนวัด
สระแก้ว

4279

คณิตศาสตร์

4295

วิทยาศาสตร์

นางสาวหทัยกาญจน์ วท.บ./ชีววิทยา
ชาญณรงค์

ครูผู้ช่วย
6

วท.บ./เทคโนโลยี
อาหาร
ร.บ./รัฐศาสตร์,วท.บ./
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
ค.บ./ฟิสิกส์

สุทธิช่วย
วัดเจดียห์ ลวง

5

วุฒิ/วิชาเอก

นางหัสดีพร พิมเสน

วท.บ./คณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย
7
ครู

บ้านเราะ
(อุทัยประชา
สรรค์)

8
บ้านในถุ้ง

4519

ปฐมวัย

ค.บ./การศึกษา
นางสาวจันจิรา
ปฐมวัย
เจ๊ะสม้อ

บ้านทุ่งชน

4972

ปฐมวัย

นางอายาตี

ครูผู้ช่วย
9
ครูผู้ช่วย

ศษ.บ./ภาษามลายู ,
โต๊ะหมาด ศษ.บ.การศึกษา
ปฐมวัย

โรงเรียน/สพท.
บ้านหนองเขมร/
สพป.นครปฐม 1
คุระบุร/ี สพป.พังงา
บ้านควนทอง
(ประชาอุทิศ)/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
บ้านน้าฉา/
สพป.สุราษฎร์ธานี 1
เขาพนมแบกศึกษา/
สพม. 11
วัดศิลาชลเขต/
สพป.นครศรีธรรมราช
4
วัดควนส้าน/
สพป.นครศรีธรรมราช
2
บ้านหนองน้าแดง/
สพป.กระบี่
อุตรกิจ/สพป.กระบี่

31

ที่

ตา
แหน่ง

10

โรงเรียน/
สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

บ้านทุ่งชน

4978

บ้านพังปริง

4524

บ้านสระบัว

33

ครูผู้ช่วย
11
ครูผู้ช่วย
12
ครูผู้ช่วย
13
ครูผู้ช่วย
14

บ้านสองแพรก
มิตรภาพที่
92
ปทุมานุกูล

ครู

16
ครูผู้ช่วย
17
ครูผู้ช่วย
18
ครูผู้ช่วย
19

ราชประชานุ
เคราะห์ 8
ราชประชานุ
เคราะห์ 8
ราชประชานุ
เคราะห์ 8
ราชประชานุ
เคราะห์ 8
วัดโมคลาน

4909
10609

คณิตศาสตร์ นายนาวี บุญเทียม

ค.บ./คณิตศาสตร์

10203

ปฐมวัย

ค.บ./การศึกษา
ปฐมวัย

4459
4467

วัดปลักปลา

8307

วัดหญ้าปล้อง

8517

เคียงศิริ

4615

บ้านโรงเหล็ก

8294

วัดนาเหรง

20212

บ้านคลองแคว

9493

วัดเขาขุนพนม

9653

ครูผู้ช่วย
23
ครูผู้ช่วย
24
ครูผู้ช่วย
25
ครูผู้ช่วย
26
ครูผู้ช่วย

ค.บ./ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ นางสาวหนึ่งฤทัย
ค.บ./คณิตศาสตร์,
นวลแป้น ศษ.ม./การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย นางสาวอุมาพร
ค.บ./ภาษาไทย
ชะวาจิตร
ภาษาไทย นางสาวจันจิรา
ค.บ./ภาษาไทย
บุญชูศรี
ภาษาไทย นายธีระนันท์ รัตตะ
ค.บ./ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย
22

นางสาวจันทร์สดุ า

8091

ครูผู้ช่วย
21

ชื่อ - สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ นางสาวขวัญวลี
วท.บ./เทคโนโลยี
แก้วชื่น อาหาร, วท.ม./
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ นางสาวพจนีย์
วท.บ./เทคโนโลยี
โต๊ะเด็น สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ นางสาวหทัยนุช สมัน
วท.บ./คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย
20

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม

10217

ครูผู้ช่วย
15

วิชาเอกที่
ต้องการ

สุนทร

นางสาวภัทรวรรณ
บุญพิศ
คณิตศาสตร์ นางวรรณดี
ดังธารทิพย์
คณิตศาสตร์ นางสาวจันทร์จิรา
บุรีมาศ
สังคมศึกษา นางสาวสุพิมพ์ญาพัชร
บวยหอย
คณิตศาสตร์ นางสาวบัดรียาด์
หวันนุรัตน์
ภาษาอังกฤ
นางสาวสุภารัตน์
ษ
สมศักดิ์

วท.บ./คณิตศาสตร์
กศ.บ./คณิตศาสตร์
กศ.บ./สังคมศึกษา
ค.บ./คณิตศาสตร์

โรงเรียน/สพท.
วัดสโมสรสันนิบาต/
สพป.นครศรีธรรมราช 4
บ้านสวนสมบูรณ์/สพป.
ชุมพร 2
บ้านปากดวด/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว/
สพป.สุราษฎร์ธานี 3
บ้านควนม่วง/สพป.กระบี่
บ้านไทรห้อง/
สพป.สุราษฎร์ธานี 3
บ้านคลองวัง/
สพป.นครศรีธรรมราช 4
วัดลานาว/
สพป.นครศรีธรรมราช 2
บ้านไร่เหนือ/
สพป.สุราษฎร์ธานี 3
วัดประดู่หอม/
สพป.นครศรีธรรมราช 4
วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์ฯ)/
สพป.สุราษฎร์ธานี 2
บ้านทุ่งชน/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
บ้านคลองพวนประทีป
บารุง/สพป.กระบี่
บ้านไร่มสุ ลิม/
สพป.นครศรีธรรมราช 2

ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
วัดเปียน/สพป.
,
นครศรีธรรมราช เขต 4
วิทยาศาสตร์ นางสาวนาตยา
ค.บ./วิทยาศาสตร์ ตชด.บ้านท่าข้าม/สพป.
บุญเกียรติ์ ทั่วไป
นครศรีธรรมราช 3
ภาษาไทย นางวัชรินทร์
ค.บ./ภาษาไทย
วัดโทเอก/สพป.
ทลิกรรณ พันธุ์ชูศรี
นครศรีธรรมราช เขต 4

32

ที่
27

28
29

ตา
แหน่ง
ครู

ครู
ผู้ช่วย

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

วัดพรหมโลก

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
สิบโทอรรถพร
ร.บ./
จินดารัตน์ รัฐศาสตร์,วท.บ./
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
นางสาวศุภลักษณ์
วท.บ./ชีววิทยา
จันทร์เจริญ ประยุกต์

9436

สังคมศึกษา

9524

วิทยาศาสตร์

8173

ภาษาไทย

นางสาวสุดาภรณ์
ค.บ./ภาษาไทย
ชัยฤกษ์

ชุมชนวัดปัณณา
ราม

1464

ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุมารินทร์
ศษ.บ./
ทิพย์เดช ภาษาอังกฤษ

ชุมชนวัดปัณณา
ราม

10739

วิทยาศาสตร์

นางสาวอทัยกาญจน์
วท.บ./ฟิสิกส์
ผิวสลับ

8541

ภาษาอังกฤษ

นางนุชจะรีย์ รัตติโชติ

8123

คอมพิวเตอร์

4257

ปฐมวัย

8454

ประถมศึกษา

8212

วิทยาศาสตร์

ครู วัดพรหมโลก
ผู้ช่วย
ชุมชนวัดปัณณา
ครู ราม

30
31

โรงเรียน/สังกัด

ครู
ผู้ช่วย
ครู บ้านเขาฝ้าย
ผู้ช่วย
ครู บ้านไสพลู
ผู้ช่วย
ครู วัดเขาน้อย
ผู้ช่วย
วัดชนสังขรณ
ครู พิจิตร
ผู้ช่วย
ครู วัดถ้าเทียนถวาย
ผู้ช่วย
ครู วัดประทุมทายกา
ผู้ช่วย ราม
ครู วัดประทุมทายกา
ผู้ช่วย ราม
ครู วัดประทุมทายกา
ผู้ช่วย ราม
ครู วัดสุชน
ผู้ช่วย
ครู วัดสุธรรมาราม
ผู้ช่วย

ศษ.บ./
ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวภา
บธ.บ./ระบบ
สมจิตร สารสนเทศ,
นางสาวนิพาภรณ์
ค.บ./การศึกษา
ระวังวงศ์ ปฐมวัย
นางอุไรวรรณ แก้วหนู

ค.บ./การ
ประถมศึกษา

นางสาวญานิศา

วท.บ./เคมี
สุจแสน

10205

สังคมศึกษา

4880

คอมพิวเตอร์

8396

สังคมศึกษา

3273

ประถมศึกษา

นางศิริกานต์
บุญรอดน้อย
นางสาวกิดาการ
นาคนา
นางวรรณิษา
สุขสวัสดิ์
นางนวลศรี ศรีสุกใส

119

พลศึกษา

นายศักดิ์นรินทร์
คิดโปร่ง

น.บ./สังคมศึกษา
วท.บ./วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ศศ.บ./ภูมิภาค
ศึกษา
ค.บ./การ
ประถมศึกษา,
ค.บ./พลศึกษา

โรงเรียน/สพท.
วัดมังคลาราม/สพป.
นครศรีธรรมราช 2

บ้านศรีธนู/สพป.สุราษฎร์
ธานี 1
บ้านทุ่งชน/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4
บ้านคลองเหลง/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4
บ้านห้วยทรายขาว/สพป.
สุราษฎร์ธานี 2
บ้านช่องเขาหมาก/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4
บ้านน้าฉา/สพป.สุราษฎร์
ธานี 1
วัดคงคาวดี/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
บ้านปากลง/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
ร่อนพิบูลย์เกียรติสุนท
ราภิวัฒน์/สพม.12
มหาราชบ้านแสงอรุณ/
สพป.สุราษฎร์ธานี 2
บ้านท่าน้อย/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา/
สพป.ชุมพร 2
บ้านน้าขาว/สพป.
นครศรีธรรมราช 4
ตะกั่วป่าคีรเี ขต/สพม.14

33

ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/
สังกัด

42

ครู

วัดเปียน

เลขที่
วิชาเอกที่
ตาแหน่
ต้องการ
ง
11245 ประถมศึกษา

43

ครู

ท่าศาลา

4556

ภาษาไทย

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล
นางสาวโสภิดา

วุฒิ/วิชาเอก

ศษ.บ./การ
ศรีวิสุทธิ์ ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ ไฝจู
ค.บ./ภาษาไทย

โรงเรียน/สพท.
บ้านหินช้าง/สพป.ระนอง
บ้านอินทนิน/สพป.
นครศรีธรรมราช 4

34

(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 68 ราย ดังนี้
ที่

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 68 ราย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กัลยาณีศรีธรรม
ราช

24188

ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

ทุ่งสง

25894

ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

นาบอน

25659

ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

ปากพูน

105308

ภาษาไทย

ครู

เชียรใหญ่

11118

ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

ฉวางรัชดาภิเษก

24583

ภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

คีรีราษฎร์พัฒนา

107163

ภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย

ทุ่งสง

24916

ภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย

ปากพนัง

25876

ภาษาอังกฤษ

672

ภาษาอังกฤษ

24774

ภาษาอังกฤษ

23845

ภาษาอังกฤษ

24886

ภาษาอังกฤษ

นางสาวศรินทร์ยา ป.ตรี/
แพรกทอง ภาษาอังกฤษ

ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
ฯ/สพม.1

100484

ภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรีย์
ป.ตรี/
เงินพรหม ภาษาอังกฤษ

สุรศักดิม์ นตรี/สพม.2

127025

ภาษาอังกฤษ

ครู

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

13
ครูผู้ช่วย
14
ครูผู้ช่วย
15
16
17

ครู

เมือง
นครศรีธรรมราช
เมือง
นครศรีธรรมราช
พรหมคีรีพิทยา
คม
ร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย นครศรี
ฯ
ทางพูนวิทยา
คาร

ครูผู้ช่วย

โยธินบารุง

25762

ภาษาจีน

ครูผู้ช่วย

นาบอน

100448

สังคมศึกษา

นางนุสรณ์

ป.ตรี/ภาษาไทย

จิตพิทักษ์
นางสาวณัฐธนา
ป.ตรี/ภาษาไทย
ขุนทอง
นางปวีณา ธนาวุฒิ
นางเนตรนภา
ศรีประเสริฐ
นางสาวจุฬาลักษณ์
เจริญสุวัฒโนทัย
นางฉวีวรรณ
สมวงศ์
นางจินตนา
สนทะมิโน
นางสาวกันยารัตน์
อู่วณิชย์กุล

ป.ตรี/ภาษาไทย
ป.ตรี/ภาษาไทย
ป.ตรี/ภาษาไทย

เฉลิมพระเกียรติฯ/
สพม.12
บ้านนาวิทยาคม/สพม.
11
นางเอื้อยวิทยา/สพม.
12
หัวไทรบารุงราษฎร์/
สพม.12
วัดนวลนรดิศ/สพม.1

ทุ่งใหญ่วทิ ยาคม/สพม.
12
ป.ตรี/
ตระพังพิทยาคม/สพม.
ภาษาอังกฤษ
12
ป.ตรี/
เขาดินประชานุกูล/
ภาษาอังกฤษ
สพม.13
ป.ตรี/
อินทร์ธานีวิทยาคม/
นางอัมพร ดวงไสย
ภาษาอังกฤษ
สพม.12
นางสาววันวิสา
ป.ตรี/
สิชลคุณาธารวิทยา/
ชัยวิจิตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ สพม.12
นายสโรพันธ์
ป.ตรี/
บางขันวิทยา/สพม.12
สวนจันทร์ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร.ต.ปกธรรม
ป.ตรี/
กะทู้วิทยา/สพม.14
เชาวนกฤษณกุล ภาษาอังกฤษ

นางสาวกาญจนา
พรหมสุด
นางสาวนฤมล
คาพุทธ
นางสาวนิตยา
สาริพันธ์

ป.ตรี/ภาษาไทย

ป.ตรี/
ภาษาอังกฤษ

บ้านไสใหญ่/สพป.นศ.1

ป.ตรี/ภาษาจีน

ทุ่งโพธิ์วิทยา/สพม.14

ป.ตรี/
ประวัติศาสตร์

ราชประชานุเคราะห์
28 จ.ยโสธร/สศศ.

35

ที่
18
19
20
21
22
23
24

ตา
แหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

25
ครูผู้ช่วย
26
27
28
29
30
31

32
33
34

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ครู
ครู

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

28466

สังคมศึกษา

25264

สังคมศึกษา

ขนอมพิทยา

20877

สังคมศึกษา

เฉลิมราชประชา
อุทิศ

26157

สังคมศึกษา

ทุ่งสงวิทยา

25434

สังคมศึกษา

ฉวางรัชดาภิเษก

24619

คณิตศาสตร์ นางสาวจิรฐา ตั้งสุข

โยธินบารุง
ร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์
สิชลประชา
สรรค์

107119

นางวิไลวรรณ
ป.ตรี/คณิตศาสตร์ เกาะสมุย/สพม.11
คณิตศาสตร์
สามสุวรรณ

คีรีราษฎร์พัฒนา

107161

ทรายขาววิทยา
เมือง
นครศรีธรรมราช

28754

สตรีทุ่งสง

27436

โยธินบารุง

25396

พรหมคีรีพิทยา
คม
พรหมคีรีพิทยา
คม

โมคลานประชา
สรรค์

บางขันวิทยา
กัลยาณีศรี
ครูผู้ช่วย
ธรรมราช

24909
107220

24325

คณิตศาสตร์

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล
นายธวัชชัย
ทิพย์รัตน์
นายศรีสุวรรณ
บรมสุข
นางพรเพ็ญ
บุญนาค
นางเสาวลักษณ์
คีรีเพ็ชร
นางกุลยา รักเพชร

นางสาวศจีวรรณ
คณิตศาสตร์
ลีละพันธ์
นางสาวเฉลิมขวัญ
คณิตศาสตร์
กุศลสุข
นางสาวชนกพร
ชีววิทยา
ทองปาน
วิทยาศาสตร์ นางสุภาณี
ทั่วไป
พรหมราช
วิทยาศาสตร์
นายนพดล นวลดา
ทั่วไป
นายสมคะเณ
ฟิสิกส์
ภิรมย์รักษ์

ฟิสิกส์
ชีววิทยา

22655

ชีววิทยา

ป.ตรี/สังคมศึกษา

ปากพนัง/สพม.12

ป.ตรี/สังคมศึกษา

ทีปราษฎร์พิทยา/สพม.
11

ป.ตรี/ภูมิศาสตร์

ไชยาวิทยา/สพม.11

มัธยมสิริวัณวรี 2
สงขลา/สพม.16
คลองฉนวนวิทยา/สพม.
ป.ตรี/สังคมศึกษา
11
ราชนันทาจารย์ สามเสน
ป.ตรี/คณิตศาสตร์
วิทยาลัย 2/สพม.1
ป.ตรี/สังคมศึกษา

ป.ตรี/การสอน
คณิตศาสตร์

เศรษฐบุตรบาเพ็ญ/สพม.
2
บ้านเกาะเต่า/สพป.สฎ.
ป.ตรี/คณิตศาสตร์
1
ป.ตรี/ผลิตกรรม ทีปราษฎร์พิทยา/สพม.
ชีวภาพ
11
ป.ตรี/
ควนเกยสุทธิวิทยา/สพม.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 12
ป.ตรี/
สังวาลย์วิท7 /สพป.นศ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2
ป.ตรี/ฟิสิกส์

ปากพูน/สพม.12

ป.ตรี/ฟิสิกส์

ไชยาวิทยา /สพม.11

ป.ตรี/วิทย์อินทะนัน ชีววิทยา

ทุ่งสังพิทยาคม/สพม.
12
พระแสงวิทยา/สพม.
11

จันสังสา
นางภริตพร

25299

โรงเรียน/สพท.

นางสาวอาทิตยา
ท่าแซะรัชดาภิเษก/สพม.
ป.ตรี/คณิตศาสตร์
สาราญอินทร์
11

นายไววิทย์
26192

วุฒิ/วิชาเอก

นายอภิรักษ์ ขนอม

ป.ตรี/ชีววิทยา

36

ที่

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ตา
แหน่ง

โรงเรียน/สังกัด

ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย

เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้

ครู
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

นายพงศธร
134006

ชีววิทยา

คีรีราษฎร์พัฒนา
ขอนหาดประชา
สรรค์
กัลยาณีศรีธรรม
ราช

25500

ชีววิทยา

25481

เคมี

25731

พลศึกษา

เชียรใหญ่
ท่านครญาณวโร
ภาสอุทิศ

26184

พลศึกษา

ป.ตรี/ป.โท
ทุ่มสุวรรณ ชีววิทยา
นางสาวสุรางคณา
ป.ตรี/ชีววิทยา
ชัยฤกษ์
นางสาวสิตานัน
ป.ตรี/วิทย์-เคมี
นาคะสรรค์
นางสาวชุติมันต์
ป.ตรี/พลศึกษา
วุฒิมานพ
นายธิติ แกล้วกล้า
นางรุสนานี

122984

พลศึกษา

รัตนวิจิตร
นายเอกรัตน์

พรหมคีรีพิทยาคม
โยธินบารุง
สตรีทุ่งสง
พรหมคีรีพิทยาคม
ทางพูนวิทยาคาร
กัลยาณีศรีธรรม
ราช

วุฒิ/วิชาเอก

105360
25791
78068
25623

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์

23808

นาฏศิลป์

18489

ดนตรี

นิลเอก
นายสานนท์
เลิศวิริยะการณ์
นายประเสริฐ
ส้มเขียวหวาน
นางสาวจารุวรรณ
สุทธิมุสิก
นางสาวจิราภรณ์
จานอง
นายสิทธิพร ฆังฆะ

โรงเรียน/สพท.

กอบกุลวิทยาคม/สพม.16
บ้านบางใหญ่/สพป.สฎ 3
บ้านตาขุนวิทยา/สพม.11
พระพรหมพิทยานุสรณ์/
สพม.12

ป.ตรี/พลศึกษา

สวัสดิ์รัตนาภิมุข/สพม.13

ป.ตรี/พลศึกษา

นางเอื้อยวิทยา/สพม.12

ป.ตรี/พลศึกษา

ตรีนิมิตรวิทยา/สพม.12

ป.ตรี/พลศึกษา

ปากพูน/สพม.12

ป.ตรี/พลศึกษา

ทุ่งสงสหประชาสรรค์/สพ
ม.12

ป.ตรี/ออกแบบ
พาณิชยศิลป์
ป.ตรี/นาฏศิลป์
การละคร
ป.ตรี/ดนตรีศึกษา

สวนศรีวิทยา/สพม.11
แหลมราษฎร์บารุง/สพม.
12
ตะกั่วป่า เสนานุกูล/สพม.
14

37

ที่

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ตา
แหน่ง

ครู
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ครู
ผู้ช่วย

โรงเรียน/สังกัด

เลขที่
ตาแหน่ง

วิชาเอกที่
ต้องการ

กัลยาณีศรีธรรม
ราช

26312

ดนตรี

ปากพนัง

25335

ดนตรีสากล
อุตสาหกรรม
ศิลป์(สาขา
ก่อสร้าง)

กัลยาณีศรีธรรม
ราช
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย นคร
ศรีฯ
ทางพูนวิทยา
คาร
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย นคร
ศรีฯ
กัลยาณีศรีธรรม
ราช
เมือง
นครศรีธรรมรา
ช
โยธินบารุง
เชียรใหญ่
ท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา

25341

อุตสาหกรรม
27211 ศิลป์
การเงินและ
117141 บัญชี
26181
24151

การเงินและ
บัญชี
จิตวิทยาแนะ
แนว

จิตวิทยาแนะ
116586 แนว
จิตวิทยาแนะ
106589 แนว
จิตวิทยาแนะ
100454 แนว
105464 ศิลปศึกษา

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒิ/วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นางสาวจันทร์เพ็ญ
ป.ตรี/ดนตรีสากล
ช่วยนาค
นายณปัญญ์รัฐ
ป.ตรี/ดนตรีศึกษา
ตันสุริยวงศ์ (ดนตรีสากล)

สิชลประชาสรรค์/สพม.
12
พระราชทานบ้านเกาะพี
พี/สพป.กระบี่

นายเสรี แซ่ตั่น

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ/
สพม.12

ป.ตรี/ก่อสร้าง

นายสมมารถ
ป.ตรี/อุตสาหกรรม
จานองวุฒิ ศิลป์

คีรีราษฎร์พัฒนา/สพม.12

นางสาวสุมลฑา
ป.ตรี/การบัญชี
สิงโหพล

ทุ่งใหญ่วิทยาคม/สพม.12

นางมยุรีย์
เครือจันทร์
นางสาวชุติมา

ป.ตรี/การบัญชี

ราชประชานุเคราะห์ 19/
สศศ.

ป.ตรี/จิตวิทยาการ
คาแก้ว แนะแนว

ดีบุกพังงาวิทยายน/สพม.
14

นางสาวสิวินีย์
ป.ตรี/การแนะแนว
สุวรรณ์

ห้วยนางราษฎร์บารุง/สพ
ม.13

นางสาวนิตยา

อามาตย์พานิชนุกูล/สพม.
13
ปลายพระยาวิทยาคม/สพ
ม.13
สิชลประชาสรรค์/สพม.
12

ป.ตรี/จิตวิทยาการ
วิไลศรี แนะแนว
นางจิราภรณ์
ป.ตรี/จิตวิทยาการ
ทองตรีพันธ์ แนะแนว
นายกัมพล
ป.ตรี/ศิลปศึกษา
หวันหม๊ะ

38

ที่

ตา
แหน่ง

58
ครู

โรงเรียน/สังกัด

หัวไทรบารุง
ราษฎร์

เลขที่
ตาแหน่ง

9075

59
ครู
ครู

สิชลประชาสรรค์
สิชลคุณาธาร
วิทยา

10543

ครู

ปากพนัง

24750

ครู
ครู

ทุ่งสังพิทยาคม
5555
ชะอวดเคร่งธรรม 11843
วิทยา
4

ครู

ปากพูน

26359

ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

24257

ครู

ตรีนิมิตรวิทยา
11402
เมือง
10047
นครศรีธรรมราช
8
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนทราภิวฒ
ั น์ 24940

60

8562

61
62
63
64
65
66
67
ครู
68
ครู

วิชาเอกที่ต้องการ

ตาแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

นางสาวเยาวณี
ภาษาไทย
จงคง
นางกัญญาภัทร
ภาษาอังกฤษ
บุญต่อ
นางอาภา
ภาษาอังกฤษ
ราชฤทธิ
นางจุรี
สังคมศึกษา
เอี่ยมจิตติรักษ์
นายไพบูลย์ จุล
ชีววิทยา
ภักดิ์
นางสาวอรกมล
เคมี
นาคปลัด
นายภาณุมาศ
พลศึกษา
สืบสาย
นางสาวโกศล
การเงินและบัญชี
ช้วนลิม
นายเจริญ
สังคมศึกษา
บุษบงกรด
นางสาวพิไลพร
คณิตศาสตร์
ขาวปลอด
นางสาวรติชา
เคมี
ศรีโรจน์

วุฒิ/วิชาเอก

ป.ตรี/ภาษาไทย
ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี/สังคมศึกษา
ป.ตรี/ชีววิทยา
ประยุกต์
ป.ตรี/เคมี
ป.ตรี/การฝึกและการ
จัดการฯ

โรงเรียน/สพท.

กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย/สพป.กระบี่
ปากแพรกวิทยาคม/สพ
ม.11
มหาวชิราวุธ/สพม.16
ตรีนิมิตรวิทยา/สพม.
12
สมเด็จพระปิยมหาราช
ฯ/สศศ.
เฉลิมพระเกียรติฯ/สพ
ม.12
วัดดินดอน/สพป.นศ.1

ป.ตรี/การบัญชี
ป.ตรี/การสอนสังคม
ศึกษา

ชุมพรปัญญานุกูล/สศศ.

ป.ตรี/คณิตศาสตร์

สวนศรีวิทยา/สพม.11
ทุ่งสังพิทยาคม/สพม.
12

ป.ตรี/เคมี

ปากพนัง/สพม.12
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5. อนุมัติให้สานักศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติรับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู กรณีพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่ง
ปัจจุบันดารงตาแหน่งครู แต่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่ถึง 4 ปี จานวน
2 ราย
5. อนุมัติการให้ปรับปรุงตาแหน่งการกาหนดตาแหน่งเดิม จากตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้รับ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
6. อนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปตรวจสอบตาแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้าย
ทุกกรณี เพื่อนาเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในคราวประชุมครั้งถัดไป
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การกาหนดสัดส่วนของจานวนตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ก่อนจะ
พิ จารณาย้ ายต าแหน่ งผู้ บริ หารสถานศึกษา สั งกั ด สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) ในภาพรวมของทั้ งหวั ด
ตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้
1. ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่

ประเภทสถานศึกษา

1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
รวม

จานวนตาแหน่งว่าง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
36

การกาหนดสัดส่วน
ใช้รับย้าย
ใช้บรรจุแต่งตั้ง
18
18

8

4

4
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22

22

2. ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวนตาแหน่งว่าง
ที่
ประเภทสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
4
การศึกษาประถมศึกษา
2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
7
การศึกษามัธยมศึกษา
รวม
11

การกาหนดสัดส่วน
ใช้รับย้าย
ใช้บรรจุแต่งตั้ง
2

2

4

3

6

5
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีพ.ศ. 2563
(ครั้งที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. รับทราบการดาเนินการของ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) เพื่อดาเนินการประเมินศักยภาพ ตาม
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ ขอย้าย
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจาปี
พ.ศ.2563 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตามคาร้องขอย้าย
กรณีปกติ
2.อนุมัติไม่ให้ระงับคาร้องขอย้ายของ นายภัทรพล บุญนาค ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 แต่หากบุคคลดังกล่าวจะระงับการย้ายให้ระงับด้วยตนเองก่อนกระบวนการพิจารณา
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การทบทวนผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 (ประวัติและผลงาน)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการไปดาเนินการตรวจสอบคะแนน
ภาค ค (ประวัติและผลงาน) ราย นางสาวจันทิมา เสวกวัง สาหรับการดาเนินการในปี พ.ศ.2563 ต่อไป
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการอนุมัติคุณ สมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชานาญการ จานวน 7 ราย
2. อนุ มั ติก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 ของข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 7 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
1

นายณัฐพงศ์
พรหมทอง

ครู/
ร.ร.ปทุมานุกลู

2

นางนิตยา
ครู/
อนันทกาญจน์
ร.ร.บ้านเผียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 5 ราย

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย /

3

น.ส.มัณฑนา
รัตนบุรี

ครู/
เบญจมราชูทิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4

นายจิระศักดิ์
เพชรทอง

ครู/
สตรีทุ่งสง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5.

นายสุรเชษฐ
คาวินพฤติ

ครู/

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

6.

น.ส.ดาริกา
มณีฉาย

ครู/
สตรีทุ่งสง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

7.

นายเด่นวัฒน
สักคุนา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา/

บริหารสถานศึกษา

พรหมคีรีพิทยาคม

ช้างกลางประชานุกูล
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
(กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การ กรณี ข อเปลี่ ย นกรรมการ รายนางสาวจารุ ณี นิ ย มญาติ ต าแหน่ ง ครู โรงเรี ย นชะอวดวิ ท ยาคาร
สาขาภาษาไทย ตามที่เสนอ
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัตกิ ารประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 11 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1

นางสาวเพ็ญพร
ศรีสุนทร

ครู

บ้านบ่อกรูด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 10 ราย
2 นางปูริดา
ครู
เชียรใหญ่
ชัยประดิษฐ์
3 นายศักดิ์มงคล
ครู
เชียรใหญ่

ภาษาไทย

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ยี่มี
4

นางสาวกุสุมา
เชาวลิต

ครู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ วิทยาศาสตร์ (เคมี)

5

นางพรพิมล
เรืองเพ็ง

ครู

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ วิทยาศาสตร์ (เคมี)

6

นางสาวฐิติชญา
รัตนมณี

ครู

โศภนคณาภรณ์

7.

นางสาวปรีดาภรณ์
ติยจันทร์

ครู

พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ

8.

นางสาวเมธ์วดี
บุญทอง

ครู

ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

9.

นายกุลณพฤกษ์
ตั้งพิริยะวารี

ครู

เบญจมราชูทิศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

10.

นางสาวดามันญา
ลักษณะวิลาส

ครู

ปากพนัง

ภาษาไทย

11.

นางสาวจุฬาลักษณ์
จันทร์อินแก้ว

ครู

ปากพนัง

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
คณิตศาสตร์
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 ราย
2. อนุ มั ติ ให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็ นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
สาขาวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
1
นางสมใจ
ครู/
ภาษาอังกฤษ
ศรีเทพ
ครูชานาญการ

3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 12 ราย
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 12 ราย
2
นางสุนิดา
ครู/
ศรีสมบัติ
ครูชานาญการ
3
นายสยาม
ครู/
เมฆาวรรณ
ครูชานาญการ
4
นางสาวดุจหทัย
ครู/
วิเวกอรุณ
ครูชานาญการ
5
ครู/
นางสาวอัจฉราพร
ครูชานาญการ
ปรีชาชาญ
6
7
8
9
10
11
12
13

นางพรทิพย์
เชยบัวแก้ว
นางอาทิกา
ทองสีขา
นางสาวปัทมา
แก้วแดง
นางสาวเปรมยุดา
รัตนบุรี
นางสาวพรรณบุปผา
จินาวงศ์
นางสุภลักษณ์
จีนช่วย
นายสมเจตน์
เจนการ
นางสุวรรณา
หัตประดิษฐ์

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

สาขาวิชา
ศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
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3. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 ราย
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
14 นางสาวณัฐกฤตา
ครู/
ทองนอก
ครูชานาญการ
15 นางอรนภา
ครู/
ศรีสุข
ครูชานาญการ
16 นางสาวปฤณฆรัชต
ครู/
ศรีใหม่
ครูชานาญการ
17 นางรัตติกาล
ครู/
แก้วบัณฑิตย์
ครูชานาญการ
18 นางสาววจิรา
ครู/
สังข์ทอง
ครูชานาญการ
19 นางสาวเบญจมาศ
ครู/
เภรีฤกษ์
ครูชานาญการ
20 นายเชษฐ์ศักดิ์
ครู/
จันทร์ขาว
ครูชานาญการ

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ลูกเสือ
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 9 ราย
2. อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 9 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
1
นางสาวพันธิมา
ครู/
เชาวลิต
ครูชานาญการ
2
นางสาวสุพานี
ครู/
ฉิมพลี
ครูชานาญการ
3
ครู/
นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
4
นางสาวรุจิรา
ครู/
บัวลอย
ครูชานาญการ
5
นางนิรมล
ครู/
คงรอด
ครูชานาญการ
6
นางอมรรัตน์
ครู/
เลขาผล
ครูชานาญการ
7
นางทิพวรรณ
ครู/
สตารัตน์
ครูชานาญการ
8
นางสาวกิจติยา
ครู/
วงศ์ภักดี
ครูชานาญการ
9
นางสาวชณิดาภา
ครู/
ศรีเปารยะ
ครูชานาญการ

โรงเรียน
เทพราชพิทยา
สรรค์

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

เบญจมราชูทิศ

คณิตศาสตร์

ชะอวดวิทยา
คาร

คณิตศาสตร์

วังหินวิทยาคม
ทุ่งสง
สตรีปากพนัง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

คีรีราษฎร์พัฒนา ภาษาอังกฤษ
เขาพังไกร

ภาษาอังกฤษ

ปากพนัง

ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 จากต่างเขตพื้นที่
การศึกษา)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
โรงเรียน
สาขาวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1
นางฐิติดาว
ครู/
ร.ร.วัดนาเหรง การงานอาชีพและ
สัญญา
ครูชานาญการ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 จานวน 1 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผล
การพัฒ นาคุณ ภาพในการบริห ารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิช าการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1
ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดาเนินการ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้อานวยการ
1 นายสุภาพ
เต็มรัตน์
สถานศึกษา/
ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียน

สาขาวิชา

ปากพนัง

บริหารสถานศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กาหนดปฏิทินการประชุม อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
และ กศจ.นครศรีธรรมราช
เพื่อให้ประสานการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงาน จึงเห็นชอบปฏิทินการประชุม อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
และ กศจ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
ที่

เรื่อง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4, สพม.12 และกลุ่มต่าง ๆ ใน ศธจ.

เสนอวาระการประชุม
1.
ถึง ศธจ.ภายในวันที่ 1 ของ
ทุกเดือน
2.
กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งระเบียบวาระการ
ถึงกลุ่มงานเลขานุการ ภายในวันที่
ประชุม
6 ของทุกเดือน
3.
กาหนดการประชุม อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
4.
กาหนดการประชุม กศจ.
ทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน
หมายเหตุ 1. หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนขึ้นไปเป็นวันทาการแรก
2. ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น

5.2 เรื่อง กาหนดการประชุมครั้งถัดไปเป็นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น
เห็นชอบกาหนดการประชุมครั้งถัดไปเป็นกรณีจาเป็ นและเร่งด่วน เรื่อง การพิจารณา
ย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

