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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไตรรัตน์   ไชยรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                  
ทุกท่าน และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ 

        อ านวยความสะดวกต่อที่ประชุม 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบการอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมประชุม  
รวมทั้งสิ้น 9 คน 
 

 
 

1.2 เรื่อง  แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  สุขทร   
ต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีธรรมราช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2563  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า 

ร าย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก า รจั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ร าช                          
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการด าเนินการตามมติ กศจ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  จ านวน  24 วาระ  
 
 

 

3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
      3.2.1 เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ราย 
 
  
  

 
3.2.2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี 

                             เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/             
ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ดังนี ้
       1. การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน     
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการ โดยความตกลงยินยอมระหว่าง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่เป็นเจ้าของบัญชี และ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
      2. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ กศจ. ด าเนินการตามล าดับและขั้นตอน ดังนี้ 
          2.1 ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกันในสังกัดส านักงานศึกษาการภาคเดียวกัน 
           2.2 หาก กศจ. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชี                  
ผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคอ่ืน 
           2.3 หาก กศจ. ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคอ่ืน ไม่มีบัญชี              
ผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน 
           2.4 หาก กศจ. ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้ 
           2.5 หากทุก กศจ. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.                 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
           2.6 หาก อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่มีบัญชี                      
ผู้สอบแข่งขันตามคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ 
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3.2.3 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบการที่ ก.ค.ศ. มีมตไิม่อนุมัติให้ย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ทั้ง 4 ราย เนื่องจากมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 
หน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งน้อยกว่า 4 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 04071/4072 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
 

 1. นางสาวสายสุนีย์  วิเชียร  ต าแหน่งคร ู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
(ย้ายภายในเขต) 
 2. นางภูริชญา  บุญมี   ต าแหน่งคร ู โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
(ย้ายมา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) 
 3. นางสาวกิราณี  สมเชื้อ  ต าแหน่งคร ู โรงเรียนเกาะสมุย สพม.11 
(ย้ายมา สพม.12) 
 4. นางสาวศิรินันท์  รัตนพันธ์  ต าแหน่งคร ู โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม.11 
(ย้ายมา สพม.12) 
 
 
 3.2.4 เรื่อง การให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มาประจ า ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                         เป็นการชั่วคราว  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับ ท ราบการให้ ผู้ อ าน วยการสถาน ศึ กษ า มาป ระจ า                    
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว กรณีเกิดปัญหาในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย 

 
       

3.2.5 เรื่อง  ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.1)  
                 ประจ าปีการศึกษา 2564 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตวิิชาชีพ (ปวช.1) ประจ าปีการศึกษา 2564 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง  การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการตามมาตรา 111 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    แจ้งต้นสังกัด 

 

 

         เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีพ.ศ.2563  (ครั้งที่  2)          
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติให้ นายสุริยา  โนนเสนา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และ  

นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว ระงับการย้ายได้ ตามความประสงค์ เนื่องจาก
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
 

 2. อนุมัตกิารย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทาง กรณีการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการใน 
สถานศึกษา)  จ านวน  1  ราย ดังนี้ 

 
ที ่ ต าแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ชื่อ – สกุล 

ที่เสนอ กศจ. 
เพื่อพิจารณา 

ต าแหน่ง โรงเรียน 

 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน  1  ราย  
1 บ้านคลองตีนเป็ด 

ต าแหน่งเลขที่ 8543 
นางกัลยา     สุวรรณคช ผอ.ร.ร. บ้านชุมขลิง 

สพป.นศ.4 
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 3.  การย้ายกรณีปกติ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 19 ราย ดังนี้ 

 
ที ่ โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา

ย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง/โรงเรียนเดิม 

ต าแหน่ง โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    จ านวน   5    ราย 
 

1 ราชประชานุเคราะห์ 6 
ต าแหน่งเลขที่ 5514 

นายวิโรจน์   
          นุ่นสังข์ 

ผอ.ร.ร. บ้านชายคลอง 
สพป.นศ.2 

2 วัดเกาะสระ 
ต าแหน่งเลขที่ 9754 

นางสาวจันทมณ ี
             แก้วมณี 

ผอ.ร.ร. บ้านหนองบัว 
สพป.นศ.3 
 

3 บ้านนาเหนือ 
ต าแหน่งเลขที่ 9235 

นางทิพวรรณ 
        เพชรสะแก 

ผอ.ร.ร. บ้านศาลาตะเคยีน 
สพป.นศ.3 
 

4 องค์การสวนยาง 1 
ต าแหน่งเลขที่ 2249 

นางนารีรัตน ์
           พรหมศร 

ผอ.ร.ร. บ้านไสขาม 
สพป.นศ.3 
 

 
5 

บ้านชายคลอง 
ต าแหน่งเลขที่ 5025 

 
นายเกรียงไกร 
       แจ่มสุริยา 

 
ผอ.ร.ร. 

 
วัดเพ็ญญาต ิ
สพป.นศ.2 
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ที ่ โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา
ย้าย 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง/โรงเรียนเดิม 
 ต าแหน่ง โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    จ านวน   6    ราย 
 

6 บ้านชะอวด 
ต าแหน่งเลขที่ 7037 

ว่าท่ีร้อยตรีพินิจ 
       สังสัพพันธ์ 

ผอ.ร.ร. ประถมทวีธาภเิศก 
สพป.กทม. 

7 วัดพิศาลนฤมิต 
ต าแหน่งเลขที่ 2568 

ว่าท่ีร.ต.ชาครติ  
           คีรีเพ็ชร์ 

ผอ.ร.ร. บ้านควนชิง 
สพป.นศ.3 
 

8 วัดจิกพนม 
ต าแหน่งเลขที่ 7020 

นายสมเกียรติ  
              เวชภูติ 

ผอ.ร.ร. บ้านห้วยน้ าเย็นมิตรภาพที่ 
๑๑๒ 
สพป.นศ.3 

9 บ้านตรอกแค 
ต าแหน่งเลขที่ 7145 

นายธีรกร   
           นวนหอม 

ผอ.ร.ร. วัดโคกทราง 
สพป.นศ.3 

10 บ้านล าหัก 
ต าแหน่งเลขที่ 3011 

นางณัฐยากร   
          ฤทธิ์ธนกุล 

ผอ.ร.ร. บ้านเหนือคลองสพป.นศ.3 

 
11 

วัดชะอวด 
ต าแหน่งเลขที่ 7374 

 
นายสุรินทร์  
           มะเกลี้ยง 

 
ผอ.ร.ร. 

 
บ้านทุ่งโชน 
สพป.นศ.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4    จ านวน   3    ราย 
 

 
12 

วัดชัยธาราม 
ประดิษฐ์ 
ต าแหน่งเลขที่ 4918 

นายบุญนาค   
         ก านอก 

ผอ.ร.ร. วัดชะอวด 
สพป.นศ.3 

13 
 

ชุมชนวัดเทพราช 
ต าแหน่งเลขที่ 8417 

นายสมเกียรติ      
      เมืองจันทร์ 

ผอ.ร.ร. วัดประดู่หอม 
สพป.นศ.4 

14 
 

วัดนากัน 
ต าแหน่งเลขที่  9559 
 

นายบุญชนะ   
         สิริกาญจน ์

ผอ.ร.ร. บ้านห้วยทรายทอง 
สพป.นศ.4 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 12    จ านวน   5    ราย 
 

15 
ชะอวดวิทยาคาร 
ต าแหน่งเลขที่  24713 
 

 
นางวิมล  หนูชุม 

 
ผอ.ร.ร. 

 
เสมด็จวนวิทยาคม 
สพม.12 

16 
 

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ(ขนาด 
ต าแหน่งเลขที่  122982 
 

นางพรทิพย์ 
            อุปถัมภ์ 

ผอ.ร.ร. เขาพังไกร 
สพม.12 

 
17 

โมคลานประชาสรรค์(ขนาดเล็ก) 
ต าแหน่งเลขที่  26376 
 

นางสิริวรรณ 
       มณีโชติ 

ผอ.ร.ร. วังหินวิทยาคม 
สพม.12 

 
18 

เสมด็จวนวิทยาคม 
ต าแหน่งเลขที่ 133998 

นางสุจิรา 
        รัตนบุร ี

ผอ.ร.ร. ธัญญาวดีศึกษา 
สพม.12 

 
19 

เขาพังไกร (ขนาดเล็ก) 
นร. 173  คน 
ต าแหน่งเลขที่ 122270 

นายสุภาส  
        มณีโชต ิ

ผอ.ร.ร. บ้านน้ าร้อน 
สพป.นศ.4 
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เร่ืองที่ 4.3 

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                   
ปี พ.ศ.2561 และ ปี พ.ศ.2563 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติดังนี้ 

1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ได้อนุมัติไว้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 28 ธนัวาคม 2563 ดังนี้ 
  1.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                
จ านวน  4 ราย 
       1.2 บรรจุและแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                    
จ านวน 2 ราย คือล าดับที่ 10 – 11  
   2. หากบุคคลที่ได้รับการเรียกให้มาเลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ตามข้อ 1. รายใดสละสิทธิ์              
ขออนุมัติเป็นหลักการมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับถัดไป
ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
    3. อนุมัติเป็นหลักการบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 หลังจากผ่านการพัฒนา                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  2  ต าแหน่ง   
3.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน  10  ต าแหน่ง   
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เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
เขต 3 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ จ านวน 107 ราย   
 
 

ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 1  จ านวน 11 ราย 

1 นางสาวนัยนา   
พิกุลกาญจน ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบางไทร 

1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านบางไทร 
 
 
 

นางนันทนัช  ยอดแก้ว 
ครู ร.ร.บ้านบางไทร 
 
 

นางฐิตารีย์   
บ้างสกุลวิวัฒน ์

 
 

 

2 นางสาวพักตร์พิมล   
เหมทานนท์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดนางพระยา 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดนางพระยา 
 
 
 

นางจิราภรณ์  สุทธิรักษ ์
ครู ร.ร.วดันางพระยา 
 
 

นางปรียา   
สงประเสริฐ 

 
 

 

3 นางสาวอาภัสรา   
พรหมดวง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดหญ้า 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดหญา้ 
 
 
 

นางอัจฉราพรรณ   
ชายวงศ์ 

ครู ร.ร.วดัหญ้า 
 

นายเวช  ธรรมโชต ิ
 
 
 

 

4 นางสาวพิชามญช์   
ปานเพชร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ 

 1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์เจรญิ 
 

นางสาวธิดารตัน์   
พรหมชาต ิ

ครู ร.ร.วดัราษฎร์เจริญ 
นายโยธิน   

กาละกาญจน ์

 

5 นางสาวอนัญญา   
บุญทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดดอนยาง 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดดอนยาง 
 
 
 

นางผจงลักษณ์   
ชัยชุมพล 

ครู ร.ร.วดัดอนยาง 
 

นางอุบล  ชุบสวัสดิ ์
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

6 นางสาวสุชานันท ์ 
 เณรานนท์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดจังหูน 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดจังหูน 
 
 
 

นายเกรียงศักดิ์  ชูใจ 
ครู ร.ร.วดัจังหูน 
 
 

นางสาวธัญชนก  
 ฤทธิมาส 

 
 

 

7 นางสาวชาติรส   
สุขวรรณ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านคลองดิน 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านคลองดิน 
 
 
 

นางฐิติชญาน ์ ลือชา 
ครู ร.ร.บ้านคลองดิน 
 
 

นางสาวสุพรรณี   
สุวรรณเจริญ 

 
 

 

8 นางสาวปิยะกานต์   
เมฆกล่อม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 
 
 

ผอ.ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 
 
 
 

นางหัทยา  ขวดทอง 
ครู ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 
 
 

นายปราโมทย์   
บุญมูสิก 

 
 
 
 

 

9 นางสาวเสาวลักษณ์   
บุญปลอดควาย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
 "ณ นครอุทิศ" 

 1 ธันวาคม 
2563 

 
 
 
 

ผอ.ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 
 
 
 

นางนัฏฐา  พงศ์สุพัฒน ์
ครู ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 
 
 

นายปราโมทย์   
บุญมูสิก 

 
 
 
 

 

10 นางสาวกรกนก  ภูมิชาต ิ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดท่างาม 

 1 ธันวาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดท่างาม 
 
 

นางสาวเยาวภา  ชูแก้ว 
ครู ร.ร.วดัท่างาม 
 

นางปรียา   
สงประเสริฐ 

 

 

11 นางสาวสุวรรณา   
ไกรแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเจดีย ์

 9 มิถุนายน 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดเจดีย ์
 
 
 

นางอนงค ์ กิมิฬาร์ 
ครู ร.ร.วดัเจดีย ์
 
 

นางพัชรี  มุขโรจน ์
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 3  จ านวน 41 ราย 

12 นางสาววรณัน  
แก้วประดิษฐ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนโตน 

20 สิงหาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านควนโตน นางอภิรมย์  บุญชาต ิ
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านควนโตน 

นางสาวปราณี   
  ทองประพันธ ์

 

13 นางสาวสุนันทา  
ศรีประสิทธ์ิ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านอายเลา 

3 กันยายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านอายเลา นางสุรีย์รตัน์  กาญจนา 
ครูช านาญการ    
ร.ร.บ้านอายเลา 

นายอ านวย  ชูเมือง  

14 นางสาวอุษา คงรักษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านตรอกแค 

3 กันยายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านตรอกแค นายชลธิศักดิ์ อภัยรัตน ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านตรอกแค 

นายธรรศ  พงศาปาน  

15 นางสาวโศรญา มณ ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดทุ่งหล่อ นางกัญญปาณิส  
ปราบทมูล 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

นางอาภรณ์  อ่อนคง  

16 นางสาวกาญจนา คะนึง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดถลุงทอง 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดถลุงทอง นางสุนทรี   
บุญญานุพงศ ์

ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดพระอานนท์ 

นางสาวเครือวัลย ์
 ขาวแก้ว  

 

17 นางสาวอรยา  
แก้วตาทิพย์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านชายทะเล 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านชายทะเล นางกันยรัตน์   
สกุลโรมวลิาศ 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านชายทะเล 

นางดรุณี  ปั้นวงศ ์  

18 นางสาวศุภางค์พิชญ์  
ณะมณ ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปากควน 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดปากควน นางเพ็ญศรี  แก่นแก้ว 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดปากควน 

ว่าท่ีร้อยตรี ชาครติ  
คีรีเพ็ชร ์

 

19 นางสาววรรทิชา  
เพชรจุ้ย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสระ 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดสระ นางสาวสิริกานต์   
ผิวผ่อง 

คร ู
ร.ร.วัดสระ 

นางดรุณี  ปั้นวงศ ์  

20 นางสาวธัญลักษณ์  
ทัฬหกิจ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเนกขัมมาราม 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดเนกขัมมา
ราม 

นางณิชา เพชรใหญ ่
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดเนกขัมมาราม 

นางเยาวมาลย์   
มะเดโช 

 

21 นางสาวศันสนีย์ ส าลรี่วง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดท่าเสม็ด 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดท่าเสม็ด นางนิตยา หมื่นจร 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดท่าเสม็ด 

นางประทีป  มีเอียด  

 

 

 

 



11 

 

ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

22 นางสาวนิตยา  
สร้อยสังทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดธาราวง 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดธาราวง นางอารีย์ พันธุรัตน ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดธาราวง 

นางสาวเครือวัลย์  
 ขาวแก้ว 

 

23 นางสาวอุบลรตัน์ สุขศร ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปากตรง 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดปากตรง นางชุมพูนุช ชุมจินดา 
คร ู
ร.ร.วัดปากตรง 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม  

24 นางสาวบุณสิตา บุญญะ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดทุ่งโพธิ ์

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดทุ่งโพธิ์ นางอารีรัตน์  ช่วยนุ่ม 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งโพธิ ์

นางสาวปราณี   
ทองประพันธ ์

 

25 นางสาวกานต์ธิดา  
แซ่หล ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดควนชะลิก 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดควนชะลิก นางสุดา  นุ่นชูคัน 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดควนชะลิก 

นางรัตนา  พันธ์โภชน์  

26 นางสาวสุดารัตน์  
ศักดิ์จ้าย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดศรสีุวรรณา
ราม 

นายวิกิจ  ปักษ ี
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม 

นางธรรมาภรณ์   
ชุมศร ี

 

27 นางสาววันเพ็ญ คงเรือง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านกลอง 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านกลอง นางอมรทิพย์ นามเสน 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านกลอง 

 นางอาภรณ์  อ่อนคง  

28 นางสาวอัจฉราภรณ์  
ปานสัสด ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดวัวหลุง 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดวัวหลุง นางจิรา สุทธิภักด ี
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดวัวหลุง 

 นางอาภรณ์  อ่อนคง  

29 นางสาวธาราลักษณ์  
พันธ์บุญ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขวัญ
แก้ว 

นางสุรีรตัน์ ช่วยชู 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว 

นายรณฤทธิ์   
อริยพงค ์

 

30 นายวีระพงค์ ช่างรอบ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดท่าเสม็ด 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดท่าเสม็ด นางสาวสุดารัตน ์
 แซ่เหลียว 

ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดท่าเสม็ด 

 นายธรรศ  พงศาปาน  

31 นางสาวเนตรชนก  
ไข่รอด 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านลานนา 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านลานนา นางปราหรบ สรุิยวงษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านลานนา 

 นายสาครินทร์  
จันทร์มณ ี

 

32 นางสาวเสาวภาคย์  
สนูบุตร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดรักขิตวัน 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดรักขิตวัน นายสุบิน  นาคปลดั 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดรักขิตวัน 

นางสาวอรอนงค์   
ยามาเจริญ  
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวฒิุอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

33 นางสาวปิยธิดา บุญคง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งใคร 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใคร นายธัญญภ์ูริ  
วงศ์ภัทท์วรโชต ิ

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทุ่งใคร 

 นายธรรศ  พงศาปาน  

34 นางจิรัฐิกร  
อมรพรรณศริ ิ

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเทพมงคล 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดเทพมงคล นางสมวรรณ หนูทอง 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดเทพมงคล 

 นางอาภรณ์  อ่อนคง  

35 นางสาวสุภาพร รักช้าง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดทุ่งหล่อ นายภูชิต ไกรด า 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

นางอาภรณ์  อ่อนคง  

36 นางสาวกัญญาณี พิทักษ ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขาล า
ปะ 

นางสาววารดี   
อักษรภักดิ ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ 

นางจิราภรณ์   
เรืองรักษ ์

 

37 นางสาววราภรณ์  
แก้วมณ ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดควนสมบรูณ ์

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดควนสมบูรณ ์ นางธารินี  อินทรชูติ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดควนสมบรูณ ์

 นายจริญ  ปานแก้ว  

38 นางสาวณัฐกฤษตา  
              กุลศรีหะรญั 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดบางศาลา 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดบางศาลา นายเจรญิจิตต์  
          กอบเกียรติถวิล 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดบางศาลา 

 นายประจวบ   
พูลเพิ่ม 

 

39 นางเขมจิรา มภีพ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งโชน 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งโชน นางสุชารัช รักหน ู
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทุ่งโชน 

 นางจิราภรณ์   
เรืองรักษ ์

 

40 นางสาวอลิสา ช่อสม 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านควน
มีชัย 

นางสาวกาญจนา  
ศิริวัฒน ์

คร ู
ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย 

 นายโสภณ  ด าเนิน  

41 นางสาวภัทราภรณ์  
ทองเรือง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทัศนาวลัย 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.ทัศนาวลัย นางประภา อักษรภักด ี
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ทัศนาวลัย 

 นายอ านวย  ชูเมือง  

42 นางสาวพฤติกานต์  
นิยมรัตน ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดพิบลูยาราม
มิตรภาพที่ 232 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดพิบูลยาราม 
 มิตรภาพที่ 232 

นางชนาภา   
เลิศสุรวัฒน ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดพิบลูยาราม
มติรภาพที่ 232 

 นางดรุณี  ปั้นวงศ ์  
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

43 นางสาวจุฑารตัน์  
กมัณฑา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านบางน้อย 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านบางน้อย นางสาวจุไรพร แสงทอง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านบางน้อย 

 นายธรรศ  พงศาปาน  

44 นางสาวอารียา  
เสาะสุวรรณ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านท้อง
โกงกาง 

นางพรธิรา ศรลีะมลุ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

นางสุพาลิตร สมเขา
ใหญ่ 

 

45 นางสาวบุญสติา พลเดช 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดท้ายโนต 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดท้ายโนต นางสาวราตรี ช่วยนุกูล 
คร ู
ร.ร.วัดท้ายโนต 

 นางรัตนา  พันธ์โภชน์  

46 นางวราภรณ์ แก้วอุทัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดหนองจิก 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดหนองจิก นางสาวดวงธิดา รักษ์จลุ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดหนองจิก 

นายสาครินทร์  
จันทร์มณ ี

 

47 นายภูมิ พงศ์สุพัฒน ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดป่าระก า นางจิราพร  พงค์อ าไพ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

 นายประจวบ  
 พูลเพิ่ม 

 

48 นายกานตพงศ์ เย้าดสุิต 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านท้อง
โกงกาง 

นางพรศรี เสริมรัตน ์
ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

นางสุพาลิตร  
สมเขาใหญ ่

 

49 นางสาวกันทิมา ใจห้าว 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดฉมิหลา 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดฉิมหลา นางอุไรวรรณ  
ประสิทธากรณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดฉมิหลา 

นางพรรัตน์    
   ทิพย์กองลาศ                

 

50 นางสาวศศิพร ด้วงสุข 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดจิกพนม 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดจิกพนม นางจุฑารัตน์ ตรงสกลุ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดจิกพนม 

นางสาวอรอนงค์  
ยามาเจริญ 

 

51 นางสาวสรลัพร  
จิตตารมย ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านคอพร ุ

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านคอพร ุ นายกฤษฎา ดีหน ู
คร ู
ร.ร.บ้านคอพร ุ

นางสาวปราณี   
ทองประพันธ ์

 

52 นายพงศ์นฤนาฏ  
สังสัพพันธ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสมควร 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดสมควร นางพิมล ไชยรักษา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดสมควร 

นายอ านวย  ชูเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ที่ 
 

ชื่อ/ต าแหน่ง/ 
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 4  จ านวน 32 ราย 

53 นายทัตพงศ์  อนันต ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสโมสร 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดสโมสร 
 
 

นางเพ็ญนภา   
แก้วสองดวง 

 

นางสาวสุพรรณี   
จิตต์ตั้ง 

 

 

54 นางสาวชนกพร   
แดงกนิฐ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดศิลาชลเขต 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดศิลาชลเขต 
 
 
 

นางวรางคณา  ขาวเขียว 
 
 
 

นางกษมา  ศรีสุวรรณ 
 
 
 

 

55 นางสาวธนกร  เพ็ญนกุูล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดโทเอก 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดโทเอก 
 
 

นางทัศนีย์  อนุรัตน ์
 
 

นางสาวสุนัฏฐา  
 เจริญผล 

 

 

56 นางสาววริศรา   
อาญาสิทธิ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านเขาฝ้าย 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านเขาฝ้าย 
 
 
 

นางสาวภาวนาฏ   
โอภาสรัตนากร 

 
 

นางสาวสุวรรณา  
วรรณเกื้อ 

 
 

 

57 นางสาธนัญญา   
ขาวเอีย่ม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านอินทนิน 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน 
 
 
 

นางวรางคณา  รอดภยั 
 
 
 

นายศิร ิ ชา้งเผือก 
 
 
 

 

58 นายพรชัย  ทองเทพ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งชน 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชน 
 
 

นางสมพร  กันตังกุล 
 
 

นายส าราญ  คงเพ็ชร 
 
 

 

59 นางสาวสิริยากร   
ทองตากรณ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดพระเลียบ 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดพระเลียบ 
 
 
 

นางสาวหัสณี  สังข์แก้ว 
 
 
 

นายพงศ์ศักด์  
 กาญจนภักดิ ์

 
 

 

60 นางสาวภัทราภรณ์   
ภัทรวังฟ้า 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 
 

นางสาวพิชญา สมทรง 
 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 
 

 

61 นางสาวพัชรี  แกว้จ ารัส 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านน้ าขาว 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านน้ าขาว 
 
 

นางวัชราภรณ์   
เหมาะหมั่น 

 

นายอภิจิตร์  ณ นคร 
 
 

 

62 นางสาวปนิตา วารีรักษ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนทอง(ประชา
อุทิศ) 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านควนทอง
(ประชาอุทิศ) 
 
 

นายศุภโชค  รอดทับ 
 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 
 

 

63 นายกัญจน์  วรรณทอง
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดจันทาราม 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดจันทาราม 
 
 

นางสาวเยาวรัตน์   
ตรึกตรอง 

 

นายธวัชชัย  ใจห้าว 
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ที่ 
ชื่อ/ต าแหน่ง/ 
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

64 นางสาวรัฐณาภร   
ปานเมือง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดดอนใคร 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดดอนใคร 
 
 
 

นางพรศร ี ศรีสุข 
 
 
 

นายสุภาพ  ดวงมุสิก 
 
 
 

 

65 นางสาวอภิญญา  นิลตีบ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก 
นางวลัยลักษณ์   

ราชจินดา 

นายสาริศ  เดชรักษา 
 
 

 

66 นางสาวศิริรัตน์   
ทองหมื่น 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส์ 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านทอน
หงส ์
 
 
 

นางปิยะนุช  อวิิโส 
 
 
 

นางสาวสุนัฏฐา  
 เจริญผล 

 
 
 

 

67 นายวัชรพงศ์   
พรหมอินทร์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเทวดาราม 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดเทวดาราม 
 
 
 

นางจุรีย์  แกว้บุญส่ง 
 
 
 

นายพงศ์ศักด์  
 กาญจนภักดิ ์

 
 

 

68 นางสาวศศิปรียา  รัศมี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดโทเอก 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดโทเอก 
 
 

นางทัศนีย์  อนุรัตน ์
 
 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 

 

 

69 นางสาวฉวีวรรณ   
สุทธิวรา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งชน 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชน 
 
 
 

นางมยุร ี ใจหา้ว 
 
 
 

นายส าราญ  คงเพ็ชร 
 
 
 

 

70 นางสาวปฏิมา  
 ใยโพธิ์ทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดกลาง 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดกลาง 
 
 
 

นางมะยุรา  จิตรเขม้น 
 
 
 

นางสุพิชชา   
เนตรวรนันท ์

 
 

 

71 นางสาวหงษ์รัตน์  
หมวดพล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสโมสร 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดสโมสร 
 
 
 

นายกรกวี  ทวีเมือง 
 
 
 

นางจันทร์จิรา   
ศิขิวัฒน ์

 
 

 

72 นางสาวนฤมล  กาแกว้
ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนับเภา 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านหนับเภา 
 
 

นางสาวแพรวพรรณ   
สุพรรณพงศ์ 

 

นางสาวนิชาภา  
พิกุลหอม 

 

 

73 นางสาวสชิรา  เสนานัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านอินทนิน 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน 
 
 

นางวรางคณา  รอดภยั 
 
 

นายศิร ิ ชา้งเผือก 
 
 

 

74 นางสาวกมลชนก   
เนียรจิตต ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท่าน้อย 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าน้อย 
 
 
 

นางสาวพิชญา สมทรง 
 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหต ุ

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

75 นางสาวอาริษา   
ธรรมนิยม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านคลองเหลง 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านคลองเหลง 
 
 
 

นางคนึงนิจ  ศักดิ์มาศ 
 
 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 
 

 

76 นางสาวออรยา  พนาลี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านขุนทะเล 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านขุนทะเล 
 
 

นางสาวลัญจกร  ทองทา 
 
 

นางจุรีย์  เพชรช่วย 
 
 

 

77 นางสาวพัชราภรณ์   
เจริญมิตรมงคล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านปากดวด 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านปากดวด 
 
 
 

นางสาววรรณิสา   
ฟองณวงศ์ 

 
 

นางสาวนิชาภา  
พิกุลหอม 

 
 

 

78 นางสาวเกษราพร  
ไชยเดช 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านคลองวัง 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านคลองวัง 
 
 
 

นางพัชรีย์  ขุนปริง 
 
 
 

นางเกษรา  ลิบลับ 
 
 
 

 

79 นายภาณุพงศ์  คุ้มสวน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านชุมขลิง 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านชุมขลิง 
 
 

นางเพียงพร  จันพลโท 
 
 

นางสาวสุนัฏฐา  
 เจริญผล 

 

 

80 นางสาวกาญจณา   
หนูพลิบตา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดพระอาสน์ 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดพระอาสน์ 
 
 
 

นางประไพพรรณ   
ดุลย์เภรี 

 
 

นางน้ าผึ้ง  ช่วยชู 
 
 
 

 

81 นางสาวปณัฎดา  เชื้อจีน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสากเหล็ก 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดสากเหล็ก 
 
 

นางสาวอ าไพ  ระถาพร 
 
 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 

 

 

82 นางสาวสุณัฏฐา   
สุวรรณทิพย์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนับเภา 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.บ้านหนับเภา 
 
 
 

นางสาวแพรวพรรณ   
สุพรรณพงศ์ 

 
 

นางสาวนิชาภา  
พิกุลหอม 

 
 

 

83 นางสาวภาวิณี  
 ชาญณรงค์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดธารน้ าฉา 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดธารน้ าฉา 
 
 
 

นางทิพวรรณ  ใจห้าว 
 
 
 

นางสาวเกษร  ใจห้าว 
 
 
 

 

84 นางสาวเสาวลักษณ์   
สุดคิด 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเจดีย์หลวง 

๑   
ธันวาคม  
๒๕๖๓ 

ผอ.ร.ร.วัดเจดีย์หลวง 
 
 
 

นางสุภาพร  หลงกูนัน 
 
 
 

นายเสรี  อิศรเดช 
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหต ุ

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูด้ ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 23 ราย 

85 นางสาววิภาดา 
สุขเขียว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา 

29 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.สิชลคุณาธาร
วิทยา 

นายปริญญา  นุ่มน้อย 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา 

นายบุญฤทธิ์ 
สมเขาใหญ่ 

 

86 นางสาวปวริศา   
วัฒนสุข 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นางเอื้อยวิทยา 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนนางเอื้อย
วิทยา 

นางสาวสุจิตรา  อินทนู 
ครูช านาญการ 

นายมนตร์มนัส   
สังข์เมฆ 

 

 

87 นายศิริชัย  นพพล 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ขนอมพิทยา 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา นายยงยุทธ  ซ้ึงสุนทร 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายก าพล  มีชัย 
 

 

88 นางสาวแสงฟ้า ทรงแก้ว 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม 

นายวนิต  หมีรักษา 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายวัชรา  พรหมศร 
 

 

89 นางสาวกมลวรรณ   
จันทร์เติม 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม 

นายสุวรรณ  ดิษฐาน 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายวัชรา  พรหมศร 
 

 

90 นางสาวศิริลักษณ์   
คงแก้ว 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ตระพังพิทยาคม 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

นางนัฎฐพร  บุญกอง 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายอุทัย  เพชรเรือง 
 

 

91 นางสาววรรณดี   
วาระเพียง 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์ 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนโมคลาน
ประชาสรรค์ 

นายจรูญ  เชาวลิต 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายรังสิต  
 เพชรานนท์ 

 

 

92 นางสาวคณินญา   
ทับเท่ียง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นาบอน 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนนาบอน นางธมลวรรณ  สุดใจ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายเดโช  หนูทอง 
 

 

93 นางสาวจุฑาภรณ์   
ย้อยด้วง 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวด 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด นางจุรีรัตน์  จันทร์ทอง 
ครูช านาญการพิเศษ 

นายกลิ่น  นาคนวล 
 

 

94 นางสาวเปมิกา   
เรืองนาค 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวด 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด นายสุริยา  สินธุ์ทอง 
ครูช านาญการ 

นายกลิ่น  นาคนวล 
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

95 นายรัตนชัย  ตญัญะ 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นางขนิษฐา  ใจด ี
ครูช านาญการ 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 

 

 

96 นางสาวเสาวนยี์   
ค าทอง 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม 

นางสาวศิวพร  จริตงาม 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายเกียรติศักดิ์   
ยอดระบ า 

 

 

97 นางสาวอารีย๊ะ  ชูสมบัต ิ
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสง 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง นางวัลภา  โสภิกุล 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายปรีชา  แร่ทอง 
 

 

98 นางสาวศุภรดา  ข าแก้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสง 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง นางวัลภา  โสภิกุล 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายปรีชา  แร่ทอง 
 

 

99 นายนัฐภัทร   
พหุหิรัญนิกร 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลูย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์

นางศิริมา  แก่นค า 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายจรสั  นวลเลื่อน 
 

 

100 นางสาวเหนือตะวัน   
เศรษฐพงศ์ 

ต าแหน่งครผููช่้วย 
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อุทิศ 

นางศศิกานต์  ศรีสวสัดิ ์
ครูช านาญการ 

นายนุศาสน์   
สัตยานมุัฏฐ ์

 

 

101 นายวิระชาติ  เพ่งพินิจ 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนช้างกลาง
ประชานุกูล 

นางประนัดดา   
ชัยประพันธ์ 

ครูช านาญการพเิศษ 

นายบุญเศยีร  คงเคลา้ 
 

 

102 นางสาวกมลวันท์   
คันธิก 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล 

1 ธันวาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนช้างกลาง
ประชานุกูล 

นางกฤติยา  ชัยณรงค ์
ครูช านาญการพเิศษ 

นายบุญเศยีร  คงเคลา้ 
 
 

 

103 นางสาวหทัยชนก   
ทะวงศ์ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรม 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายอนันต์  มีแก้ว 
 

 

104 นายฉัตรปกรณ์   
อวยศิลป ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค ์

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค ์

นายนิรัตน์  บุญเรืองขาว 
ครูช านาญการ 

นายวิมล  เฉียบแหลม 
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

105 นางสาวนิสารัตน ์
บุญคล่อง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 

9 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสัง
พิทยาคม 

นายไพบูลย์  จุลภักดิ ์
ครูช านาญการ 

นายสถาปัตย์  เดชะ  

106 นางสาวซูไรมา  สามะ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสง 

12 มีนาคม  
2563 

ผอ.โรงเรียนทุง่สง นางสมใจ  ศรีเทพ 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายปรีชา  แร่ทอง  

107 นางสาวจิตสุภา  สงคง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ท่าศาลาประสิทธ์ิ
ศึกษา 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธ์ิศึกษา 

นางผกาภรณ์  ณ นคร 
ครูช านาญการพเิศษ 

นายยินดี  วรรณมณ ี  
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เร่ืองที่ 4.5 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการ

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 163 ราย 
 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 23 ราย 
1 นางสาวฤทัยรัตน์  เทพลักษณ์ ครูผู้ช่วย วัดสมอ/ลานสกา  
2 นางสาวปราณี  จนัแกมแก้ว ครูผู้ช่วย วัดมะม่วงทอง/เมืองฯ  
3 นางสาววลัยา  แทน่ทอง ครูผู้ช่วย วัดสระแก้ว/เมืองฯ  
4 นางสาวชวิณวรรณ  ฝอยทองโภคสิริ ครูผู้ช่วย วัดพังสิงห์/เมืองฯ  
5 นางสาวดาริกา  ริยาพนัธ์ ครูผู้ช่วย บ้านส านักใหม่/ลานสกา  
6 นางสาวกมลวรรณ  ขวัญแก้ว ครูผู้ช่วย วัดไสมะนาว/พระพรหม  
7 นางสาวฝาตีเม๊าะ  เค้ียนห้ิน ครูผู้ช่วย บ้านห้วยยงู/พระพรหม  
8 นางสาวไลลา  แดงต ี ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน/เมืองฯ  
9 นางสาวจฑุามาศ  โยธาแกล้ว ครูผู้ช่วย วัดพระพรหม/พระพรหม  

10 นางสาวกอมารียะ  โต๊ะยะ ครูผู้ช่วย บ้านปากพญา/เมืองฯ  
11 นางสาวจิราพร  คงพันธ ์ ครูผู้ช่วย วัดน้ ารอบ/ลานสกา  
12 นางสาวศิรินชุ  ไหมช ู ครูผู้ช่วย วัดสระไคร/เฉลิมพระเกียรติฯ  
13 นางสาวนุชนารถ  หนูอินทร ์ ครูผู้ช่วย วัดชัน/เมืองฯ  
14 นางสาวสุจิตรา  สุตระ ครูผู้ช่วย วัดมุขธารา/เมืองฯ  
15 นายณัฐวฒุิ  เจนชล ครูผู้ช่วย วัดไพศาลสถิต/เมืองฯ  
16 นางสาวจฑุามาศ  เยี่ยมกร ครูผู้ช่วย วัดท่างาม/เมืองฯ  
17 นางสาวรอพีอ๊ะ  หมัดอาดัม ครูผู้ช่วย วัดศรีมงคล/เมืองฯ  
18 นางสาวรัตนา  เดชชิต ครูผู้ช่วย บ้านบางกระบือ/เมืองฯ  
19 นางสาวกรกช  อินรงค ์ ครูผู้ช่วย ราษฎร์บ ารุง/ลานสกา  
20 นางสาวเกวลนิ  เมืองชู ครูผู้ช่วย บ้านทวดทอง/เมืองฯ  
21 นางสาวอรมนท์  บัวจนัทร์ ครูผู้ช่วย บ้านปากพญา/เมืองฯ  
22 นางสาวสุภารัตน์  บัวจนี ครูผู้ช่วย บ้านบางนกวัก/เฉลมิพระเกียรติฯ  
23 นายศักดิ์สิทธิ์  จันทรป์าน ครูผู้ช่วย วัดดอนตรอ/เฉลิมพระเกียรติฯ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 97 ราย 
24 นางสาวขวัญชนก  โฉมทอง ครูผู้ช่วย วัดปากแพรก  
25 นางกชกร  จุลวัฒน ์ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งไมไ้ผ ่  
26 นางสาวผกามาศ  รักไทยทอง ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งโป๊ะ  
27 นางสาวหฤทัยรัตน์  สุวรรณโรจน์ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดท่าลิพง  
28 นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็งเกลี้ยง ครูผู้ช่วย วัดท่าเสม็ด  
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
หมายเหตุ 

29 นางสาวนนทยิา  มณีรัตน์ ครูผู้ช่วย วัดควนเกย  
30 นางสาวสกาวใจ  แก้วกาญจน์ ครูผู้ช่วย วัดหน้าสตน  
31 นางทพิวรรณ  เพ็ชรสัจจะ (อนกุูล) ครูผู้ข่วย บ้านหน้าศาล  
32 นางสาวสุนิสา  เนียมรินทร์ ครูผู้ข่วย บ้านหนองบอน  
33 นางสาวกัลญารัตน์  จนัทร์เลื่อน ครูผู้ช่วย วัดพระอานนท ์  
34 นางสาวกนกวรรณ  แซ่ตัน ครูผู้ช่วย บ้านปากบางกลม  
35 นางสาวธิรารัตน์  โฉมทอง ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร  
36 นางสาวมสัลิน  แก้วบุญทอง ครูผู้ช่วย วัดเถลิงกิตติยาราม  
37 นางสาวณัฐธิดา  แก้วมณี ครูผู้ข่วย บ้านห้วยโส  
38 นางสุณิสา  แนบเพชร ครูผู้ช่วย วัดปากตรง  
39 นายศักรินทร์  ชนะสงคราม ครูผู้ช่วย วัดทุ่งหล่อ  
40 นางสาวจิรารัตน์  เขียวบุญจนัทร์ ครูผู้ช่วย วัดควนเถียะ  
41 นางสาวศิริโสภา  ประมัยพิมพ์ ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด  
42 นางสาววรรณพร  เทพทว ี ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์  
43 นางสาวขวัญชนก  แซ่อ๋ิว ครูผู้ช่วย บ้านบางพระ  
44 นายณัฐพล  แก้วจีน ครูผู้ช่วย วัดพิศาลนฤมิต  
45 นายณพฒัน์  หลิมแก้ว ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย ์  
46 นางสาวสาวิตรี  เพชรภูมิภัทร ครูผู้ช่วย บ้านควนเงิน  
47 นางสาวบงกชพร  ทองบุญยัง ครูผู้ช่วย บ้านอายเลา  
48 นายศุภกร  จันทร์วงศ ์ ครูผู้ช่วย วัดแดง  
49 นางสาวปัทมาภรณ์  ปานแก้ว ครูผู้ช่วย วัดถลุงทอง  
50 นางสาวพชิญา  เหลา่รักวิทย์ ครูผู้ช่วย บ้านบางด้วน  
54 นางสาวมารียา  บุญธรรม ครูผู้ช่วย วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)  
52 นางสาวไลลา  สาและ ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด  
53 นางอรสา ขนุไชยรักษ์ (จันทร์เส้ง) ครูผู้ช่วย วัดเขาน้อย  
54 นางสาวพนิดา  มชี ู ครูผู้ช่วย บ้านห้วยน้ าเย็น มติรภาพที่ 
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55 นางสาวชนิดา  ทองด ี ครูผู้ช่วย วัดปากควน  
56 นางสาวสุมาพร  จนัทร์เส้ง ครูผู้ช่วย บ้านศาลาตะเคียน  
57 นางสาวขวัญชนก  ทนินลิ ครูผู้ช่วย วัดนาหมอบุญ  
58 นายชนนิทร์  พิมพ์อาภรณ์ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณโฆษิต  
59 นางสาวยุวธิดา  บุญเครือ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณโฆษิต  
60 นางสาวสุพรรณี  รู้ยิ่ง ครูผู้ช่วย วัดสามแพรก  
61 นางสาวจนัทิรา  กฤษวงษ์ ครูผู้ช่วย วัดทายิการาม  
62 นางสาวนวภัทร  จิตตะโสภา ครูผู้ช่วย วัดพระบาท  
63 นางสาวณัฐริกานต์    รองสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย วัดเขาน้อย  
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ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน หมายเหตุ 

64 นางสาวอรจิรา  แสนเสนา ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)  
65 นางสาวกรรณิการ์  แก้วชะฎา ครูผู้ช่วย วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232  
66 นางสาวนฤมล  ชูจนัทร์ ครูผู้ช่วย บ้านปากพร ุ  
67 นายอัศม์เดช  ผ่องผวิ ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)  
68 นางสาวเกสรี  จักษุญาณ ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด  
69 นางสาวจนิตพร  เยาว์ด า ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด  
70 นางสาววาสนา  ช่วยเสน ครูผู้ช่วย วัดเนกขัมมาราม  
71 นางสาวทพิธัญญา  สุวรรณชาติ ครูผู้ช่วย วัดสามัคยาราม  
72 นางสาวพรลภสั  กลับนวล ครูผู้ช่วย บ้านหน้าศาล  
73 นางสาวกาญจนา  จันทร์ชูเพ็ชร ์ ครูผู้ช่วย วัดฉิมหลา  
74 นางสาวชุติวรรณ  แจ้งจุล ครูผู้ช่วย วัดคันธมาล ี  
75 นางสาวสุภัสรา  ทองฉิม ครูผู้ช่วย วัดแร่ราษฎร์สุทัศน ์  
76 นางสาวสกาวเดือน แหวนเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย บ้านปากพร ุ  
77 นางสาวทะนนัยา  ซงัเอียด ครูผู้ช่วย บ้านล าคลอง  
78 นางสาวกวิสรา  ขุนจักรี ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านพุดหง/ร่อนพบิูลย ์  
79 นายภาณุเดช  เพชรรัตน ์ ครูผู้ช่วย วัดเทพมงคล/ร่อนพิบลูย ์  
80 นางสาวสุกัญญา  สีถา ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดท่าลิพง/เชียรใหญ่  
81 นางสาวเสาวนีย์  เอียดญวน ครูผู้ช่วย วัดปากตรง/ปากพนัง  
82 นางนิภารัตน์  อุ่นภักดิ์ ครูผู้ช่วย บ้านวังหอน/ชะอวด  
83 นางสาวพลอยไพลนิ  ลิ่มประรังษี ครูผู้ช่วย วัดพระอานนท์/ร่อนพบิูลย ์  
84 นางนิตยา  ไข่แก้ว ครูผู้ช่วย บ้านคอพรุ/จุฬาภรณ ์  
85 นางสุภา  คงพนัธ ์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยไม้แก่น/ร่อนพบิูลย์  
86 นางสาวณัฐพร  คงขาว ครูผู้ช่วย วัดไม้เสียบ/ชะอวด  
87 นางสาวกุลสิรา  ปานมาศ ครูผู้ช่วย บ้านควนเงิน/ชะอวด  
88 นายมะสุกรี  เจาะโซะ ครูผู้ช่วย บ้านบางน้อย/ชะอวด  
89 นายสุขสันต์  ไชยรักษา ครูผู้ช่วย บ้านควนมุด/ชะอวด  
90 นางอรอุมา  พิศแลงาม 

(นางสาวอรอุมา  พชิัยกาล) 
ครูผู้ช่วย วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)/ 

หัวไทร 
 

91 นางสาวคริษฐา  จันทร์เรือง ครูผู้ช่วย วัดดอนมะปราง/ชะอวด  
92 นางสาวตอยบีะห์  อาเก๊ะ ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์/ปากพนัง  
93 นายก่อเกียรติ  รัตนะ ครูผู้ช่วย บ้านหน้าศาล/หัวไทร  
94 นางสาวภรณ์ทิพย์  ผุดดวง ครูผู้ช่วย วัดศรีสุวรรณาราม/ปากพนงั  
95 นางสาววิกาวี  สัจจะบุตร ครูผู้ช่วย บ้านชะอวด/ชะอวด  
96 นางสาวชโลทร  ช่วยช ู ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพบิูลย ์  
97 นางสาวใจกานต์  เก้ือรอด ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์/ร่อนพบิูลย ์  
98 นางสาววลิาวลัย์  ขุนช านาญ ครูผู้ช่วย หัวไทร (เรือนประชาบาล)  
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ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

วันบรรจุ/รบัโอนมาบรรจ ุ
99 นางสาวชุลีภรณ์  แสงรักษ ์ ครูผู้ช่วย วัดเถลิงกิตติยาราม/ร่อนพบิูลย ์ 12 พ.ย. 2561  

100 นางสาววราภรณ์   อินทร์แก้ว ครูผู้ช่วย วัดธาราวง/ร่อนพิบลูย ์ 12 พ.ย. 2561  
101 นางสาวกฤติยาณี  ด าทอง ครูผู้ช่วย วัดนาหมอบุญ/จฬุาภรณ ์ 12 พ.ย. 2561  
102 นางสาวมนฤดี  สงพราหณ์ ครูผู้ช่วย วัดคันธมาลี/ร่อนพิบลูย ์ 12 พ.ย. 2561  
103 ว่าที่ ร.ต.หญิง นภัสนนัท์  ขวดหนู ครูผู้ช่วย บ้านควนเงิน/ชะอวด 12 พ.ย. 2561  
104 นางสาวกันยา  แซ่ฟุ้ง ครูผู้ช่วย ราชประขานุเคราะห์/ปากพนงั 12 พ.ย. 2561  
105 นางสาวอรพรรณ  ประชาโรจน์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพบิูลย์ 12 พ.ย. 2561  
106 นางสาวสุกัญญา  สวุรรณนุกูล ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณโฆษิต/ร่อนพบิูลย ์ 12 พ.ย. 2561  
107 นางสาวรุจิรา  กิ่งรัตน ์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยหาร/ร่อนพบิูลย์ 13  ธ.ค. 2561  
108  นางสาววิภาวดี  เสนเอ่ียม ครูผู้ช่วย วัดปากระวะ/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
109 นางสาวปนัดดา  สุขเสน ครูผู้ช่วย วัดสามัคยาราม/ร่อนพบิูลย์ 13  ธ.ค. 2561  
110 นายพชิญา  ขนุช านาญ ครูผู้ช่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
111 นายณรงค์ฤทธิ์  ก้อนทอง ครูผู้ช่วย วัดวังฆ้อง/จุฬาภรณ์ 13  ธ.ค. 2561  
112 นางสาวศศิกานต์  สังข์ศรีอินทร ์ ครูผู้ช่วย วัดดอนรักษา/เชียรใหญ่ 13  ธ.ค. 2561  
113 นางสาวจารุวรรณ  เกลี้ยงส่ง ครูผู้ข่วย วัดบางตะพาน/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
114 นางสาวรัตนา  พาหุลรัตน์ ครูผู้ข่วย บ้านศาลาทวดทอง/ชะอวด 13  ธ.ค. 2561  
115 นางสาวขวัญชนก  ทองจนัทร์แก้ว ครูผู้ช่วย วัดบูรณาวาส/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
116 นางสาวอรุณรัตน์  ตลึงกาญจน์ ครูผู้ช่วย บ้านโคกทราย/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
117 นางกัตติกา  รักด ี ครูผู้ช่วย บ้านไสขาม/จุฬาภรณ์ 13  ธ.ค. 2561  
118 นางรุจิรา  อุสมา ครูผู้ช่วย วัดรามแก้ว/หัวไทร 13  ธ.ค. 2561  
119 นางสาววรรณา  เจยุภักดิ ์ ครูผู้ข่วย บ้านบางมูลนาก/ปากพนงั 13  ธ.ค. 2561  
120 นางสาวสุภาพร  พรพจนธ์นมาศ ครูผู้ช่วย บ้านแสงวิมาน/ปากพนัง 13  ธ.ค. 2561  
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ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 43 ราย 
121 นางสาวธัญสุดา  ไกรแก้ว ครูผู้ช่วย วัดเปียน  
122 นางสาวปัณยตา  บัณฑิตกุล ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  
123 นางสาวชญานิศ  ปานทอง ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  
124 นายกชมาศ  ดีช่วย ครูผู้ช่วย วัดขรัวช่วย  
125 นายดาวุด  ปวงชน ครูผู้ช่วย วัดขรัวช่วย  
126 นางสาวจิรวรรณ  แก้วธวัชวิเศษ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งชน  
127 นางสาวธนัย์ชนก  ด าสมุทร ์ ครูผู้ช่วย บ้านพังปริง  
128 นางสาวประติภา  สูงเกียรติ ครูผู้ช่วย วัดเปียน  
129 นางสาวฤทัยรัตน์  ศักดิรัตน ์ ครูผู้ช่วย บ้านคลองวัง  
130 นางสาววรรณวิศา  พรหมจิตต์ ครูผู้ช่วย บ้านคลองวัง  
131 นายพสุเทพ  มนต์แกว้ ครูผู้ช่วย วัดเขา(วันครู ๒๕๐๑)  
132 นางสาวพชัรีญา  เสือแก้ว ครูผู้ช่วย ชุมชนใหม ่  
133 นางกาญจนา  อินทะระนก ครูผู้ช่วย บ้านโรงเหล็ก  
134 นายศิวกร  ศรีสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย บ้านเขาใหญ ่  
135 นางสาวปัทมา  หอมกลิ่น ครูผู้ช่วย บ้านหน้าเขาวัด  
136 นางนันทนา  รัตนฉายา ครูผู้ช่วย วัดประทุมทายการาม  
137 นางสาวสุกัญญา  ดารากัย ครูผู้ช่วย บ้านปากดวด  
138 นายอนชุา  ธนะเศวตร ครูผู้ช่วย บ้านโรงเหล็ก  
139 นางสาวณัฐวดี  ขวัญสุวรรณ ครูผู้ช่วย ปทุมานุกูล  
140 นางสาวอรทัย  ทองธุกิจ ครูผู้ช่วย บ้านปากเจา  
141 นายณัฐพงษ์  จนัทร์หอม ครูผู้ช่วย บ้านบางฉาง  
142 นายฟุรกรณ์  หลังจ ิ ครูผู้ช่วย บ้านประชาอาร ี  
143 นายเอกสุวัชร์  ทองศรีรุ่งโรจน ์ ครูผู้ช่วย วัดสโมสร  
144 นางสาวขนษิฐา  คงขุ่ย ครูผู้ช่วย บ้านพังปริง  
145 นางสาวฮุซนี  นุกูล ครูผู้ช่วย บ้านต้นจนัทน ์  
146 นางสาวกรกนก  อินทราช ครูผู้ช่วย บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)  
147 นางอาภาภรณ์  ภูมิสถิตย ์ ครูผู้ช่วย บ้านพิต า  
148 นายณัฐวฒุิ  ยนิด ี ครูผู้ช่วย วัดประทุมทายการาม  
149 นางสาวชนกเนตร  สิริมโนวง ครูผู้ช่วย บ้านโรงเหล็ก  
150 นางสาวพรรษชล  สงัข์สิงห ์ ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  
151 นางสาวปารีณา  ราชประดิษฐ ์ ครูผู้ช่วย บ้านปากลง  
152 นางสาววาดียา  ดารานีตาแล ครูผู้ช่วย ท่าศาลา  
153 นางสาวณัฐชยา  หนูน้อย ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านบางโหนด  
154 นายธงชัย  จนัทร์แก้ว ครูผู้ช่วย บ้านโรงเหล็ก  
155 นางสาวฮารี  วงแหวน ครูผู้ช่วย วัดประทุมทายการาม  
156 นางสาวปัทมา  สมุทรสารัญ ครูผู้ช่วย บ้านประชาอาร ี  
157 นางสาวชนลุดา  แอเด็น ครูผู้ช่วย วัดจอมทอง  
158 นางสุนิสา  เกล้ามณ ี ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งชน  
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159 นางสาวบุญจิรา  บุญมาศ ครูผู้ช่วย วัดจันทาราม  
160 นางสาวสหพร  การะเวช ครูผู้ช่วย บ้านช่องเขาหมาก  
161 นางสาวจิรวรรณ  สุทธ ิ ครูผู้ช่วย วัดคงคาเลียบ  
162 นางนิลบุล  แต่งอักษร ครูผู้ช่วย บ้านหน้าเขาวัด  
163 นางสาวมาลนิี  แก้วแสงทอง ครูผู้ช่วย บ้านปลายทอน  
 
 

 
  

           วาระที่ 4.6 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
        (ต าแหน่งว่าง) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากสถานศึกษา           

ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการ
สอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   38   อัตรา  ดังนี้ 
  

 

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 

 
ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนด

ใหม่ 
 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่
ง 

โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 4 อัตรา 
1 คร ู วัดเพ็ญมิตร 1791 คร ู บ้านวังธน 1791 
2 คร ู บ้านน้ าตก 5448 คร ู วัดสวนพิกุล 5448 
3 คร ู บ้านเกาะขวัญ 2219 คร ู วัดควน 2219 
4 คร ู บ้านบางตะเภา 2997 คร ู ชุมชนบ้านหน้าเขา 2997 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 5 อัตรา 
5 คร ู วัดโคกคราม 3270 คร ู บ้านหนองบัว 3270 
6 คร ู วัดโคกคราม 3278 คร ู วัดบางทวด 3278 
7 คร ู วัดป่าระก า 6504 คร ู วัดควนยาว 6505 
8 คผช. วัดนาหมอบุญ 7567 คผช. วัดวังฆ้อง 7567 
9 คร ู บ้านบางปรง 11402 คร ู วัดโคกพิกุล 11402 
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ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

10 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

31020 คร ู
ทางพูนวิทยาคาร 

31020 

11 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

100450 คร ู
ทางพูนวิทยาคาร 

100450 

12 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

113461 คร ู
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

113461 

13 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

125004 คร ู
ทางพูนวิทยาคาร 

125004 

14 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

25515 คร ู
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

25515 

15 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

134003 คร ู
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

134003 

16 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

25220 คร ู
ทางพูนวิทยาคาร 

25220 

17 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

4074 คร ู
ขนอมพิทยา 

4074 
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ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

18 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

125019 คร ู
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

125019 

19 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

117124 คร ู
สตรีปากพนัง 

117124 

20 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

23981 คร ู
ฉวางรัชดาภิเษก 

23981 

21 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

126453 คร ู
ก้างปลาวิทยาคม 

126453 

22 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

127045 คร ู ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลา
ภิเษก 

127045 

23 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

105322 คร ู
เกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

105322 

24 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

24023 คร ู
ชะอวดวิทยาคาร 

24023 
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ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
 

ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 
 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

25 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

24056 คร ู
เมือง
นครศรีธรรมราช 

24056 

26 คร ู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

126279 คร ู
สตรีทุ่งสง 

126279 

27 คร ู เสาธงวิทยา 125021 คร ู หัวไทรบ ารุงราษฎร์ 125021 
28 คร ู ธัญญาวดีศึกษา 26005 คร ู ฉวางรัชดาภิเษก 26005 
29 คร ู ปากพูน 24299 คร ู อินทร์ธานีวิทยาคม 24299 
30 คร ู ปากพูน 104525 คร ู ชะอวด 104525 
31 คร ู พระพรหมพิทยานุสรณ์ 13643 คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม 13643 
32 คร ู เสม็ดจวนวิทยาคม 53977 คร ู ช้างกลางประชานุกูล 53977 
33 คร ู

เสม็ดจวนวิทยาคม 
124442 คร ู ท่าศาลาประสิทธิ์

ศึกษา 
124442 

34 คร ู ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 30841 คร ู ทุ่งสงวิทยา 30841 
35 คร ู นบพิต าวิทยา 126357 คร ู กรุงหยันวิทยาคาร 126357 
36 คร ู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

112928 คร ู พิปูนสังฆรักษ์ 
ประชาอุทิศ 

112928 

37 คร ู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 
 

969 คร ู ทุ่งสง 969 

38 คร ู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

17592 คร ู เชียรใหญ่ 17592 
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 เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  การใช้ต าแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติการน าต าแหน่งว่างและวิชาเอกเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา ล าดับที่ 73 – 74 ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 อัตรา 

1. 
 

คร ู ชะอวดวิทยาคาร 
27455 

 
2. 

คร ู ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัน์ 
113092 

               
2. อนุมัติเป็นหลักการกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ล าดับถัดไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                          
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จนครบจ านวนต าแหน่งว่าง 
 3. อนุมัตใิห้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเดิมจากต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือต าแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นต าแหน่งครู เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 4. อนุมัติการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์แล ะ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ 
 5. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จนแล้ว
เสร็จทุกกระบวนการ 
 6.  อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
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เร่ืองที่ 4.8 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็น 

       พนักงานครูเทศบาล  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาศึกษา โอนไปสังกัด ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ได้ตามประสงค์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 

ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการที่ขอโอน 
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วุฒิ/วิชาเอก / 

ร.ร. สพท. 
โรงเรียน/สังกัด ต าแหน่งเลขที ่

 นางสาวธรทิพย ์
         ชุมทอง 

ครู / 
อันดับ คศ.1 

18,550 บาท 
(1 ต.ค.2563) 

ศศ.บ./ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
บ้านกลอง 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

สาธิตเทศบาล 
วัดเพชรจิก/ 
เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช/ 
 

212086500959 
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เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        ในระยะเวลา  1  ปี 
  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปีที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน  6  ราย  
 

ที ่
ชื่อ / ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
วันที่บรรจุ 
และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลา 1 ปี  ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

1 นายรัฐกร  ผดุงกิจ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัวังฆ้อง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
          ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นางจารุวรรณ 
         รักษ์ก าเนิด 

นายจ ารญู 
              หนูสังข ์

2 นางสุวรรณา  โกราเมศ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านควนมิตร 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
          ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นายธรรศ  
           พงศาปาน 
 

นายจ ารญู 
              หนูสังข ์

3 นายเอกวิทย ์ ทัศนโกวิท 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัหนองจิก 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
          ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นายธรรศ  
           พงศาปาน 
 

นายจ ารญู 
             หนูสังข ์

4 นายสันติวัฒน์  ณ นคร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัเนกขัมมาราม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
         ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นางจารุวรรณ 
         รักษ์ก าเนิด 

นายจ ารญู 
              หนูสังข ์
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ที ่
ชื่อ / ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
วันที่บรรจ ุ
และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลา 1 ปี  ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

5 นายสมยศ  เอียดแก้ว 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
         ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นายประจวบ  
             พูลเพิ่ม 

นายจ ารญู 
              หนูสังข ์

6 นางสุภาวดี  อ่อนแก้ว 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัทุ่งโพธิ ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

25 
ธันวาคม 
2562 

นายวิรัตน์  ไกรแก้ว เดิม 
นายสุรทิน 
         ทิพย์อักษร 

แก้เป็น 
นางจารุวรรณ 
         รักษ์ก าเนิด 

นายจ ารญู 
              หนูสังข ์
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เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง    การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         
   อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศ ก์ ไปสังกัด ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 
 

 
 

ส่วนราชการเดิม 
 

ส่วนราชการที่ขอโอน 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิวิชาเอก/สพท. 
 

ช่ือส่วนราชการ ต าแหน่งเลขที ่

1. นางละอองทิพย์ 
บุญยเกียรติ 

ศึกษานิเทศก์ / 
ช านาญการพิเศษ 

ปร.ด./ 
การจัดการนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา/ 
สพม.12 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

นศ.1046 
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    เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัตดิังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 18 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 18 ราย 
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ 
สถานศึกษา 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเรื่อง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 

1 
นางสาววนิษา    ไพรัตน์  
 

ครู/ 
ร.ร.บ้านส านักใหม่ 

ศิลปะ(นาฏศิลป์)/  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน 2 ราย 
 

2 
นางสาวหฤดี   ประทุมสุวรรณ ครู/ 

 ร.ร.วัดก้างปลา 
ภาษาอังกฤษ/ 

3 
น.ส.พัชรินทร์     แก้วแท้ ครู/ 

ร.ร.วัดเกาะสระ 
คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน 2 ราย 
 

4 
นางสาวสุชาดา     ผาสุข ครู./ 

ร.ร.วัดแหลม 
คณิตศาสตร์ 
 

5 
นางสาวเมธาพร    เหมเดโช 
   

ครู/ 
ร.ร.วัดควนเกย 
 

ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ 
สถานศึกษา 

สาขาวิชา/ 
ชื่อผลงานเรื่อง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 4 ราย 
  6 นางสุชานรี        ฉิมเรือง ครู/ 

ร.ร.วัดเขา  
(วันครู 2501) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
 

  7 นางสาวเกษศิรินทร์    โสมคง ครู/ 
ร.ร.วัดเขา 
(วันครู 2501) 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

  8 นางวิไลลักษณ์     อังครา ครู/ 
ร.ร.บ้านในถุ้ง 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

  9 นางสาวปาวีณา    ดวงมุสิก ครู/ 
ร.ร.บ้านปากลง 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 9 อัตรา 
10. นายสุนันท์    รัตนะ ครู/ 

ร.ร.เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 
ภาษาไทย 

11. นางสาววรรณิสา   บุญอ่อน ครู/ 
ร.ร.ชะอวด 

คณิตศาสตร์ 
 

12. นางสาวเกศริน    สิทธิกฤษ์ ครู/ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ 
 

13. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์ ครู/ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

สังคมศึกษาฯ 
 

14. นายบัญจบ 
     จันทร์คล้าย 

ครู/ 
ร.ร.เชียรใหญ ่

สังคมศึกษาฯ 
 

15. นายกานต์ 
     วงษ์ตั้นหิ้น 

ครู/ 
ร.ร.เชียรใหญ ่

การงานอาชีพ (งานเกษตร)/ 
 

16. นายคณิศ   
    ถิรารางค์กูล 

ครู/ 
ร.ร.เบญจม- 
ราชูทิศ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)/ 
 

17. นางสาวนฤมล 
         ค าพุทธ 

ครู/ 
ร.ร.โยธินบ ารุง 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)/ 
 

18. นางวิชุนันท์ 
         น้ าเพชร 

ครู/ 
ร.ร.ทุ่งสง 

ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ)/ 
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       เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัตกิารประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  8 ราย       
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 2 ราย 
 

1 
 

นางผุสดี   
          เต็มสงสัย 

คร ู บ้านบางกระบือ นาฏศิลป ์

2 นางอรุณโรจน ์
           ยิ่งค านึง 

คร ู ราษฎร์บ ารุง/ 
อ.ลานสกา 

คอมพิวเตอร ์

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 2 ราย 
 

3 
 

นางกาญจนา 
        เมธาวิรุฬห ์

คร ู วัดกะเปียด วิทยาศาสตร ์

4 
 

นางสาววัลภา 
            พุ่มด้วง 

คร ู วัดไม้เรียง ภาษาอังกฤษ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 ราย 
 

5 นางสาวสุพรรณ ี
       ทองสุวรรณ            

คร ู บ้านเผียน ภาษาอังกฤษ 

6 นางจิราวรรณ 
         เหมาะกิจ 

คร ู ปทุมานุกูล ภาษาไทย 

7 นายสุรยิา   
       พรหมเรือง 

คร ู บ้านพังปริง พลศึกษา  
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 อัตรา 
 

8 นางสาวมัณฑนา 
            รัตนบุรี 

คร ู เบญจมราชูทิศ 
 

การงานอาชีพ                 
(คหกรรม) 
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เร่ืองที่ 4.13 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 1 ราย เพ่ือให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประ เมินชุดที่ 2                
ในสาขานั้น ๆ ต่อไป 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

สถานศึกษา/ สาขาวิชา 
โรงเรียน  

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 ราย 
 

1 นายธีระพล   
        กิจเกิด 
 

ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

2986 วัดปลายสระ สายงานบริหาร
สถานศึกษา 
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                                                       เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ จ านวน 1 ราย และอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ จ านวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ สถานศึกษา/

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 

1 นางสาวจินดา 
พราหมณ์ชู 

 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

112993 
 
 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลา
ภิเษก 

วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

 
  
 
    เร่ืองที่ 4.15 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน (ผลการประเมินด้านที่ 3 จากต่างเขตพื้นที่  
          การศึกษา) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน สาขาวิชา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
1. นางอ าพร  จุตติ 

 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

1212 วัดทอนหงส์ 
(สถานศึกษาเดิม 
ร.ร.รัษฎานุ
ประดิษฐ์ สพม.13) 
 

ภาษาไทย 
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       เร่ืองที่ 4.16 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการและอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย 
โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี สถานศึกษา/

โรงเรียน 
สาขาวิชา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 อัตรา 
 

๑ นายไพรตัน ์
              เต็มนา 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

11219 วัดมุขธารา คณิตศาสตร ์
 
 

 

 
 

       เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมั ติ การให้ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา มี วิทยฐานะช านาญการ ตามหลัก เกณ ฑ์                     
ว 21 /2560 จ านวน 1 ราย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 อัตรา 
1 นางสาวอนสุรณ์ วงศ์ภักดี   ครู โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์  
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          เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ 
ว 21/2560 จ านวน 2 ราย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 อัตรา 

1 นางกนกวรรณ  มูณีวรรณ ครู/ช านาญการ/ 
 

โรงเรียนวัดน้ าตก  
 

2 นางอรสา ใจรังษี ครู/ช านาญการ/ 
 

โรงเรียนบ้านวัดใน  
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เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร 
       ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
       ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัต ิดังนี้ 

1 อนุมัติให้น าต าแหน่งเลขท่ี อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  มาประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
  2.   อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ว.10/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน                  
ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และต าแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 

2.1 ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติของบุคคล  คณะกรรมการ 
คัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
   2.2 อนุมัติการประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

3.   อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 น าผลการ 
ประเมินผลงานมาเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้ง ต่อไป 
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     เร่ืองที่ 4.20 
เรื่อง  ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อประเมินผลงานให้ด ารงต าแหน่ง นิติกรระดับช านาญการพิเศษ  

        ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติดังนี้ 

 1. อนุมัตผิลการตรวจคุณสมบัติและการนับระยะเวลาเกื้อกูล นายวีระพันธ์  โชติวัน ต าแหน่งต าแหน่ง          
เลขที่ อ 26 กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

 2. อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการคัดเลือกบุคคลตาม
ตัวชี้วัด และประเมินผลงาน ต่อไป ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2562  

 
 

 
เร่ืองที่  ๔.21 

เรื่อง    การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี 
          เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น  และการเบิกจ่ายเงินเพิ่มส าหรับ 
          ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบให้  นายประทุม  ชนะสงคราม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง                
นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ( 6,000 บาท)                   
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563    
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    เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน 
       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) และกรณีพิเศษทุกประเภท ปี พ.ศ.2564 ไปยัง 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย หรือต่างจังหวัด 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 1 – 4  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 (กรณีปกติ) และกรณี 
พิเศษ ทุกประเภท ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้ายหรือไปต่างจังหวัดทั้งท่ีมีคุณสมบัติครบ และไม่ครบ  
โดยในรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบให้หมายเหตุไว้ด้วย 
 
   
 

เร่ืองที่ 4.23 
เรื่อง  ขอความเหน็ชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 4 โรงเรียน 
1.1  โรงเรียนบ้านตลาด อ าเภอลานสกา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 1 
1.2  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชยาคาร อ าเภอพิปูน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 2 
1.3  โรงเรียนวัดสระ อ าเภอปากพนัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3 
                     1.4  โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 อ าเภอท่าศาลา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
   2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จ านวน 1 โรงเรียน 
  2.1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อ าเภอทุ่งใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 12 
    3. โรงเรียน Stand Alone  จ านวน 3 โรงเรียน 
  3.1 โรงเรียนบ้ านวังหอน อ าเภอชะอวด ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 
  3.2  โรงเรียนบ้ าน เขาวง อ าเภอบางขัน  ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
  3.3 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง อ าเภอสิชล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่น ๆ 
   5.1 เร่ือง   จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
                                         นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                         มัธยมศึกษา เขต 12 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     รับทราบเรื่องการขอใช้อาคารส านักงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จากหน่วยงานอื่นในอ าเภอท่าศาลา 
 
 
                     5.2 เรื่อง  ก าหนดการประชุมครั้งถัดไป 
     ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 12 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น.  
เป็นต้นไป โดยมีวาระการพิจารณาที่จะต้องด าเนินการตามกรอบระยะเวลา คือ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
 
 

เลิกประชุม  เวลา 19.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


