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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (สรุปมติย่อ)
ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และระบบออนไลน์ (Google Meet)
..................................................
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
โดยได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อที่ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
จานวน 11 คน
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
ครั้งที่ 6/2564 ในวันนี้ ได้มาประชุมด้วยตนเอง ด้วยเหตุผล 3 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่อง งบประมาณด้านการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากใกล้
จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งที่ได้เสนอมาแล้วกระผมได้อนุมัติไปหมดแล้ว ถ้ายัง
ไม่ได้รับอนุมัติในรายการใดให้ตรวจสอบการดาเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด ติดขัดอย่างไร โดยให้
โทรศัพท์ประสานมายังกระผมโดยตรง
ประเด็นที่ 2 เรื่อง สถานการณ์การระบาดขอโรคติดเชื้อโควิด – 19 ขอจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในช่วง 30 วันที่ผ่านมานั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างหนักมากขึ้น ใน
พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก ประกอบด้วย 3 อาเภอคือ อาเภอเมือง อาเภอท่าศาลา และอาเภอ
ปากพนัง ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายวัน 30 – 50 ราย อาเภอที่ผู้ติดเชื้อประปรายเกือบทุกวัน
ประกอบด้วย 5 อาเภอ คืออาเภอพระพรหม อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอทุ่งสง อาเภอทุ่งใหญ่ และ
อาเภอหัวไทร ถึงแม้ว่ายอดติดเชื้อจะไม่สูงก็มีรายงานมาเกือบทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ
หอการค้า จะได้เข้าใจสถานการณ์ ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องควบคุมโรคนั้น เฉพาะพื้นที่ต้องมีข้อมูลเป็น
องค์ประกอบ โดยได้เน้นย้าว่าครัส เตอร์ที่มีการระบาดอย่างหนัก คือครัสเตอร์ ตลาด เช่น ที่ตลาด
สดคูขวางมีแม่ค้า 3000 กว่าราย ติดเชื้อไปแล้ว 600-700 ราย สาหรับการแพร่ระบาดของเชื้อ
ตลาดครั้งแรกเริ่มจากตลาดหัวอิฐ ซึ่งตลาดหัวอิฐมีตลาดซ้อนกันอยู่ 3 ตลาดคือ ตลาดสดที่จ่าย
ตอนเช้า 2. ตลาดพืชผลหรือตลาดบัวตอง 3.ตลาดนัดท่าเรียน และที่สาคัญตลาดหัวอิฐเป็นตลาด
ค้าปลีกทางการพาณิชย์ที่สาคัญ เป็นตลาดที่ขนส่งสินค้าไปยังตลาดอืน่ ๆ ทั่วประเทศ เช่นตลาด
ไทย เป็นต้นเพราะฉะนั้นการควบคุมก็จะทาได้ยาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มากที่สุดคือการเกษตร อันดับสองคือค้าปลีก อันดับสามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้
รายได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ ไม่นับรวมภูเก็ต ถ้าเทียบในระดับประเทศจากลาดับที่ 16 ตอนนี้
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อยู่ในลาดับที่ 12 การบริหารจัดการต้องมีความเหมาะสม ลงตัว และรายได้อันดับที่ 4 มาจาก
ด้านการศึกษาโดยเมื่อเร็วๆ นี้อาเภอปากพนัง มีผู้ติดเชื้อ 13 ตาบล จาก 19 ตาบล ตลาดที่เป็น
ต้นตอของการระบาดของเชื้อคือตลาดบางวัง คณะกรรมการโรคติดต่อได้ร่วมกันประชุมโดยให้
อานาจนายอาเภอปากพนังสั่งปิดตลาดดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องรัดกุมตาม
กฎหมายและสุขอนามัย ในส่วนของงานออกติดตามการระบาดของเชื้อโควิด – 19 ตามตลาด
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ กอรมน.จังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด ปกครองจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด และสาธารณาสุขจังหวัด จะเป็นทีมไปประเมินตลาด ตามสภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัยต่าง ๆ
และจนขณะนี้มผี ู้ติดเชื้อในทัณฑสถานวัยหนุ่ม ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เยาวชน ที่อยู่ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ในทัณฑสถานวัย หนุ่มมีผู้ติดเชื้อจานวน 74 ราย เจ้าหน้าที่
1 ราย จากการตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดย ATK พบผลบวก 1,195 และทาสวอปซ้ารอผลอีกครั้ง
โดยสรุปผู้ติดเชื้อในเรือนจาไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่ง โดยได้วางแผนการรักษาในเรือนจา ยกเว้นผู้ป่วยติด
เชื้อรุนแรงและอายุมากจะให้มาทาการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช ใครที่เข้าเรือนจาก็ต้อง
ดาเนินการตามมาตรการพักคอย มีการประสานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจาและสถานีอนามัย
สุขภาพตาบล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก่อนที่จะให้มีการเปิดสถานศึกษา มีหลายหน่วยงานมา
ขอใช้อาคารสถานที่ รวมทั้งโรงพยาบาลสนามจะต้องขออนุมัติตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา
เพราะว่าหลายโรงเรียนอาจจะอ้างความจาเป็น โดยให้คิดถึงผู้เรียน และผู้สอนเป็นสาคัญ และ
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเปิดอย่างน้อย 14 วัน ควรจะต้องมีการตรวจสอบกลุ่มที่จะมา
เรียนหรือที่จะมาศึกษา มาจากพื้นที่แหล่งแพร่ระบาดหรือไม่ หากมาจากพื้นที่แหล่งแพร่ระบาด
ขอให้มีมาตรการเพิ่มเติมจากแหล่งปกติที่เราเคยกาหนดไว้ เช่นอาจมีการคุมไว้สาหรับสังเกต
อาคาร เพื่อไม่ให้ลุกลามในวงกว้าง เราพบผู้ป่วยแล้วเชิงรุก ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจ
100 เปอร์เซ็นต์ แม้จะไม่พบการติดเชื้อก็ต้องสังเกตอาการและกักตัว 14 วัน ทุกสถานศึกษาต้อง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประเด็นที่ 3 เรื่องการย้ายผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีในวาระโดยให้นาไป
พิจารณาในวาระที่ 4.1 เมื่อมีเรื่องร้องเรียนและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ และการดาเนินการใน
กระบวนการขั้นตอนจะต้องถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะให้แต่ละฝ่ายได้ชี้แจง
การดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
จานวน 13 วาระ
3.2 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3.2.1 เรื่อง รายงานการจัดส่งคาร้องขอย้าย ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ไประหว่างจังหวัดหรือสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการรายงานการส่งคาร้องของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ไประหว่างจังหวัดและระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กับสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องไว้ ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แล้ว รวมทั้งสิ้น จานวน 7 ราย
ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน - ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 4 ราย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
จานวน - ราย
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3.2.2 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิ นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒ นาการศึกษาของผู้อานวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ปี ทั้ง 13 ราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สรุปผลกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีเ่ พือ่ พัฒนำกำรศึกษำของผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำในระยะเวลำ 1 ปี
ผู้อำนวยกำร
วันทีบ่ รรจุ
ผลกำรประเมินทัง้ ปี
สรุปผลกำรประเมิน
หมำยเหตุ
ชื่อ - สกุล
สถำนศึกษำ
และแต่งตัง้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม เฉลีย่ ทัง้ ปี (ผ่ำน/ไม่ผำ่ น)
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 จำนวน 3 รำย
นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
วัดมะเฟือง
27 มี.ค.2563 75.00 81.50 156.50 78.25 ผ่ำน
นายยงยศ ทองคา
วัดหลักช้ำง
27 มี.ค.2563 79.00 80.00 159.00 79.50 ผ่ำน
นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์
บ้ำนพรุวง
27 มี.ค.2563 78.00 84.50 162.50 81.25 ผ่ำน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 จำนวน 7 รำย
นางกัลย์กมล ภูธรภักดี
บ้ำนโก้งโค้ง
27 มี.ค.2563 88.00 92.00 180.00 90.00 ผ่ำน
นายจิรพงศ์ มงคลเพชร
วัดควนป้อม
27 มี.ค.2563 86.00 90.00 176.00 88.00 ผ่ำน
นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร
บ้ำนดอนตำสังข์ 27 มี.ค.2563 90.00 90.00 180.00 90.00 ผ่ำน
นางเกษรินทร์ แก้วนาม
บ้ำนวังหอน
27 มี.ค.2563 86.00 91.00 177.00 88.50 ผ่ำน
นายณัฐกร จิ้วฮวด
วัดรำมแก้ว
27 มี.ค.2563 85.57 91.00 176.57 88.29 ผ่ำน
นายสิทธา สามพิมพ์
บ้ำนบำงด้วน
27 มี.ค.2563 83.66 93.33 176.99 88.50 ผ่ำน
นายเกียรติมงคล คชสง่า
วัดสว่ำงอำรมณ์ 10 เม.ย.2563 84.07 90.00 174.07 87.04 ผ่ำน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 จำนวน 3 รำย
นางสาวเพชรลดา สมเพชร บ้ำนเผียน
27 มี.ค.2563 84.21 94.33 178.54 89.27 ผ่ำน
นางสาวอัซรีดา อามินี
บ้ำนเขำทรำย
27 มี.ค.2563 86.32 93.33 179.65 89.83 ผ่ำน
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
วัดคงคาเลียบ
27 มี.ค.2563 81.05 84.67 165.72 82.86 ผ่ำน
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3.2.3 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัด เพื่อรับทราบ โดยในส่วนของจังหวัดนครศรี ธรรมราช มี
ราชื่อผู้ขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายเจษฎากร สงโสม
โรงเรียนเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นางสาวบุณณดา ศักดิ์ขวา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นางสาวฐิติวรดา ลาภสงเสริม
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นางสาวเบญญทิพย์ ขนุนอ่อน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายนันทวัฒน์ พรหมทอง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นางสาววาสนา บัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นายณัฐวุฒิ เมืองแดง
วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
อาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. ให้ ค ณะอนุ กรรมการศึก ษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตรวจสอบ กลั่ น กรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดความรอบคอบ เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม และให้ อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
สามารถอ่านเอกสารประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ได้ให้ความเห็นประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่เขียนคาร้องย้าย กรณีปกติ ประจาปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
2. แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นร้องเรียน
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (การย้ายกรณีปกติ) ประจาปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย
(1) นายษฐา ขาวขา
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายประยูร เงินพรหม
อนุกรรมการ
(3) ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
อนุกรรมการและเลขานุการ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อมูลการย้ายผู้บริหาร
สถานศึก ษา สั งกัด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (การย้ ายกรณี ป กติ ) ประจาปี พ.ศ.2564 ตามคาสั่ งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัด นครศรี ธรรมราช ที่ 479/2564 ลงวัน ที่ 17 กัน ยายน 2564 และค าสั่ งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 492/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
(1) นายเจียร ทองนุ่น
ประธานอนุกรรมการ
(2) นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(3) นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
(4) นายประชา ฤทธิผล
อนุกรรมการและเลขานุการ
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การพิจารณาดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ราย นางสาวรดาณัฐ เมืองจา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุติเรื่องการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ราย นางสาวรดาณัฐ เมืองจา

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง รายนายภัทรพล บุญนาค
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลด นายภัทรพล บุญนาค ออกจากราชการ
____________________________________________________________________________________

เรื่องที่ 4.4

เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดารง
ตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลคะแนนและการแต่ งตั้ งข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ว ยซึ่ งผ่ า น
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 2 ราย
ที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
วันที่บรรจุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1 นางสาววัชราภรณ์
วัดควนกอ/
10 พฤษภาคม 2562
หนูเทพ
ถ้าพรรณรา
2 นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง
องค์การสวนยาง 3/ 15 พฤษภาคม 2562
ทุ่งใหญ่
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห้ นางสาวนภอร แสงศรี ต าแหน่ ง ครู โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นปากเสี ย ว อั ต ราก าลั ง -1
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านโคกมะขาม อัตรากาลัง -2 กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต ได้ตาม
ประสงค์ มีกาหนด 1 ปี

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวจิราพร คงพัน ธ์ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านน้ารอบ ตาแหน่งเลขที่ 11355 ไปดารง
ต าแหน่ งครู โรงเรี ย นเทศบาล 4 (บ้ านกาแป๊ ะ ฮู ลู ) ต าแหน่ งเลขที่ 46-2-08-6500-041 กองการศึ ก ษา
เทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
2. นางสาวฝาตีเม๊าะ เคี้ยนหิ้น ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยยูง ตาแหน่งเลขที่ 3696
ไปดารงตาแหน่งครู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ตาแหน่งเลขที่ 46-2-08-6500-200 สังกัดสานักการศึกษา
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ กศจ.อนุมัติ
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ จั ด สรรคื น อั ต ราข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาจากผล การ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนท้ องเนียนคณาภิ
บาล
ตาแหน่งเลขที่ 126986 อัตราเงินเดือน 57,870 บาท

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ (ว.21/2560)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อให้ มี วิ ทยฐานะช านาญการ ตามหลั ก เกณฑ์
ว 21 /2560 จานวน 3 ราย
ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
ครู/โรงเรียนบ้านคอกช้าง
1 นางมนชนก ยะโส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
จานวน 2 ราย
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยนาค ครู/ครู/โรงเรียนนบพิตาวิทยา
3 นางพิมพิมล พรหมลักษณ์
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผูร้ ่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การแต่งตั้ ง นางสาวสุ รัต น์ ว ดี ศรีจัน ทร์ ตาแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึก ษา วิท ยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนสมสรร เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.๓) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว
๒๑/๒๕๖๐ ราย นางสุบรรณ์ ชูบัวทอง ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิช าชี พ , ด้ า นที่ 2 ความรู้ ค วามสามารถ และด้ า นที่ 3 ผลการปฏิ บั ติ งาน ของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ข อมี วิ ท ยฐานะครู ช านาญการ
จานวน 8 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางลภัสรดา
เกตุสกุล

2

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

วุฒิ/วิชาเอก

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

วท.บ./
(เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ศษ.บ.
(การแนะแนว)
กศ.บ./
(ภาษาอังกฤษ)

แนะแนว

น.ส.ปุญชรัสมิ์
วัชรกาฬ

ครู/
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
ครู/
ร.ร.วัดมะม่วงตลอด

3

น.ส.ศศิธร
เวสารัตน์

ครู/
ร.ร.บ้านสานักใหม่

การศึกษาปฐมวัย

4

นางธนพร
จินาภิรมย์

ครู/
ร.ร.วัดโคกมะม่วง

บธ.บ./
(การบัญชี)
ศน.บ./
(การศึกษาปฐมวัย)
ศษ.ม./
(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.
(เทคโนโลยีการประมง)
ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิทยาศาสตร์

11

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

5

นางอรทัย
ทองย้อย

ครู/

นายวุฒิพล
ชูสุทน

7

8

6

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

วุฒิ/วิชาเอก
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
พธ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครู/
ร.ร.บ้านทุ่งครั้ง

วท.บ.
(เทคโนโลยี
การจัดการ)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปริญา
นพประดิษฐ์

ครู /
ร.ร.บ้านปากลง

วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (วิทยาศาสตร์)

นางสาวนฤมล
วิหคหงษ์

ครู /
ร.ร.วัดประทุม
ทายการาม

ศษ.บ.
(ภาษาไทย)

ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก

(วิทยาศาสตร์)

ภาษาไทย

2. อนุ มั ติก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 ของข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผูข้ อมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 8 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
3. มอบให้ สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

12

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลคะแนนการประเมิ น ตามมติ ข องคณะกรรมการ และอนุ มั ติ ให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการได้
ทั้ง 30 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
รับเงินเดือน
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง
โรงเรียน
เลขที่
อันดับ ขั้น(บาท)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 5 ราย
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัณย์รัชต์

ครู

574

คศ.1 22,870

อนุบาล
นครศรีธรรมราชฯ

วิทยาศาสตร์

2

นางราตรี ดวงมุสิก

ครู

311

คศ.1 26,030

วัดดินดอน

ปฐมวัย

3

นายสรศักดิ์
ทองเชิด

ครู

1339

คศ.1 26,490

วัดท้ายสาเภา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

4

นางศิริพร
ศรีไสยเพชร

ครู

9641

คศ.1 23,270

บ้านปลายคลอง

ภาษาไทย

5

นางประภารัตน์
บุญขวัญ

ครู

3378

คศ.1 27,090

วัดสระเพลง

วิทยาศาสตร์

ยู้นเส้น

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 5 ราย
6

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลันดา

ครู

5794

คศ.1 23,160

บ้านบนควน

สังคมศึกษา

7

น.ส.กิ่งนภา
เมืองจันทร์

ครู

10680

คศ.1 24,430

บ้านนิคมวังหิน

คอมพิวเตอร์

8

น.ส.ปุญญภัสสร์
ชุมจิตร

ครู

5896

คศ.1 23,080

บ้านนาตาเสา

คณิตศาสตร์

9

น.ส.มุทิตา
จันทร์แป้น

ครู

9292

คศ.1 22,950

วัดนางเอื้อย

คณิตศาสตร์

10 นางกัลยวรรธน์
รัตนพันธ์

ครู

5059

คศ.1 28,030

วัดก้างปลา

ปฐมวัย

11 น.ส.อารดา

ครู

5868

คศ.1 23,920

บ้านไสเตาอ้อย

ภาษาไทย

12 นายนภเกตน์
ตารมย์

ครู

4478

คศ.1 22,980

ตชด.บ้านยูงงาม

วิทยาศาสตร์

13 น.ส.ดาราวรรณ
หนูแก้ว

ครู

5011

คศ.1 23,580

บ้านบางตะเภา

คณิตศาสตร์

บุญประเสริฐ

จัติกุล
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รับเงินเดือน
สถานศึกษา/
โรงเรียน
อันดับ ขั้น(บาท)
คศ.1 23,450 บ้านทุ่งกรวด

14 นายศุภวิทย์
วชิรวรรณ

ครู

ตาแหน่ง
เลขที่
4349

15 นายศักดา
ชานาญกิจ

ครู

6223

คศ.1 27,300

วัดประดิษฐาราม

สังคมศึกษาฯ

16 นายฐากูร

ครู

10223

คศ.1 23,330

บ้านกรุงหยันใต้

สังคมศึกษา

ครู

6091

คศ.1 24,010

วัดประดิษฐาราม

ปฐมวัย

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สาขาวิชา
ศิลปะ

ทองจีน
17 น.ส.อมรรัตน์
แสงมณี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย
18 นางปัทติมา
รักไทรทอง

ครู

7021

คศ.1 26,470

วัดจิกพนม

วิทยาศาสตร์

19 นางสาวผกามาศ
ปลอดเขียว

ครู

8646

คศ.1 28,580

วัดสมควร

คณิตศาสตร์

20 นางสาวสุชาดา
ผาสุข

ครู

3581

คศ.1 25,840

วัดแหลม

คณิตศาสตร์

21 นางสาวสุลาลัย
ทองดี

ครู

คศ.1 23,480

วัดบ่อล้อ

ภาษาไทย

22 นายสิทธิชัย ต้นส้ม

ครู

คศ.1 28,000

บ้านเกาะสุด

ภาษาไทย

3798
8945

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 8 ราย
23 นางสาววาสนา
สุทิน

ครู

4496

คศ.1 22,370

วัดโคกเหล็ก

การศึกษา
ปฐมวัย

24 นางสาวพิชญาภัค
ทลิกรรณ์

ครู

4699

คศ.1 22,230

บ้านปากลง

สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

25 นายสมนึก
ดังธารทิพย์

ครู

4131

คศ.1 26,430

บ้านทุ่งเกราะ

การงานอาชีพ

26 นางรุ่งทิพย์
พุทธพฤกษ์

ครู

8106

คศ.1 26,240

บ้านบางฉาง

ภาษาไทย

27 นายเดชา

ครู

4168

คศ.1

28,300 บ้านช่องเขาหมาก

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์)

คศ.1

25,820 บ้านเขาหัวช้าง

ภาษาไทย

คศ.1

25,030 บ้านเขาหัวช้าง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์)

คศ.1

26,410 บ้านเขาฝ้าย

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

บุญทอง
28 นางชูลีพร
ยอดระบา
29 นายกิติศักดิ์
หมอกแก้ว

ครู

30 นางนุชจะรีย์
รัตติโชติ

ครู

ครู

6082
1587
8541
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขออนุมัติคุณ สมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ขออนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1
น.ส.ธิดารัตน์
ผอ.ร.ร./
วัดดินดอน
สุขศรีทอง ผอ.ชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล

2

นางนารีรัตน์
พรหมศร

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

องค์การสวนยาง 1

3

นายวิจารณ์
พรสัจจา
นางปฤทัย
อามฤทธิ์
นายสุรชัย โมฬี

บ้านทะเลสองห้อง

นายธวัชชัย
สวัสดิ์
นายพงศ์ศิริ
วงศ์สวัสดิ์

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

8

นายเกรียงไกร
แจ่มสุริยา

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

บ้านชายคลอง

9

นายปรีชา

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

วัดสวนพิกุล

4
5
6
7

10
11

จันเอียด
นางสาวสุนิศา
ภักดิ์จันทร์
นางสาวจุฑามาศ
จอมทอง

วัดควนยูง
บ้านกรุงหยันใต้
วัดควนกอ
บ้านปลายคลองเพรง

บ้านนิคมวังหิน
ชุมชนวัดบางบูชา

15

ที่

ชื่อ – สกุล

12

นายอดิศักดิ์
ชุมฉิม

13

นายชาญวิทย์

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

ผอ.ร.ร./
เกิดขุมทอง ผอ.ชานาญการ

สถานศึกษา/
โรงเรียน
วัดธาราวง
วัดปากด่าน

2. ขออนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย
3. มอบให้ สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งตั้ง
กรรมการประเมินฯ แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 2 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผล
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุด
ที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุรสั วดี
บุญติด
นายวิชาญ
จินพล

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

สถานศึกษา/
โรงเรียน
บ้านสานักม่วง

บริหารสถานศึกษา

บ้านเปร็ต

บริหารสถานศึกษา

สาขาวิชา
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติผลการประเมินคุณสมบัติของบุคคล ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และผลการ
ประเมินผลงานฯ ตามมติคณะกรรมการฯ ราย นางกชทกร วุฒิมานพ
2. อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง นางกชทกร วุฒิ ม านพ ต าแหน่ งนั ก วิช าการพั ส ดุระดั บ ช านาญการ ให้ ด ารง
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 15 กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 (วันที่ส่งผลงาน)

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2564
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของ นางสาวแพทซ์ ปรุงแก้ว ผู้จัดการศึกษา
โดยครอบครัว ด.ช.แพทริก ปรุงแก้ว ชื่อสถานศึกษา บ้านเรียนน้องแพทริก ปรุงแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2564 (เป็นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น)
ประธาน

กาหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่
7/2564 เป็ น กรณี เร่ ง ด่ ว นและจ าเป็ น ในวั น พุ ธ ที่ 29 กั น ยายน 2564 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีได้กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการและผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ประชุ ม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา 14.00 น.

