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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (มติย่อ) 
(กรณีเร่งด่วนจ าเป็น) 

คร้ังที่ 8/2565 
เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมอรพิน 1 โรงแรมทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------------- 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการ
ประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการและ 
    อ านวยความสะดวกต่อท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมเพื่อให้
การรับรอง 

ประธาน   เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามท่ีประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินก าร                
จึงขอให้ ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนท่ีจะรับรอง 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   รับทราบการด าเนินการตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565  จ านวน 22 วาระ  
 
 

3.2 เร่ือง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       3.2.1 เร่ือง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 3 จ านวน 8 โรง ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 2/2565 ดังนี้ 

1. โรงเรียนวัดในไร ่  อ าเภอพิปูน  สังกัด สพป.นศ.2 
2. โรงเรียนบ้านปากระแนะ อ าเภอพิปูน  สังกัด สพป.นศ.2 
3.  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อ าเภอฉวาง  สังกัด สพป.นศ.2 
4. โรงเรียนบ้านคลองขัน  อ าเภอฉวาง  สังกัด สพป.นศ.2 
5. โรงเรียนวัดควนสตอ  อ าเภอฉวาง  สังกัด สพป.นศ.2 
6. โรงเรียนบ้านเศลาใต้  อ าเภอฉวาง  สังกัด สพป.นศ.2 
7. โรงเรียนบ้านป่าพาด  อ าเภอฉวาง  สังกัด สพป.นศ.2 
8. โรงเรียนวัดบางฉนาก  อ าเภอปากพนัง  สังกัด สพป.นศ.3 
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รายละเอียดประกอบข้อมูลการพิจารณาขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน 8 โรงเรียน 

ขอประกาศเลิกต้ังแต่ภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นต้นไป 
ที่ สถานศึกษา สังกัด/ที่อยู่ รายละเอียดในการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการ หมายเหตุ 

      จ านวน น.ร. 
จ านวน

ครู ทรัพย์สิน/เอกสาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

      (ปีการศึกษา) 

(ปี
การศึกษา 
2564)   

เพื่อขอเลิกสถานศึกษา 

  
      2562 2563 2564     ขั้นพื้นฐาน   

1 โรงเรียนวัดไร่ สพป.นศ.2    0 0 0 0 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน คร้ังที่ 4/2564   

    
ม.7  ต.เขาพระ  อ.พิ
ปูน         ให้ ร.ร.วัดมังคลาราม เป็นผู้ดูแล วันที่ 25 ต.ค.2564   

    จ.นครศรีธรรมราช               

                    

2 โรงเรียนบ้านปากระแนะ สพป.นศ.2    0 0 0 1 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน คร้ังที่ 1/2564  -ครู 1 ราย เกษียณอายุราชการ 

    ม.6 ต.เขาพระ  อ.พิปูน         ให้ ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่ เป็นผู้ดูแล วันที่ 25 ต.ค.2564 
  วันที่ 30 ก.ย.
65 

    จ.นครศรีธรรมราช         และรับผิดชอบ และขณะน้ีใช้เป็น     

              ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน     

              
 

    

3 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.นศ.2    0 0 0 0 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน วันที่ 8 ธ.ค.2564   

    ม.8  ต.นาแว  อ.ฉวาง         ให้ ร.ร.วัดควนยูง เป็นผู้ดูแล     

    จ.นครศรีธรรมราช         ปัจจุบัน เป็นที่ต้ังของ กศน.นาแว     

              และก าลังขอใช้เป็นสนามฟุตซอล     
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ที่ สถานศึกษา สังกัด/ที่อยู่ รายละเอียดในการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการ หมายเหตุ 

      จ านวน น.ร. 
จ านวน

ครู ทรัพย์สิน/เอกสาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

      (ปีการศึกษา) 

(ปี
การศึกษา 
2564)   เพื่อขอเลิกสถานศึกษา   

      2562 2563 2564     ขั้นพื้นฐาน   

4 โรงเรียนบ้านคลองขัน สพป.นศ.2 0 0 0 1 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน วันที่ 8 ธ.ค.2564 มีครูเกษียณ 1 ราย 

    ม.1 .กะเปียด  อ.ฉวาง         ให้ ร.ร.ฉวาง เป็นผู้ดูแล   30-ก.ย.-65 

    จ.นครศรีธรรมราช         ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดขอใช ้     

              เมื่อประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว     

  
 

          จะส่งคืนพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง     

              ให้แก่ธนารักษ์นครศรีธรรมราช     

5 โรงเรียนวัดควนสะตอ สพป.นศ.2 1 1 0 0 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน วันที่ 8 เม.ย.2564   

    ม.5 ต.ไสหร้า  อ.ฉวาง         ให้ ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล เป็นผู้ดูแล     

    จ.นครศรีธรรมราช         ขณะน้ี อบต.ไสหร้า  ก าลังย่ืนเร่ือง     

              เพื่อขอใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/     

              ลานกีฬา อบต.ไสหร้า / โรงเรียน     

              ผู้สูงอายุ     

6 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ สพป.นศ.2 0 0 0 0 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน วันที่ 8 เม.ย.2565   

    ม.3 ต.ละอาย  อ.ฉวาง         ให้ ร.ร.วัดมะปรางงาน เป็นผู้ดูแล     

    จ.นครศรีธรรมราช          - อบจ.นครศรีฯ ขอใช้เป็นสนาม     

                 ฟุตบอลหญ้าเทียม     

                    



5 

 

          ที่ สถานศึกษา สังกัด/ที่อยู่ รายละเอียดในการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการ หมายเหตุ 

      จ านวน น.ร. 
จ านวน

ครู ทรัพย์สิน/เอกสาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

      (ปีการศึกษา) 

(ปี
การศึกษา 
2564)   เพื่อขอเลิกสถานศึกษา   

      2562 2563 2564     ขั้นพื้นฐาน   

7 โรงเรียนบ้านป่าพาด สพป.นศ.2 0 0 0 0 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน วันที่ 8 เม.ย.2565   

    
ม.17  ต.ละอาย  อ.
ฉวาง         ให้ ร.ร.วัดมะปรางงาม เป็นผู้ดูแล     

    จ.นครศรีธรรมราช          - ขอใช้เป็นที่ท าการของหมู่บ้าน      

                 และศูนย์กักตัวของผู้ป่วยโควิด - 19     

  
 

                

8 โรงเรียนวัดบางฉนาก สพป.นศ.3 23 32 29 3 ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สิน คร้ังที่ 2/2565  - ขาดแคลนครู ครูไมค่รบชั้น 

    
ม.3  ต.ปากพนังฝั่ง
ตะวันออก         

ให้ ร.ร.วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232 วันที่ 7 เม.ย.2565    ปีการศึกษา 2565 มีครู 

    
อ.ปากพนัง  จ.
นครศรีธรรมราช         

 เป็นผู้ดูแล 
  

   เกษณียน 1 คน 

                   - โรงเรียนไม่สามารถได้บรรจุ 

                     ผู้บริหารและครูเพิ่มได้ 

                   - จัดการเรียนการสอน ไม่เกิด 

                     ผลดีเท่าที่ควร 
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เรื่องที่ 4.1 
เร่ือง  ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีพ.ศ.2564                  
        (คร้ังที่ 3)      
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี   

พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 3) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 

 
ต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 

ต าแหน่งเดิม 

ท่ี โรงเรียน ต าแหน่ง 
โรงเรียน 

 
1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 

ต าแหน่งเลขท่ี 26073 
อันดับ คศ.3 ขั้น 45,820 บาท 
 

นายสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อ านวยการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
สพม.นครศรีธรรมราช 

2 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
ต าแหน่งเลขท่ี 25498 
อันดับ คศ.3 ขั้น 45,820 บาท 
 

นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนิทร์ธานีวิทยาคม 
สพม.นครศรีธรรมราช 

3 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 
ต าแหน่งเลขท่ี 26338 
อันดับ คศ.3 ขั้น 45,820 บาท 
 

นายวิริยะ  วุฒิมานพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านปลายทอน  
สพป.นครศรีธรรมราช  
เขต 4 
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เรื่องที่ 4.2 

เร่ือง   การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ประจ าปี พ.ศ. 2564 (คร้ังที่ 4)        
 

อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 
2564 (ครั้งท่ี 3) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 

 
ต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 

ต าแหน่งเดิม 

ท่ี โรงเรียน ต าแหน่ง 
โรงเรียน 

 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน  1   ราย 
1 โรงเรียนวัดนาวง 

ต าแหน่งเลขท่ี 1127 
อันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท 
 

นางสุฑารัตน์   
             ทองเกล้ียง 
  

ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านหนองหนอน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

ต าแหน่งเลขท่ี 8440 
อันดับ คศ.3 ขั้น 58,300 บาท 

นางสาวรัตนา  ศรีใหม่ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

3 โรงเรียนบ้านปากลง 
ต าแหน่งเลขท่ี 11174 
อันดับ คศ.1 ขั้น 19,680 บาท 

นางเรวดี  มิถิลา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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เรื่องที่ 4.3 
เร่ือง  การใช้ต าแหน่งว่างที่เหลือจากการย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564         
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติดังนี ้

 1. อนุมัติต าแหน่งว่างท่ีเหลือหลังจากการย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 5 ต าแหน่ ง ส าหรับการสอบคัดเลือกผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ ขนาด จ านวนนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 4 อัตรา 
1 บ้านปลายทอน 

ต าแหน่งเลขท่ี 8203 
 

สิชล เล็ก 143 

2 วัดปากด่าน 
ต าแหน่งเลขท่ี 8351 
 

สิชล เล็ก 63 

3 บ้านแขวงเภา  
ต าแหน่งเลขท่ี 1613 
 

ขนอม เล็ก 43 

4 วัดท้าวโทะ 
ต าแหน่งเลขท่ี 9581 
 

พรหมคีรี เล็ก 48 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 อัตรา 
5 บ้านหนองหนอน 

ต าแหน่งเลขท่ี 1427 
 

เมือง เล็ก 47 

 

   2. อนุมัติต าแหน่งว่างท่ีเหลือหลังจากการย้ายต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   จ านวน  12  ต าแหน่ง ใช้ส าหรับเรียกบรรจุและแต่งต้ังรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลงวัน ท่ี 4 สิงหาคม 2563 ล าดับท่ี 68 , 70 -73 , 75 – 81 (ล าดับท่ี 69 นางพัชรียา  เสนีย์ สละสิทธิ์                   
การพัฒนา และ ล าดับท่ี 74 นางสาวพัณณิตา  สุวรรณภักดี  ได้แต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 แล้ว  ต้ังแต่วันท่ี  18  พฤศจิกายน 2563) ดังนี้ 
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ท่ี โรงเรียน อ าเภอ ขนาด 
 

จ านวนนักเรียน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 11 อัตรา 
1 วัดไม้เรียง 

ต าแหน่งเลขที่ 2379 
 

ฉวาง กลาง 321 

2 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 
ต าแหน่งเลขที่ 5419 
 

ทุ่งสง ใหญ่ 1,119 

3 บ้านสามัคคีธรรม 
ต าแหน่งเลขที่ 2088 
 

ทุ่งสง กลาง 303 

4 วัดธรรมเผด็จ 
ต าแหน่งเลขที่ 2339 
 

ทุ่งสง กลาง 374 

5 หมู่บ้านป่าไม ้
ต าแหน่งเลขที่ 6180 
 

ทุ่งใหญ ่ กลาง 306 

6 บ้านควนประชาสรรค์ 
ต าแหน่งเลขที่ 2055  
 

ทุ่งใหญ ่ กลาง 343 

7 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 
ต าแหน่งเลขที่ 9383  
 

พิปูน กลาง 376 

8 บ้านไสยาสน์ 
ต าแหน่งเลขที่ 1693  
 

บางขัน กลาง 313 

9 บ้านนิคมวังหิน 
ต าแหน่งเลขที่ 7534  
 

บางขัน กลาง 199 

10 บ้านปากแพรก 
ต าแหน่งเลขที่ 1665  
 

บางขัน กลาง 308 

11 สังวาลวิทย 7 
ต าแหน่งเลขที่ 7571 
 

บางขัน ใหญ ่
 

721 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 อัตรา 
12 วัดไม้เสียบ 

ต าแหน่งเลขที่ 4019 
 

ชะอวด กลาง 
 

403 
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  3. หากบุคคลท่ีได้รับการเรียกตัวให้มาเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง  ตามข้อ 2. รายใด                   
สละสิทธิ์ขออนุมัติเป็นหลักการมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับ
ถัดไปให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด  
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เรื่องที่ 4.4 
เร่ือง  ขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราว
ในเขตพื้นที่การศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 แจ้งต้นสังกัด 
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เรื่องที่ 4.5 
เร่ือง  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ในสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 103 อัตรา 

ท่ี 
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง สถานศึกษา 
เงินเดือน ต าแหน่ง 

เลขท่ี 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
สพม.นครศรีธรรมราช ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1 124995 คร ู ร.ร.เมืองนครศรธีรรมราช คศ.2 41,620 124995 ครูผู้ช่วย ร.ร.สงขลาพฒันาปัญญา 
2 24685 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.2 41,620 24685 ครูผู้ช่วย ร.ร.สงขลาพฒันาปัญญา 
3 25599 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 58,390 25599 ครูผู้ช่วย ร.ร.สงขลาพฒันาปัญญา 

4 25610 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.2 41,620 25610 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.สงขลาพฒันาปัญญา 
 

5 25646 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 48,540 25646 ครูผู้ช่วย ร.ร.สงขลาพฒันาปัญญา 

6 26321 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 58,390 26321 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7 33376 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 47,660 33376 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8 105363 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.3 51,170 105363 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

9 107246 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.2 41,620 107246 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

10 107249 คร ู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม คศ.2 41,620 107249 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

11 25057 คร ู
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คศ.2 41,620 25057 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

12 67197 คร ู
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คศ.2 41,620 67197 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

13 24990 คร ู
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 48,540 24990 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

14 24827 คร ู ร.ร.ขนอมพิทยา คศ.2 41,620 24827 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

15 107104 คร ู ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม คศ.3 58,390 107104 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล 

16 25899 คร ู ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม คศ.2 41,620 25899 ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ส าหรับคนพิการทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

17 24837 คร ู ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา คศ.3 52,940 24837 ครูผู้ช่วย 

ร.ร.ส าหรับคนพิการทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ท่ี 
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง สถานศึกษา 
เงินเดือน ต าแหน่ง 

เลขท่ี 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 

18 121311 คร ู ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา คศ.2 41,620 121311 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

19 22786 คร ู ร.ร.ทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ คศ.2 41,620 22786 ครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล 
20 26252 คร ู ร.ร.ทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ คศ.2 41,620 26252 ครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล 
21 26377 คร ู ร.ร.ทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ คศ.3 52,060 26377 ครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล 

22 8506 คร ู
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 8506 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล 

23 25624 คร ู
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ.2 41,620 25624 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล 

24 26168 คร ู
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ.2 41,620 26168 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 

25 30439 คร ู
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ.2 41,620 30439 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 

26 28801 คร ู ร.ร.โยธินบ ารุง คศ.2 41,620 28801 ครูผู้ช่วย ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 
27 24680 คร ู ร.ร.ปากพูน คศ.2 41,620 24680 ครูผู้ช่วย ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 
28 25530 คร ู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ.2 40,360 25530 ครูผู้ช่วย ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 
29 134009 คร ู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ.2 41,620 134009 ครูผู้ช่วย ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 
30 120125 คร ู ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ์ คศ.2 35,640 120125 ครูผู้ช่วย ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล 
31 26334 คร ู ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทศิ คศ.3 52,060 26334 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา 
32 105099 คร ู ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทศิ คศ.3 58,390 105099 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา 
33 100195 คร ู ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร คศ.3 47,660 100195 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา 
34 24745 คร ู ร.ร.ทุ่งสง คศ.3 53,950 24745 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา 
35 25521 คร ู ร.ร.ทุ่งสง คศ.3 48,540 25521 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์ 
36 26143 คร ู ร.ร.ทุ่งสง คศ.3 58,390 26143 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์ 
37 79224 คร ู ร.ร.ทุ่งสง คศ.2 41,620 79224 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
38 122992 คร ู ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม คศ.3 55,720 122992 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
39 25524 คร ู ร.ร.สตรีทุ่งสง คศ.3 48,540 25524 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
40 26199 คร ู ร.ร.สตรีทุ่งสง คศ.2 41,620 26199 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
41 108844 คร ู ร.ร.สตรีทุ่งสง คศ.3 48,540 108844 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
42 24564 คร ู ร.ร.สตรีทุ่งสง คศ.2 41,620 24564 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
43 25432 คร ู ร.ร.ทุ่งสงวิทยา คศ.2 41,620 25432 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
44 25446 คร ู ร.ร.ทุ่งสงวิทยา คศ.3 48,540 25446 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
45 25460 คร ู ร.ร.ทุ่งสงวิทยา คศ.2 41,620 25460 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
46 25740 คร ู ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค ์ คศ.3 52,060 25740 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
47 25742 คร ู ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค ์ คศ.2 41,620 25742 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 
48 26984 คร ู ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค ์ คศ.3 58,390 26984 ครูผู้ช่วย ร.ร.สุพรรณบุรปีัญญานุกูล 

49 118047 คร ู ร.ร.ชา้งกลางประชานุกูล คศ.3 58,390 118047 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ี

50 126995 คร ู ร.ร.ชา้งกลางประชานุกูล คศ.2 39,100 126995 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ี

51 25650 คร ู ร.ร.นาบอน คศ.2 41,620 25650 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ี

52 24669 คร ู ร.ร.ฉวางรชัดาภิเษก คศ.3 50,290 24669 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
53 24673 คร ู ร.ร.ฉวางรชัดาภิเษก คศ.3 58,390 24673 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
54 25330 คร ู ร.ร.ฉวางรชัดาภิเษก คศ.3 58,390 25330 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
55 27450 คร ู ร.ร.ฉวางรชัดาภิเษก คศ.2 41,620 27450 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
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สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
56 8827 คร ู ร.ร.ละอายพิทยานุสรณ์ คศ.3 52,940 8827 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
57 133994 คร ู ร.ร.ละอายพิทยานุสรณ์ คศ.2 41,620 133994 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
58 131165 คร ู ร.ร.บา้นเกาะวิทยา คศ.3 40,100 131165 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
59 25309 คร ู ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คศ.2 41,620 25309 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
60 29354 คร ู ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คศ.3 53,950 29354 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
61 25363 คร ู ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม คศ.2 41,620 25363 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
62 103290 คร ู ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม คศ.2 41,620 103290 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 
63 25357 คร ู ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม คศ.2 41,620 25357 ครูผู้ช่วย ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 

64 24883 คร ู
ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ.2 41,620 24883 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 

65 24910 คร ู
ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ.2 41,620 24910 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เพชรบุรปีัญญานุกูล 

66 24950 คร ู
ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ.2 41,620 24950 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 

67 70101 คร ู
ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ.2 41,620 70101 ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 

68 25507 คร ู ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา คศ.3 53,080 25507 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
69 25512 คร ู ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา คศ.3 58,390 25512 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
70 107173 คร ู ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา คศ.2 41,620 107173 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
71 25715 คร ู ร.ร.มัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ คศ.2 41,620 25715 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
72 105338 คร ู ร.ร.มัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ คศ.2 41,620 105338 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
73 107175 คร ู ร.ร.มัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ คศ.2 41,620 107175 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
74 117160 คร ู ร.ร.มัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ คศ.3 44,560 117160 ครูผู้ช่วย ร.ร.ลพบรุีปัญญานุกูล 
75 26360 คร ู ร.ร.เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา คศ.3 56,610 26360 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
76 26372 คร ู ร.ร.เชียรใหญ่สามคัคีวทิยา คศ.3 48,540 26372 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
77 21089 คร ู ร.ร.ทรายขาววิทยา คศ.3 58,390 21089 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
78 25896 คร ู ร.ร.ปากพนัง คศ.3 58,390 25896 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
79 26315 คร ู ร.ร.ปากพนัง คศ.3 58,390 26315 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
80 30451 คร ู ร.ร.ปากพนัง คศ.3 50,290 30451 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
81 11264 คร ู ร.ร.สตรีปากพนัง คศ.3 48,540 11264 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาปานเลศิ 
82 17435 คร ู ร.ร.สตรีปากพนัง คศ.2 41,620 17435 ครูผู้ช่วย ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท 
83 21441 คร ู ร.ร.สตรีปากพนัง คศ.3 58,390 21441 ครูผู้ช่วย ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท 
84 100447 คร ู ร.ร.นาบอน คศ.3 40,860 100447 ครูผู้ช่วย ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท 
85 26314 คร ู ร.ร.โศภนคณาภรณ์ คศ.2 41,620 26314 ครูผู้ช่วย ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท 
86 21340 คร ู ร.ร.อินทร์ธานีวิทยาคม คศ.2 41,620 21340 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก 
87 2801 คร ู ร.ร.ชะอวด คศ.3 58,390 2801 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก 
88 25563 คร ู ร.ร.ชะอวด คศ.3 48,540 25563 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก 
89 25574 คร ู ร.ร.ชะอวด คศ.3 47,660 25574 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก 
90 27406 คร ู ร.ร.ชะอวด คศ.2 41,620 27406 ครูผู้ช่วย ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดตาก 
91 24792 คร ู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร คศ.2 41,620 24792 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
92 10411 คร ู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร คศ.2 41,620 10411 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
93 100491 คร ู ร.ร.สชิลคุณาธารวทิยา คศ.2 41,620 100491 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
94 100492 คร ู ร.ร.สชิลคุณาธารวทิยา คศ.3 58,390 100492 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
95 107191 คร ู ร.ร.สชิลคุณาธารวทิยา คศ.3 51,170 107191 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
96 28763 คร ู ร.ร.สชิลประชาสรรค ์ คศ.3 58,390 28763 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
97 107216 คร ู ร.ร.สชิลประชาสรรค ์ คศ.2 41,620 107216 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 



15 

 

ท่ี 
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง สถานศึกษา 
เงินเดือน ต าแหน่ง 

เลขท่ี 
ต าแหน่ง 
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อันดับ ขั้น 
98 105095 คร ู ร.ร.ทา่ศาลาประสทิธิ์ศึกษา คศ.2 41,620 105095 ครูผู้ช่วย ร.ร.นครสวรรคป์ัญญานุกูล 
99 107199 คร ู ร.ร.ทา่ศาลาประสทิธิ์ศึกษา คศ.2 41,620 107199 ครูผู้ช่วย ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 

100 107200 คร ู ร.ร.ทา่ศาลาประสทิธิ์ศึกษา คศ.2 37,460 107200 ครูผู้ช่วย ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 
101 125009 คร ู ร.ร.โมคลานประชาสรรค ์ คศ.1 33,790 125009 ครูผู้ช่วย ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 
102 25493 คร ู ร.ร.คงคาประชารักษ์ คศ.2 41,620 25493 ครูผู้ช่วย ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 
103 25737 คร ู ร.ร.คงคาประชารักษ์ คศ.2 41,620 25737 ครูผู้ช่วย ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล 

 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


