


1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (มติยอ) 
ครั้งท่ี 12/2565 

เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
ณ หองประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------------------- 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญชวยชูพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเปดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง อนุญาตใหเจาหนาที่เขารวมประชุมเพื่อเปนผูชวยฝายเลขานุการและ                  
อำนวยความสะดวกตอที่ประชุม 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มีมติรับรองรายงานการประชุม กศจ.ครั้งที่ 10 และครั้งที่11 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้ง ครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 11 วาระ 
สรุปผลไดดังน้ี 

 

ที่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

ครั้งที ่10/2565 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10 วาระ 

4.1 ขออนุมัติการแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรง
ตำแหนงครู  

อนุมัติตามท่ีเสนอ ออกคำส่ังเรียบรอยแลว 

4.2 ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้ง
ใหตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญ
การ (ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

อนุมัติตามท่ีเสนอ ออกคำส่ังเรียบรอยแลว 

4.3 ขออนมุัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้ง 
ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม 
มาตรา 38 ค(2) ใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป  
 

อนุมัติตามท่ีเสนอ ออกคำส่ังเรียบรอยแลว 
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ท่ี เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 
4.4 คัดคานประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช เร่ือง รายช่ือผูผานการประเมินเพื่อ
เปล่ียนตำแหนง ยาย และรับโอนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 
และสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

อนุมัติตามท่ีเสนอ แจงตนสังกัด 

4.5 ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงครู ไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
ทางการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนการ
ช่ัวคราว 

อนุมัติใหไปปฏิบัติราชการตอเนื่อง 
6 เดือน โดยใหนำผลการการ
ดำเนินการทางวินัย แจงให กศจ.
ทราบดวย 

แจงตนสังกัดแลว 

4.6 ขออนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุ 
ราชการเมื่อส้ินปงบประมาณพ.ศ.2561 (กรณีขอ 
(ยกเวนเง่ือนไขการจัดสรรอัตราวางขาราชการ 
ครูในสถานศึกษาจาก ผลการเกษียณอายุราชการ)                          

1.อนุมัติตามท่ีเสนอ 37 อัตรา 
2. ไมอนุมัติใหสงคืน 13 อัตรา 

ออกคำส่ัง 37 อัตราเรียบรอยแลว 

4.7 ขออนุมัติการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. อนุมัติการตัดโอนตำแหนงและ
อัตราเงินเดือนสายงานการสอนไป
กำหนดเปนตำแหนงรอง
ผูอำนวยการสถานศึกษา 9 อัตรา 
2. อนุมัติใหนำตำแหนงวาง
ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษาท้ัง 9 อัตรา ไปใช
ดำเนินการตามหลักเกณฑ ว.
7/2564 

ออกคำส่ังเรียบรอยแลว 

4.8 เห็นชอบการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในผูทรงคุณวุฒิใน
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช (อกศจ. 

เหน็ชอบตามท่ีฝายเลขานุการ
เสนอ 

แจงไปยังคณะกรรมการขบัเคล่ือนการ
ปฏรูิปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเรียบรอยแลว 

4.9 ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเขาท่ีประชุม อกศจ.พิจารณา นำเขาคร้ังนี้แลว 
4.10 ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเขาท่ีประชุม อกศจ.พิจารณา นำเขาคร้ังนี้แลว 
4.11 การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  

 
นำเขาท่ีประชุม อกศจ.พิจารณา นำเขาคร้ังนี้แลว 

คร้ังท่ี 11/2565 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 วาระ 
4.1 ขออนุมัติการบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกให

ดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาโดยการ
ตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือน 

ไมอนุมัติตามท่ีเสนอเนือ่งจากไม
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด 

แจงตนสังกัดแลว 
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 3.2 เรื่อง  แจงใหที่ประชุมทราบ 
                     3.2.1 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือชวยเหลือกลั่นกรองงานใหแกคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบตามที่  คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ขอ 7 ในแตละจงัหวัด  
ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเรียกโดยยอวา “กศจ” และขอ 8 ให กศจ.มีอำนาจหนาที่ในเขตจังหวัด (9) กำหนดวา
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเปนเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. น้ันบัดน้ี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรบัแจงดังน้ี 
  1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดมีคำสั่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 57/2565 เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดังน้ี 
  1.1 นายอุกฤษ  สิทธิฤทธิ์  ผูแทนองคกรภาคเอกชน 
                    1.2 นายกิตติ  รัตนสมบัต ิ  ผูแทนองคกรวิชาชีพ 
                    1.3 นายสมนึก  จันทรแกว  ผูแทนภาคประชาชน 
                    1.4 นายสมมาศ  ทองรวง  ผูทรงคุณวุฒิ 
  1.5 นายสุธน  เกิดมณ ี  ผูทรงคุณวุฒิ 
  1.6 นายไพรัช  วงศนาถกุล  ผูทรงคุณวุฒิ 
 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ดังน้ี 
  2.1 นายสมมาศ  ทองรวง        กรรมการใน กศจ.          ประธานกรรมการ 
  2.2 นายอุกฤษฎ  สิทธิฤทธิ์  กรรมการใน กศจ.     อนุกรรมการ 
  2.3 นายไพรัช  วงศนาถกุล  กรรมการใน กศจ.    อนุกรรมการ 
  2.4 นายสมพงษ  ปานหงษ  ผูแทนผูบริหารสถานศกึษา อนุกรรมการ  
  2.5 นายสุธีระพงษ เทิศธรรมปราการ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา อนุกรรมการ 
  2.6 นายสมเจตน  กั๋งเซง  ผูทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
  2.7 นายเจิดศักดิ์  ภูชงค  ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 
  2.8 นายประพันธ  ยังชวย  ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 
  2.9 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    อนุกรรมการและ 
           เลขานุการ 
  2.10 รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผูชวยเลขานุการ 
  2.11 นางแสงจันทร  นาคปลัด         ผูชวยเลขานุการ 
  2.12 นางมะลิณี  คงทอง         ผูชวยเลขานุการ  

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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(อกศจ.บริหารงานบุคคล) เรียบรอยแลว อยูระหวางการพิจารณาแตงตั้ง เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปดวยความ
เรียบรอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแตงตั้ งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) เปนคณะทำงานพลางกอน โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ดำเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส 
และตรวจสอบได เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ          
________________________________________________________________________________ 
 

3.2.2 แจงผลการพิจารณารองทุกข 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   รับทราบ ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณารองทุกข ผูอำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการรองทุกขและการองเรียนขอความเปนธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ที่ทำการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้ง
ที่  4/2564 เมื่อวันจันทรที่  30 พฤษภาคม 2565 พิจารณาแลวเห็นวา การที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดมีคำสั่งที่ 356/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สั่งยายผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัด
เถลิงกิตติยาราม ไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานทุงเลน ตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแกปญหาการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม และปญหาตอเน่ืองของโรงเรียนบานทุงโชนน้ัน ถูกตองตามหลักเกณฑ
การยาย ประเภทที่ 2 การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แลว คำรองทุกขของ ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
ฟงไมข้ึน จึงมีมติเปนเอกฉันทใหยกคำรองทุกข และทั้งน้ี สำนักงาน ก.ค.ศ. ไดแจงผลใหผูรองทุกข ทราบดวยแลว  
 
 

3.2.3 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศึกษานิเทศก  สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป พ.ศ. 2565 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบตามมติที่ประชมุคณะกรรมการศึกษาธกิาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที ่7/2565 เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 2565 อนุมัตใิหสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศึกษานิเทศก 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา ข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2565 น้ัน บัดน้ี  การดำเนินการคดัเลือกฯ ไดเสร็จ
เรียบรอยแลว ปรากฏผลการดำเนินการคดัเลือก ดังน้ี 
 

ที ่ สังกัด ตำแหนง 
วาง (อัตรา) 

จำนวนผูสมัคร 
(คน) 

จำนวนผูผาน 
การคดัเลือก 

หมายเหตุ 

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

38 7 7 เลือกบรรจุและแตงตั้งใน - 
สังกัด สพป.นศ.1 
  จำนวน  4  ราย 
-  สังกัด สพป.นศ.2 
   จำนวน 2 ราย 
-  สังกัด สพป.นศ.3 
   จำนวน 1 ราย 

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

7 5 5 เลือกบรรจุและแตงตัง้ในสังกัด สพ
ม.นศ. จำนวน 5 ราย 
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   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดออกคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ 476/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง เปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
และสำนักงาน ก.ค.ศ. เรียบรอยแลว     
_____________________________________________________________________________________ 
 
  3.2.4 เรื่อง  รายงานการจัดสงคำรองขอยาย ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2565 ไประหวางจังหวัดหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    รับทราบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุม  ครั้งที่ 9/2565  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2565  ไดขออนุมัติเปนหลักการใหสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูประสงคขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2564 และสงคำรองขอยายผูที่มีคุณสมบัติครบถวน  
พรอมเอกสารประกอบ ไประหวางจังหวัดหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง 
หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพเิศษ แลวแตกรณี ได ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2565  แลวรายงานขอมูลของผูขอยาย
ทุกราย (ที่มีคุณสมบัติครบและไมครบ) ให กศจ. ทราบในการประชุมครั้งถัดไป บัดน้ี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 – 4 และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ไดรายงานการสง
คำรองของขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา  ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ไประหวางจังหวัดและระหวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผูประสงค
ขอยายยื่นคำรองไว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แลวแตกรณี  ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม  2565 แลว รวมทั้งสิ้นจำนวน 7  ราย    ดงัน้ี 

1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   จำนวน      3  ราย 
2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2   จำนวน      3  ราย 
3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   จำนวน      1  ราย 
4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4   จำนวน      -   ราย 
5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จำนวน      -   ราย 

_______________________________________________________________________ 

 
เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง  การรายงานการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง  

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  กศจ.พิจารณาแลวเอกสาร หลักฐาน ที่นำเสนอตอที่ประชุมยังไมครบถวนสมบูรณ เห็นควรใหนำเสนอให
เอกสารหลักฐานครบถวน ในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนงครูผูชวย 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนงครูผูชวย ตามรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา จำนวน 68 ราย ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  จำนวน 23 ราย 
1 นางสาวรัชนู  ชะหนู 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานบางเตย 

ผอ.ร.ร.บานบางเตย 
 
 

นางอุไรภรณ  ชนะผล 
ครู ร.ร.บานบางเตย 
 

นางสาวธัญชนก   
ฤทธิมาส 

ศึกษานิเทศก 
2 นางสาวกัญญพัชร   

นพรัตน 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดทาชาง 

ผอ.ร.ร.วัดทาชาง 
 
 
 

นางนวลนุช  สายวารี 
ครู ร.ร.วัดทาชาง 
 
 

นางกัลยาณี   
กลับอำไพ 

ครู ร.ร.วัดทุงแย 
 

3 นางกนกพร   
เชื้อกูลชาติ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานหนองหนอน 

ผอ.ร.ร.บานหนอง
หนอน 
 
 

นางฟาติหมะ   
มะหะหมัด 

ครู ร.ร.บานหนอง
หนอน 

นางสาวพรเพ็ญ   
ศรีวิรัตน 

ศึกษานิเทศก 
 

4 นางสาวผกาลักษณ   
ชำนาญกิจ 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

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

นางศศิธร   
แสงพลสิทธ์ิ 

ครู ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ" 
 

นายภคพล   
พฤตปภพ 

กรรมการสถานศึกษา 
 
 

5 นางสาวธันยพร   
จิตตอำนวย 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดราษฎรเจริญ 

ผอ.ร.ร.วัดราษฎรเจริญ 
 
 

นางสาวธิดารัตน   
พรหมชาต ิ

ครู ร.ร.วัดราษฎรเจริญ 
 

นายโยธิน   
กาละการญจน 

กรรมการสถานศึกษา 
6 นางสาวขวัญชนก   

สุสะอาด 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดจังหูน 

ผอ.ร.ร.วัดจังหูน 
 
 
 

นางสาวทัศนีย   
ทองจำรูญ 

ครู ร.ร.วัดจังหูน 
 

นางอัญญารัตน   
ธานีรัตน 

ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห 
 

7 วาที่ ร.ต.หญิง           
ปานตะวัน สุทธ์ิศิริ 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดดินดอน 

ผอ.ร.ร.วัดดินดอน 
 
 
 

นางสาวชุลีกร   
มณีโชติ 

ครู ร.ร.วัดดินดอน 
 

นายสามารถ   
มาศจร 

กรรมการสถานศึกษา 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก
สถานศึกษา 

8 นางสาวณัฏฐากรณ   
หนูแกว 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานคดศอก 

ผอ.ร.ร.บานคดศอก 
 
 
 

นางสิริวัฒนา   
มังกรฤทธ์ิ 

ครู ร.ร.บานคดศอก 
 

นายมงคล  สุตตะระ 
กรรมการสถานศึกษา 
 

9 นางสาวดลยา   
ไชยพลบาล 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานทวดเหนือ 

ผอ.ร.ร.บานทวดเหนือ 
 
 

นางจุฑารัตน   
จิระพิบูลยพันธ 

ครู ร.ร.บานทวดเหนือ 
 

นายเชิดชัย   
ชตารักษ 

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
10 นางสาวภัทรธีรา   

สังขจันทร 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานยานซื่อ 

ผอ.ร.ร.บานยานซื่อ 
 
 
 

นางสาวสุวรรณี   
ชางสลัก 

ครู ร.ร.บานยานซื่อ 
 

นางมณทิพย  หนูดำ 
ครู ร.ร.วัดชัน 
 
 

11 นางสาววรรณวิภา   
เนานวน 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดจันทร 

ผอ.ร.ร.วัดจันทร 
 
 
 

นายนิสสรณ  คำกอน 
ครู ร.ร.วัดจันทร 
 
 

นางย่ีสุน  ถาวรพันธ 
กรรมการสถานศึกษา 
 

12 นางสาวศุภากรณ   
แกวชวย 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดโคกกะถิน 

ผอ.ร.ร.วัดโคกกะถิน 
 
 
 

นางชออน  วงศเล็ก 
ครู ร.ร.วัดทางพูน 
 
 

พ.ต.ท.หญิงแพรวตา   
ขุนชัย 

กรรมการสถานศึกษา 
13 นางสาวชนิกา   

ปญญายุทธศักดิ์ 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดสวางอารมณ 

ผอ.ร.ร.วัดสวาง
อารมณ 
 
 

นางอุไรวรรณ   
เพ็ชรรัตน 

ครู ร.ร.วัดสวางอารมณ 

นางพรพันธ  เดชภูมิ 
ครู ร.ร.ชุมชน 
วัดหมน 
 

14 นางสาวชุติมา  รุงเรือง 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานปลายคลอง 
 

ผอ.ร.ร.บานปลาย
คลอง 
 
 

นางศิริพร   
ศรีไสยเพชร 

ครู ร.ร.บานปลายคลอง 

นายนิคม  ใจมั่น 
กรรมการสถานศึกษา 
 

15 นางสาวสายธาร   
ชาญรบ 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดมะมวงทอง 

ผอ.ร.ร.วัดมะมวงทอง 
 
 
 

นางสาวภัชลฎา   
จันแกมแกว 

ครู ร.ร.วัดมะมวงทอง 
 

นางสาววิภา   
จันทรมณี 

กรรมการสถานศึกษา 
16 นางสาวเกศชนก   

ศรีแกวณวรรณ 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.ชุมชนลานสกา 

ผอ.ร.ร.ชมุชนลานสกา 
 
 

นางสาวภัทริดา   
ประทุมทอง 

ครู ร.ร.ชุมชนลานสกา 
 

นายประมูล   
รัตนวรรณ 

กรรมการสถานศึกษา 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

ประธานกรรมการ 
(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก
สถานศึกษา 

17 นางสาวอัญชญา   
อรรคสังข 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.ราชประชานุเคราะห 
4 

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 4 
 
 
 

นางสาวอรณัฐ   
พงศย่ีลา 

ครู ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 4 
 

นางสาวผกามาศ   
จันทรมณี 

ศึกษานิเทศก 
 
 

18 นางสาวณัฐนรี   
ฐานะกาญจน 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานชะเอียน 

ผอ.ร.ร.บานชะเอียน 
 
 
 

นางสาวจิราพร   
จันทนา 

ครู ร.ร.บานชะเอียน 
 

นางสาววิภา   
จันทรมณี 

กรรมการสถานศึกษา 
19 นางสาวชลิตา  สุทธิกุล 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานเนิน 

ผอ.ร.ร.บานเนิน 
 
 

นางพวงเพ็ญ  พลเพชร 
ครู ร.ร.บานเนิน 
 

นายอภิชาต  แซพั่ว 
กรรมการสถานศึกษา 

20 นางสาวปนิฐฐา   
                ขาวนวล 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานปากน้ำปากพญา 

ผอ.ร.ร.บานน้ำปาก
พญา 
 
 

นยธรรมศักดิ์  จิตมนัส 
ครู ร.ร.บานปากพญา 
 
 

นางสาวอนัญญา   
               ดาบเงิน 

ครู ร.ร.วัดโบสถ 
 

21 นางสาวอาทิตยติญา   
        บรรจบกาญจน 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดปาหวาย 

ผอ.ร.ร.วัดปาหวาย 
 
 
 

นางจันทิมา  บูรณะวงศ 
ครู ร.ร.วัดปาหวาย 
 
 

นายประเสริฐ   
              ชูประจง 

กรรมการสถานศึกษา 
 

22 นายธนกรณ  ศิลาโชติ 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดมะมวงสองตน 

ผอ.ร.ร.วัดมะมวงสอง
ตน 
 

นายจีรศักดิ ์ พลมาศ 
ครู ร.ร.วัดมะมวงสองตน 
 

นายมณี  จารีย 
นายก อบต.มะมวงสองตน 

23 นางสาวศิริขวัญ   
          ประพันธุพงษ 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.วัดทางพูน 

ผอ.ร.ร.วัดทางพูน 
 
 
 

นางสาวลัดดา  กรดแกว 
ครู ร.ร.วัดทางพูน 
 
 

นายสมพร  ไชยฉิม 
ผอ.ร.ร.วัดสระเพลง 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา 

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 2 ราย 
24 นางสาวณัฐชยา 

พรหมสุภา 
ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.บานกลอง 

ผอ.ร.ร.บานกลอง 
 
 
 

นางศิริลักษณ 
แสงขำ 

ครูชำนาญการพิเศษ 
ร.ร.บานกลอง 

วาที่รอยตรีชาคริต 
คีรีเพ็ชร 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 
25 นายนราเทพ  นวนมี 

ตำแหนง ครูผูชวย  
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัด
สุวรรณรังษี 
 
 

นางอรทัย  รามดิษฐ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 

นางอาภรณ  ออนคง 
ผูอำนวยการสถานศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 43 ราย 
26 นางสาวปยธิดา   

ประเสริฐสังข 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานปากเจา 

ผอ.รร.บานปากเจา 
 
 
 

นางอุษณีย  ดวงชาญ 
ครูโรงเรียนบานปากเจา 
 

นางสุณี  เทพทอง 
ขาราชการบำนาญ 
 
 

27 นางสาวดิฟลา  ใบเต
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ 

ผอ.รร.วัดชัยธาราม
ประดิษฐ 
 

นางยุพิน  พืชนุกูล 
ครูโรงเรียนวัดชัยธาราม
ประดิษฐ 

นางประทุมมาส  
 รูย่ิง 

ผอ.รร.บานทุงเกราะ 
28 นางสาวธัญชนก   

กล่ินมาลี 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดหมาย 

ผอ.รร.วัดหมาย 
 
 
 

นางสาวนวลพร   
คงเขียว 

ครูโรงเรียนวัดหมาย 
 

นายชนสิษฎ  
พรประเสริฐวงศา 

ผอ.รร.บานสะพานหัน 
29 นางสาวสุชาวดี   

ชูประสูตร 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานพงัหรัน 

ผอ.รร.บานพังหรัน 
 
 
 

นายสุมิตร  จำนงจิต 
ครูโรงเรียนบานพังหรัน 
 

นางสาวละออ   
จันทรชุม 

ผอ.รร.วัดเปยน 
 

30 นางสาวศรัญญา   
กูลเกื้อ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดจอมทอง 

ผอ.รร.วัดจอมทอง 
 
 
 

นายทรงวุฒิ  มากมี 
ครูโรงเรียนวัดจอมทอง 
 
 

นางสาวสิริมา   
อรทัย 

ครูโรงเรียนบานเขาหัวชาง 
31 นางสาวสุดารัตน   

นาวารัตน 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานบางฉาง 

ผอ.รร.บานบางฉาง 
 
 
 

นางกาญจนา   
พันธนิตย 

ครูโรงเรียนบานบางฉาง 

นายวิศาล  กังสนันท 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 

32 นางสาวกมลทิพย   
ทองทิพย 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานพังปริง 

ผอ.รร.บานพังปริง 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา  คงขุย 
ครูโรงเรียนบานพังปริง 
 
 

นางสาวนิชาภา   
พิกุลหอม 

ศึกษานิเทศก 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา 

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก
สถานศึกษา 

33 นางสาวมุครินทร   
จุทิ่น 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดจอมทอง 

ผอ.รร.วัดจอมทอง 
 
 
 

นายทรงวุฒิ  มากมี 
ครูโรงเรียนวัดจอมทอง 
 
 

นางสาวสิริมา   
อรทัย 

ครูโรงเรียนบานเขาหัวชาง 
34 นางสาวศตนันท   

ใจหวัง 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประดูหอม 

ผอ.รร.วัดประดูหอม 
 
 
 

นางอารียา จรเสมอ 
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 
 

นางพัชรี  นาคปน 
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 
 

35 นางสาวรุจิรา  บัวเชย/ 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานปลายทอน 
 

ผอ.รร.บานปลายทอน 
 
 

นางสาวอรพิน   
จิตตอารีย 

ครูโรงเรียนบานปลายทอน 

นายสุมิตร   
สำแดงสาร 

ขาราชการบำนาญ 
 

36 นางสาววิชูตา  คงสนิท 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดปากดาน 
 

ผอ.รร.วัดปากดาน 
 
 
 

นางอมรทิพย   
แกวสีทอง 

ครูโรงเรียนวัดปากดาน 
 

นางพิมพา   
คิดเหมาะ 

ครูโรงเรียนวัดสโมสรสันนบิาต 
37 นางสาวขวัญใจ   

 
ใจหาว 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานเขาทราย 

ผอ.รร.บานเขาทราย 
 
 
 
 

นางสาวอลิษา   
บรรจงสุทธิ์ 

ครูโรงเรียนบานเขาทราย 
 

นางสุพิชา   
เนตรวรนันท 

ศึกษานิเทศก 
 
 

38 นางสาวอุไรวรรณ   
คงแปน 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเปยน 

ผอ.รร.วัดเปยน 
 
 
 

นางสาวโสภิดา   
ศรีวิสุทธ์ิ 

ครูโรงเรียนวัดเปยน 
 

นางจันทรจิรา   
ศิขิวัฒน 

ผอ.รร.วัดนาเหรง 
 

39 นางสาวปริฉัตร   
ยิ้มปาน 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดสวนศิขรบรรพต 

ผอ.รร.วัดสวนศิขร
บรรพต 
 
 

นางสุพรรัตน   
เลกากาญจน 

ครูโรงเรียนวัดสวนศิขร
บรรพต 

นางฉวีวรรณ   
ชวยสงค 

ครูโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 
40 นางสาวสุนิสา   

เส็นติหยะ 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดกระดังงา 

ผอ.รร.วัดกระดังงา 
 
 

นายวิระ  แกวอำพร 
ครูโรงเรียนวัดกระดังงา 
 

นางสาววิไล  ยุทธชัย 
ครูโรงเรียนชุมชนบานบางโหนด 
 

41 นางสาวสลิลทิพย   
แอบพล 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานหวยทรายทอง 

ผอ.รร.บานหวยทราย
ทอง 
 
 

นางสาวทรายขวัญ   
ทองนุน 

ครูโรงเรียนบานสุวรรณเขต 

นางสาวชนินาถ   
ยุเหล็ก 

ครูโรงเรียนบานสุวรรณเขต 

42 นางสาวปวีณนุช   
คงสถิต 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานน้ำขาว 

ผอ.รร.บานน้ำขาว 
 
 
 

นางสาวจุไรรัตน    
ใจแจง 

ครูโรงเรียนบานน้ำขาว 
 

นายอภิจิตร  ณ นคร 
ผอ.รร.วัดกลาง 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา 

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

43 นางสาวภาวินี   
ศรีนวล 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานบางฉาง 

ผอ.รร.บานบางฉาง 
 
 
 

นางสาวพิมพนิภา   
เพชรนุย 

ครูโรงเรียนบานบางฉาง 

นายวิศาล  กังสนันท 
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา 
 

44 นางสาวสุนิษา   
ชวยสงค 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช 

ผอ.รร.ชุมชนวัดเทพ
ราช 
 
 

นางวิยะดา  นิลคง 
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเทพ
ราช 
 

นายธวัชชัย  ใจหาว 
ศึกษานิเทศก 
 
 

45 นางสาวชลาลัย   
ทองคงแกว 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานหนับเภา 

ผอ.รร.บานหนับเภา 
 
 
 

นางสาวแพรวพรรณ   
สุพรรณพงศ 

ครูโรงเรียนบานหนับเภา 

นางสาวปยฉัตร   
เชาวลิต 

ศึกษานิเทศก 
 

46 นางสาวกชามาส   
ย่ิงยง 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานทุงหัวนา 

ผอ.รร.บานทุงหัวนา 
 
 
 

นางขวัญดาว  จูเจย 
ครูโรงเรียนบานทุงหัวนา 
 

นายยุทธชัย   
สมเขาใหญ 

ขาราชการบำนาญ 
 

47 นางสาวลันธิมา   
เจะหมัน 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดปา(ทาขึ้น) 

ผอ.รร.วัดปา (ทาขึ้น) 
 
 
 

นางสาวหานีฟา  เจะเว 
ครูโรงเรียนวัดปา (ทาขึ้น) 
 

นายชนสิษฎ   
พรประเสริฐวงศา 

ผอ.รร.บานสะพานหัน 
48 นางสาวชมพูนิกข   

กล่ินภู 
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดหลวงครู 

ผอ.รร.วัดหลวงครู 
 
 
 

นางสาวจุฑามาศ   
รมแกว 
ครูโรงเรียนชุมชนวัด
อินทคีรี 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 
ศึกษานิเทศก 
 

49 นางสาวอัสมาพร   
เส็มหมัด 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประดูหอม 

ผอ.รร.วัดประดูหอม 
 
 

นางอารียา จรเสมอ 
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 
 

นางกุลยา  พลสวัสดิ์ 
ครูโรงเรียนวัดพระเลียบ 
 

50 นางสาวสิริวัลย   
กิตติอุดมพร 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดคงคาเลียบ 

ผอ.รร.วัดคงคาเลียบ 
 
 
 

นางวิไลวรรณ  พิเภก 
ครูโรงเรียนวัดคงคาเลียบ 
 

นางสุพิชา   
เนตรวรนันท 

ศึกษานิเทศก 
 

51 นางสาวสุนิตา   
ลองนาวา 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานเขาทราย 

ผอ.รร.บานเขาทราย 
 
 
 

นางสาวอลิษา   
บรรจงสุทธ์ิ 

ครูโรงเรียนบานเขาทราย 

นางสุพิชา   
เนตรวรนันท 

ศึกษานิเทศก 
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ท่ี 
ช่ือ/ตำแหนง/
สถานศึกษา 

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

52 นางสาวพัชราพรรณ   
เมฆใหม 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานเราะ(อุทัย
ประชาสรรค) 

ผอ.รร.บานเราะ(อุทัย
ประชาสรรค) 
 
 
 

นายอภิชาติ  รุงเรือง 
ครูโรงเรียนบานเราะ(อุทัย
ประชาสรรค) 
 
 

นางสาวแพรวพรรณ   
สุพรรณพงค 

ครูโรงเรียนบานหนับเภา 
 

53 นายจินตพงศ   
ณะทอง 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานทุงคร้ัง 

ผอ.รร.บานทุงคร้ัง 
 
 
 

นางผาวรรณ  ประไพ 
ครูโรงเรียนบานทุงคร้ัง 
 
 

นายอภิจิตร  ณ นคร 
ผอ.รร.วัดกลาง 
 
 

54 นางสาวอารยา   
นินทจิตร 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานปากลง 

ผอ.รร.บานปากลง 
 

นางสาวธันยชนก   
อุยประเสริฐ 

ครูโรงเรียนบานปากลง 
 

นางดารณี   
เสียมไหม 

ผอ.รร.บานพิตำ 
 

55 นางสาวพัฒชรีญา   
รัตนพันธ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานฉาง 

ผอ.รร.บานฉาง 
 
 

นางสาววราลี   
พิศประดิษฐ 

ครูโรงเรียนบานฉาง 
 

นางชัชจิรา   
สุทธิพันธ 

ครูโรงเรียนวัดโมคลาน 
56 นางสาวอลิศา   

รักญาต ิ
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานปลายทอน 

ผอ.รร.บานปลายทอน 
 
 

นางสาวอรพิน  
 จิตตอารีย 

ครูโรงเรียนบานปลายทอน 

นายสุมิตร   
สำแดงสาร 

ขาราชการบำนาญ 
 

57 นางสาวชัชฎา   
ขวดแกว 

ครูผูชวย 
ร.ร.บานสุวรรณเขต 

ผอ.รร.บานสุวรรณเขต 
 
 

นางสาวทรายขวัญ   
ทองนุน 

ครูโรงเรียนบานสุวรรณ
เขต 

นายสนธยา  มีเดช 
กรรมการสถานศึกษา 
 

58 นางสาวอรพรรณ   
สุขเรือง 

ครูผูชวย 
ร.ร.บานในเพลา 

ผอ.รร.บานในเพลา 
 
 
 

นางสาวพรทิพย   
สังขะประดิษฐ 

ครูโรงเรียนบานในเพลา 

นางสาวกมลชนก   
มุสิกพันธ 

ครูโรงเรียนชุมชนบานบาง
โหนด 

59 นายเสฏฐวุฒิ   
สุขแสนสุข 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดพระอาสน 

ผอ.รร.วัดพระอาสน 
 
 

นางสาวธันยกานต   
ชีแกว 

ครูโรงเรียนวัดพระอาสน 

นางสาวสุรัสวด ี  
บุญติด 

ผอ.รร.วัดโมคลาน 
 

60 นางสาวศศิวรรณ   
อาลิแอ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเปยน 

ผอ.รร.วัดเปยน 
 
 
 

นางสาวสุนิศา   
เมืองสุวรรณ 

ครูโรงเรียนวัดเปยน 
 

นายนิคม   
มวงหิมพาน 

ผอ.รร.บานปราบราษฎร
อุทศิ 
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ท่ี ช่ือ/ตำแหนง/สถานศึกษา 

คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ประธานกรรมการ 

(ผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูดำรงตำแหนงครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

61 นายธนพนธ  ยุเหล็ก
ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานคลองตีนเปด 

ผอ.รร.บานคลอง
ตีนเปด 
 

นางจิตศรี  แกวอำพร 
ครูโรงเรียนบานคลอง
ตีนเปด 

นางชัชลี  ล้ิมโอภาส 
ศึกษานิเทศก 
 

62 นางสาวกัญญารัตน   
จิตจารักษณ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาปูน 

ผอ.รร.วัดเขาปูน 
 
 

นางอรวรรณ  นิลเอก 
ครูโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 

ศึกษานิเทศก 
 

63 นางสาวกัญญณณัฏญฐ   
มีบุญมาก 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขา(วันครู ๒๕๐๑) 

ผอ.รร.วัดเขา(วันครู 
๒๕๐๑) 
 
 

นางอรสา  นาคกราย 
ครูโรงเรียนวัดเขา(วันครู 
๒๕๐๑) 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
ศึกษานิเทศก 
 
 

64 นางสาวจันทรจิรา   
จันทรชิต 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานปราบราษฎรอุทิศ 

ผอ.รร.บานปราบ
ราษฎรอุทิศ 
 
 

นางวนิดา  อินปน 
ครูโรงเรียนบานปราบ
ราษฎรอุทิศ 
 

นายอรุณ  ศรีรัตน 
ผอ.รร.วัดถ้ำเทียนถวาย 
 

65 นางสาวอัจฉราวดี   
มีศักดิ ์

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเจดียหลวง 

ผอ.รร.วัดเจดียหลวง 
 
 
 

นางพนิดา  ซิบยก 
ครูโรงเรียนวัดเจดียหลวง 
 

นายเสรี  อิสรเดช 
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา 
 

66 นายศรายุทธ   
พุทธาพร 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานบางฉาง 

ผอ.รร.บานบางฉาง 
 

นายสมศักดิ์   
อรุณพันธ 

ครูโรงเรียนบานบางฉาง 

นายวิศาล  กังสนันท 
ประธานกรรมการ
สถานศึกษา 

67 นางสาวขนิษฐา  
สารพัฒน 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.บานคลองเหลง 

ผอ.รร.บานคลองเหลง 
 
 

นางคนึงนิจ  ศักดิ์มาศ 
ครูโรงเรียนบานคลองเหลง 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
ศึกษานิเทศก 
 
 

68 นางสาวฉมามาศ   
โพธิศิริ 

ตำแหนง ครูผูชวย 
ร.ร.วัดสระประดิษฐ 

ผอ.รร.วัดสระประดิษฐ 
 
 

นายสมเกียรติ   
หัตถประดิษฐ 

ครูโรงเรียนวัดสระ
ประดิษฐ 

นายสุธน  เกิดมณี 
ขาราชการบำนาญ 
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เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง   เรื่อง การแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดำรงตำแหนงครู 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวยซ่ึงผาน
การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป ใหดำรงตำแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 57 ราย ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน วันบรรจุ วันแตงตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 18 ราย 

1. นางสาวสุวรรณา  ไกรแกว วัดเจดีย ๙ มิ.ย. 256๓ ๙ มิ.ย. 256๕ 

2. นางสาวเอ้ืองฟา ทองตรีพันธ บานทวดทอง ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

3. นางณัฐสินี  สุวรรณโน วัดศรีมงคล ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

4. นางสาวริสา  คงสง บานทวดทอง ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

5. นางไอลดา  ไชยโย วัดคีรีกันทร ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

6. นางสาวกนกรัตน  ชนะศักดิ ์ บานปากพญา ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

7. นางสาวอุไรวรรณ  ชอบพจน วัดพระมหาธาต ุ ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

8. นางสาวกนกพร  สุขวัลลิ วัดโบสถ ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

9. นางสาวอมรรัตน  ดิษณเมือง บานปากพญา ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

10. นางสาวเจนจิรา  อำนักมณี วัดกัด ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

11. นางสาวพิมลพรรณ  ดวงหวัง วัดโพธิ์เสด็จ ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

12. นางสาวชนิดา  พิมเสน อนุบาลนครศรีธรรมราช ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

13. นางสาวเอมวดี  โอฬารศาสตร บานไสใหญ ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

14. น.ส.กาญจนสุชะญา  นิชสภา อนุบาลนครศรีธรรมราช ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

15. นางสาวจันทรจิรา  จันดี วัดทุงแย ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

16. นางสาวอัญชิษฐา  ไหมดี วัดทายสำเภา ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

17. นางสาวฐิติปวีร  นวลเขียว วัดโคกโพธิ์สถิตย ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

18. นางสาวรัตติพร  ชัยยงั วัดบางใหญ ๒๔ ก.ค. 256๓ ๒๔ ก.ค. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 14 ราย 

19. นายสถาพร  แกวคำ บานชายคลอง/ทุงสง 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย 2565 

20. นางสาววรรณพร  อุปลา   บานคลองงา/ชางกลาง 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย 2565 

21. นางสาวชุตินันท  ยอดล้ำ บานคลองงา/ชางกลาง 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

22. นางปยวรรณ  ชูแกว สมสรร/บางขัน 17 ม.ิย. 2563 17 มิ.ย.2565 

23. นายกรีฑา   สงอาจินต บานทะเลสองหอง/ทุงใหญ 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย 2565 

24. นางสาวมณีภรณ  จันทรจะนะ บานปากแพรก/บางขัน 9 มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 
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ท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน วันบรรจุ วันแตงตั้ง 

25. นางสาวญาริลธนิตท  นุนใฝ บานปากแพรก/บางขัน 9 มิ.ย. 2563 9 ม.ิย. ง2565 

26. นางสาวสรัญญา  จันทรเขียว ชุมชนบานปากเสียว/พิปูน 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2565 

27. นางสาวโศรยา  คารวินพฤกษ ชุมชนวัดสุวรรณราม/ฉวาง 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2565 

28. นางสาวเพ็ญธิดา  เลิศไกร ชุมชนวัดสุวรรณราม/ฉวาง 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2565 

29. นางสาวนฤมล  วัฒนภิรมย วัดควนสาน/ชางกลาง 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2565 

30. นางสาวเกตนสิรี  ชูรอด วัดควนสาน/ชางกลาง 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2565 

31. นางสาวกมลธพัชร พงคเชียงใหม  บานบนควน/ทุงสง 9 มิ.ย. 2563 9 ม.ิย. 2565 

32. นายอนันท  บุตตะจีน องคการสวนยาง 3/ 
ทุงใหญ 

9 มิ.ย. 2563 
9 มิ.ย. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 จำนวน 14 ราย 

33. นางสาวองคอร  เก้ือกูล บานควนเงิน/ชะอวด  9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย.2565 

34. นางสาวธิดารัตน  เกตุแกว วัดโคกพิกุล/หัวไทร 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

35. นางสุพัตรา  เนียมจิตร บานกุมแป/ชะอวด 9  มิ.ย.  2563 9 มิ.ย. 2565 

36. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ บานนางหลง/ชะอวด 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

37. นางสาวเสาวลักษณ  คงศรี บานควนเงิน/ชะอวด 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

38. นางสาวนุชจเรศ   มัธยม วัดทายโนต/หัวไทร 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

39. นางสาวเดนนภา  โปฏกะรัตน ตำรวจตระเวนชายแดนบาน
ทาขาม / ชะอวด 

9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

40. นางสาววาณิดา  สกุลา วัดฉิมหลา/หัวไทร  9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

41. นางสาวสิภาลักษณ  สถาพร ราชประชานุเคราะห/ปาก
พนัง 

9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย.2565 

42. นางศุภากร  คงหน ู เขาพระทอง/ชะอวด 9  มิ.ย.2563 9 มิ.ย.2565 

43. นางสาวปราณี  จัตตุพงศ วัดวังฆอง/จุฬาภรณ 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

44. นางสาวประภัสสร  ส่ิงประสงค วัดควนเกย/รอนพิบูลย 9  มิ.ย.2563 9 ม.ิย. 2565 

45. นางสาวลลิตา  บิลโอะ วัดเถลิงกิตติยาราม/รอน
พิบูลย 

9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

46. นางสาววโรชา  ชวยเรือง บานทองโกงกาง/ปากพนัง 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

47. นางสาวกรรณิกา  ดวงใส วัดปาระกำ/ปากพนัง 9  มิ.ย.2563 9 มิ.ย. 2565 

48. นางสาวสุพัตรา  อัมพพิไลกุล บานนางหลง/ชะอวด 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

49. นางสาวก่ิงภัทรา  ทองรักจันทร บานทุงใหญ/ชะอวด 9  มิ.ย.2563 9 มิ.ย. 2565 

50. นางสาวมยุรี  กัญชนะกาญจน บานลานนา/ชะอวด 9  มิ.ย.2563 9 มิ.ย. 2565 

51. นางสาวพรรณรายณ  ชุมจีน บานเกาะสุด/หัวไทร 9  มิ.ย.2563 9 มิ.ย. 2565 

52. นางสาวอรสา  สุขวานิช บานทุงใคร/ชะอวด 9  มิ.ย. 2563 9 มิ.ย. 2565 

53. นายคุณากรณ  ทองเนื้อสุข วัดปาระกำ/ปากพนัง 17 มิ.ย.2563 17 ม.ิย. 2565 

54. นางสาววรรณิศา  สิทธิเชนทร วัดปากตรง/ปากพนัง 17 ม.ิย.2563 17 ม.ิย. 2565 

55. นายวรานนท  หมาดแหล วัดบางไทร/ปากพนัง 17 มิ.ย.2563 17 มิ.ย. 2565 

56. นายอากร  ธาระปรีชากุล บานนางหลง/ชะอวด 17 มิ.ย.2563 17 ม.ิย. 2565 

57. นางสาวศิรินทรทิพย  ดานอุดม วัดปาระกำ/ปากพนัง 26 มิ.ย.2563 26 มิ.ย. 2565 

_______________________________________________________________________ 
 



16 
 

เร่ืองที่ 4.4 
เรือ่ง  การกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังน้ี 

1. อนุมัติการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเปนตำแหนงเดิม ในสถานศึกษา
แหงใหมที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตำแหนงวาง) จำนวน  24  อัตรา   
 

ที ่
ตำแหนงที่กำหนดไวเดิม 

ตำแหนงที่รับการตัดโอนตำแหนงและอัตรา
เงินเดือน 

 

ตำ 
แหนง 

ตำแหนง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
เงินเดือน ตำ 

แหนง 
ตำแหนง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
อันดับ ขั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 2 อัตรา 

1 คร ู 983 วัดโบสถ   คศ.3 58,390 คร ู 983 วัดพระมงกุฎ 
2 คร ู 832 วัดพระพรหม   คศ.3 41,620 คร ู 832 บานปากน้ำปากพญา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 3 อัตรา 
3 คร ู 5276 วัดหนาเขา คศ.1 20,720 คร ู 5276 บานปลายคลองเพรง 
4 

คร ู
5447 บานกุยเหนือ คศ.

2(3) 

44,180 
คร ู

5447 บานนาพร ุ

5 
คร ู

11016 บานคลองเสา
เหนือ 

คศ.2 41,620 
คร ู

11016 วัดราษฎรประดิษฐ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 2 อัตรา 
6 ครู

ผูชวย 
9297 บานทุงโชน ครู

ผูชวย 
16,400 คร ู 9297 บานหัวปอ 

7 คร ู 3134 วัดสามัคยาราม คร ู 19,590 คร ู 3134 วัดถลุงทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จำนวน 17 อัตรา 
8 ครู 100549 ขอนหาดประชา

สรรค 

คศ.3 
58,390 

ครู 100549 พิปูนสังฆรักษประชา

อุทิศ 

9 ครู 120141 ขุนทะเลวิทยาคม คศ.3 
44,120 

ครู 120141 พิปูนสังฆรักษประชา

อุทิศ 

10 ครู 26413 ทรายขาววิทยา คศ.2 
29,420 

ครู 26413 พิปูนสังฆรักษประชา

อุทิศ 

11 ครู 114756 ทรายขาววิทยา คศ.1 34,310 ครู 114756 คีรีราษฎรพัฒนา 

12 ครู 26229 แหลมราษฎรบำรุง คศ.3 58,390 ครู 26229 ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 

13 ครู 2839 แหลมราษฎรบำรุง คศ.3 58,390 ครู 2839 ละอายพิทยานุสรณ 

14 ครู 51307 แหลมราษฎรบำรุง คศ.3 57,320 ครู 51307 นาบอน 

15 ครู 118434 ชะอวดเครงธรรม

วิทยา 

คศ.3 58,390 ครู 118434 ทุงสงวิทยา 
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ที ่
ตำแหนงที่กำหนดไวเดิม 

ตำแหนงที่รับการตัดโอนตำแหนงและอัตรา
เงินเดือน 

 

ตำ 
แหนง 

ตำแหนง 
เลขที ่

สถานศึกษา เงินเดอืน 
ตำ 

แหนง 
ตำแหนง 
เลขที ่

สถานศึกษา 

16 ครู 129715 วังหินวิทยาคม คศ.3  

23,940  

ครู 129715 บางขันวิทยา 

17 ครู 290048 วังหินวิทยาคม คศ.2  

41,620  

ครู 290048 สิชลคุณาธารวิทยา 

18 ครู 25726 ควนเกยสุทธิวิทยา คศ.2  

41,620  

ครู 25726 ชะอวด 

19 ครู 126357 กรุงหยันวิทยาคาร คศ.3  

45,290  

ครู 126357 ทุงใหญวิทยาคม 

20 ครู 105357 กรุงหยันวิทยาคาร คศ.3  

60,630  

ครู 105357 นบพิตำวิทยา 

21 ครู 27205 ทุงสง คศ.3  

50,390  

ครู 27205 ขนอมพิทยา 

22 ครู 27733 ทุงสง คศ.2  

41,620  

ครู 27733 โมคลานประชาสรรค 

23 ครู 23980 เบญจมราชูทิศ คศ.3  

52,160  

ครู 23980 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
24 ครู 121322 เบญจมราชูทิศ คศ.2  

58,390  

ครู 121322 ตระพังพิทยาคม 

 
 2. อนุมัติการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสายงานการสอน 
ที่เกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเปนตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำ
กวาเกณฑที ่ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา ดังน้ี 
 

ท่ี 

ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดิม 
ตำแหนงท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปกำหนดใหม 

 
ตำ 

แหนง 
 

ตำแหนง 
เลขท่ี 

สถานศึกษา 

เงินเดือน 

ตำแหนง 

 
ตำแหนง
เลขท่ี 

 

สถานศึกษา 
อัน 
ดับ 

ข้ัน 

1 คร ู 127003 วิเชียรประชา
สรรค 

คศ.3 58390 รองผูอำนวยการ
สถานศึกษา 

127003 สิชลคุณาธาร
วิทยา 

2 คร ู 26269 วิเชียรประชา
สรรค 

คศ.1 20620 รองผูอำนวยการ
สถานศึกษา 

26269 สตรีปากพนัง 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง การขอรับจัดสรรคืนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังน้ี 

1. อนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่วางจากผลการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะขันธ
ประชาภิบาล  อำเภอชะอวด  ตำแหนงเลขที่ 26396 อันดับ คศ.3 เงินเดือน 58,390 บาท คืนใหสถานศึกษาเดิม 
และใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ใชสรรหา บรรจุ และแตงตั้งบุคคลไดตามหลักเกณฑ  
 2. อนุมัตินำตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล อำเภอชะอวด  ตำแหนงเลขที่ 
26396 อันดับ คศ.3 เงินเดือน 58,390 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไปใช
ในการกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยายและแตงตั้ง หรือเพื่อที่จะใชสำหรับการคัดเลือก 
ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ในการยายผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ป พ.ศ.2565 

ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ ป 2563 

หมายเหตุ ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ข้ัน 
1 26396 ผอ.สถานศกึษา/ร.ร.เกาะขันธประชาภิบาล/อ.ชะอวด คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

_____________________________________________________________________________________ 

 
เร่ืองที่ 4.6 

เรื่อง การนำบัญชีผูสอบแขงขันได ของ กศจ.นครศรีธรรมราช  ไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันได กศจ.อื่น              
ตำแหนงครูผูชวย 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ยกเลิกการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตำแหนงครูผูชวย 
เฉพาะตำแหนงวางที่มีอัตรากำลังของสถานศึกษาเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร จำนวน 1 อตัรา ,พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิทยาศาสตร จำนวน 1 อัตรา  

 

เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนในกรณีท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนตาม 
       วุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง    

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติ คุณสมบัติ นายนพรุจ  เกตุแกว ตำแหนงครูผูชวย โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ไดรับเงินเดือนในกรณีที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง ตั้งแตวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 (ตั้ งแตวันที่สำเร็จการศึกษา) จากเดิมรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย                  
อัตราเงินเดือน 16,920 บาท  เปนใหไดรับเงินเดือน อันดบัครูผูชวย อัตราเงินเดือน 17,690  บาท 

_______________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง   ขอความเห็นชอบใหไดรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)  ตอเน่ือง ท่ียื่นคำขอตาม 
         พ.ต.ก.ตอเน่ือง 1 ของผูดำรงตำแหนงนิติกร ท่ีโอนหรือยายมาจากขาราชการประเภทอื่น ซึ่งเคย 
         ไดรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น 
               
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เห็นชอบให นางสาววริยา เพิ่ม ตำแหนงนิติกร  ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศณีธรรมราช เขต 3 ไดรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ตอเน่ืองของผูดำรงตำแหนงนิติกร ที่โอนหรือ
ยายมาจากขาราชการประเภทอื่น ซ่ึงเคยไดรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบ
อื่น ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2565 
_____________________________________________________________________________________ 

 
  เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง    ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ ไดรับเงินเพ่ิมสำหรับ   
         ตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)    
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติใหนางนวลนุช สายวารี ตำแหนงครู โรงเรียนวัดทาชาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 ซ่ึงมีคณุสมบัติครบถวน ใหไดรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ตอเน่ืองจากสถานศึกษาเดิมตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๖ ในอัตราเดือน
ละ ๒,๕๐๐ บาท ใหแก นางนวลนุช สายวารี ในภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑0 ตุลาคม 
๒๕๖๕ และในภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๖ 

_______________________________________________________________________________ 
 

เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง  ขออนุมัติการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงศึกษานิเทศก 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

อนุมัติใหโอน นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน ตำแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มาดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ตำแหนงเลขที่ นศ 1053 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
_______________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  การจัดสรรอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

อนุมัติดังน้ี 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

  1.1 อนุมัติการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่วาง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน  19  อัตราและเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จำนวน  2  อัตรา ของสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตนทาง) ไป
กำหนดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดังน้ี 

1.1.1 กรณีเกลี่ยคืน(กรณีเจาของตำแหนง)       จำนวน   1  อตัรา 
1.1.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร    จำนวน  18 อตัรา   
1.1.3 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจรญิ   จำนวน   2  อตัรา  

  
 

ท่ี 
ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดิม 

กำหนดใหมท่ี 

 
หมายเหตุ ตำแหนง ตำแหนง 

เลขท่ี 
สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 1 อัตรา 
1 ครูผูชวย 3932 วัดมุขธารา/เมือง คศ.3 53,950 บานทวดทอง   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน  18  อัตรา 
2 ครูผูชวย 70807 มหาชนะชัยวิทยาคม/อ.มหาชนะชัย คศ.3 58,390 วัดโคกโพธิ์สถิตย   

3 ครูผูชวย 882(พ) มหาชนะชัยวิทยาคม/อ.มหาชนะชัย คศ.3 46,760 ราชประชานุเคราะห 5   

4 ครูผูชวย 70472 ยโสธรพิทยาคม/อ.เมืองยโสธร คศ.3 51,170 บานทวดทอง   

5 ครูผูชวย 70560 ยโสธรพิทยาคม/อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 วัดมุขธารา  

6 ครูผูชวย 70596 ยโสธรพิทยาคม/อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 วัดพระมหาธาต ุ  

7 ครูผูชวย 71008 ยโสธรพิทยาคม/อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 อนุบาลนครศรธีรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

 

8 ครูผูชวย 70535 ยโสธรพิทยาคม/อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 บานทวดทอง   

9 ครูผูชวย 80716 ยโสธรพิทยาสรรค/อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 บานตลาด   

10 ครูผูชวย 70950 เลิงนกทา/อ.เลิงนกทา คศ.3 58,390 วัดพระมหาธาต ุ   

11 ครูผูชวย 70944 เลิงนกทา/อ.เลิงนกทา คศ.3 58,390 อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ”   

12 ครูผูชวย 70927 เลิงนกทา/อ.เลิงนกทา คศ.3 58,390 วัดพระมหาธาต ุ   

13 ครูผูชวย 128653 ศรีฐานกระจายศึกษา/อ.ปาติ้ว คศ.3 53,950 บานทวดทอง คัดเลือกว.16 

14 ครูผูชวย 71170 ศรีฐานกระจายศึกษา/อ.ปาติ้ว คศ.3 58,390 อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

 

15 ครูผูชวย 78374 ศรีสะเกษวิทยาลัย/อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 วัดพระมหาธาต ุ  
16 ครูผูชวย 79046 ศรีสะเกษวิทยาลัย/อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
คัดเลือกว.16 

17 ครูผูชวย 2225 ศรีสะเกษวิทยาลัย/อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 53,080 บานทวดทอง  
18 ครูผูชวย 13050 ศรีสะเกษวิทยาลัย/อ.เมอืงศรีสะเกษ คศ.3 58,390 วัดพระมหาธาต ุ คัดเลือกว.16 
19 ครูผูชวย 78377 ศรีสะเกษวิทยาลัย/อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 อนุบาลนครศรธีรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
 

คัดเลือกว.16 
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ท่ี 

ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดิม 

กำหนดใหมท่ี 

 
หมายเหตุ ตำแหนง ตำแหนง 

เลขท่ี 
สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  จำนวน  2  อัตรา 

20 ครูผูชวย 66234 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 วัดมะมวงตลอด  
21 ครูผูชวย 101786 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 วัดไสมะนาว คัดเลือกว.16 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2.1 อนุมัติการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35 อัตรา และเมื่อสิ้นปงบประมาณ       
พ.ศ.2563 จำนวน 5 อัตรา ของสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตนทาง)     
ไปกำหนดในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดงัน้ี 

2.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร จำนวน 13 อตัรา   
2.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจรญิ จำนวน 27 อตัรา   

 
ท่ี 

ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดมิ 

กำหนดใหมท่ี 

 
หมายเหตุ ตำแหนง ตำแหนง 

เลขท่ี 
สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน  13  อัตรา 
1 ครูผูชวย 78365 ศรีสะเกษวิทยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 53,950 วัดจันดี    

2 ครูผูชวย 78342 ศรีสะเกษวทิยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 วัดจันดี   

3 ครูผูชวย 78360 ศรีสะเกษวิทยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 วัดจันดี   

4 ครูผูชวย 106452 ศรีสะเกษวิทยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 วัดจันดี คดัเลือกว.16 

5 ครูผูชวย 78378 ศรีสะเกษวิทยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 56,610 วัดจันดี คัดเลือกว.16 

6 ครูผูชวย 78288 ศรีสะเกษวิทยาลัย /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 บานหนองหวา   

7 ครูผูชวย 78487 สตรีสิริเกศ /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 บานหนองหวา   

8 ครูผูชวย 78484 สตรีสิริเกศ /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 บานหนองหวา   

9 ครูผูชวย 78472 สตรีสิริเกศ /อ.เมืองศรีสะเกษ คศ.3 58,390 สังวาลยวิท 7    

10 ครูผูชวย 79364 สมปอยพิทยาคม /อ.ราษีไศล คศ.3 58,390 สังวาลยวิท 7    

11 ครูผูชวย 70604 สอนแกววองไววิทยา /อ.เมืองยโสธร คศ.3 58,390 สังวาลยวิท 7    

12 ครูผูชวย 120855 สิงหสามัคคีวิทยา /อ.เมืองยโสธร คศ.3 52,940 วัดลำนาว    

13 ครูผูชวย 79444 หวยทับทันวิทยาคม /อ.หวยทับทัน คศ.3 52,940 วัดลำนาว  คัดเลือกว.16 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  จำนวน  27  อัตรา 

14 ครูผูชวย 66052 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คศ.3 58,390 ราชประชา คัดเลือกว.16 

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี   นุเคราะห 6  
15 ครูผูชวย 66073 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คศ.3 58,390 ราชประชา คัดเลือกว.16 

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี   นุเคราะห 6  
16 ครูผูชวย 66066 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  คศ.3 58,390 บานทุงกรวด    

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี     

17 ครูผูชวย 66068 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คศ.3 58,390 บานทุงกรวด    

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธานี     

18 ครูผูชวย 66041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คศ.3 58,390 วัดหนาเขา คัดเลือกว.16 

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี     
19 

ครูผูชวย 65918 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี คศ.3 
58,390 

วัดสามัคคีนุกุล คัดเลือกว.16 
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ท่ี 

ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดมิ 

กำหนดใหมท่ี 

 
หมายเหตุ ตำแหนง ตำแหนง 

เลขท่ี 
สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน 

20 ครูผูชวย 71018 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คศ.3 58,390 สหกรณนิคม   

   อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี   กสิกรรมทุงสง  

21 
ครูผูชวย 78799 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี คศ.3 
51,170 

วัดกางปลา    

22 
ครูผูชวย 66081 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธานี/อ.เมืองอุบลราชธาน ี คศ.3 
51,170 

บานวงัยวน   

23 ครูผูชวย 36805 ลือคำหาญวารินชำราบ/อ.วารินชำราบ คศ.3 58,390 บานเกาะขวัญ   

24 ครูผูชวย 79262 ลือคำหาญวารินชำราบ/อ.วารินชำราบ คศ.3 52,940 วัดธรรมเผด็จ   

25 ครูผูชวย 65372 ลือคำหาญวารินชำราบ/อ.วารินชำราบ คศ.3 58,390 บานควนประชาสรรค    

26 ครูผูชวย 65291 ลือคำหาญวารินชำราบ/อ.วารินชำราบ คศ.3 57,500 บานไสใหญ   

27 ครูผูชวย 65940 ลือคำหาญวารินชำราบ/อ.วารินชำราบ คศ.3 58,390 วัดไมเรียง คัดเลือกว.16 

28 ครูผูชวย 65914 กุดขาวปุนวิทยา/อ.กุดขาวปุน คศ.3 58,390 บานไสยาสน   

29 ครูผูชวย 64939 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานปากแพรก    

30 ครูผูชวย 65836 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานสามัคคีธรรม    

31 ครูผูชวย 64073 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 วัดมังคลาราม    

32 ครูผูชวย 70824 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานนาเส คัดเลือกว.16 

33 ครูผูชวย 64176 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานทะเลสองหอง คัดเลือกว.16 

34 ครูผูชวย 64957 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 52,940 วัดเขาโร    

35 ครูผูชวย 64159 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 วัดโคกหาด   

36 ครูผูชวย 70646 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 ตชด.ชางกลปทุมวัน   

      อนุสรณ 10  

37 ครูผูชวย 64190 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานชายคลอง    

38 ครูผูชวย 102587 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 บานหนองทอม    

39 ครูผูชวย 66255 เบ็ญจะมะมหาราช/อ.เมืองอุบลราชธานี คศ.3 58,390 องคการสวนยาง2    

40 ครูผูชวย 101773 อุบลราชธานีศรีวนาลัย/อ.เมือง คศ.3 58,390 บานน้ำพุ    

   อุบลราชธานี     
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3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
3. อนุมัติการจัดสรรอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยจัดสรรคืนตำแหนงครู  โดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนไป
กำหนดเปนตำแหนงครูผูชวย ในสถานศึกษาแหงใหม จำนวน 6 อัตรา (ที่เหลือ 4 อัตรา ไมอนุมัติใหสงคืนสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน) 

 

 ตำแหนงเกษียณอายุราชการ  เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560   
ท่ี เลขท่ี 

ตำแหนง / สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน 
การจัดสรร หมายเหต ุ

 ตำแห
นง   

1 104
14 ครู/ร.ร.บานบางนอย/ชะอวด 

คศ.2 41,620 
ร.ร.วัดหัวคาย(พิศาลอุปถัมภ)/อ.หัวไทร 

คัดเลือกว.
16 

2 686
8 ครู/ร.ร.บานเกาะนางโดย/ปากพนัง 

คศ.3 53,950 
ร.ร.วัดหัวคาย(พิศาลอุปถัมภ)/อ.หัวไทร  

3 636
2 ครู/ร.ร.บานโกงโคง/ปากพนัง 

คศ.3 48,540 
ร.ร.วัดเกาะจาก/อ.ปากพนัง  

4 3450 ครู/ร.ร.วัดทายิการาม/เชียรใหญ คศ.3 55,720 ร.ร.บานหนาศาล/อ.หัวไทร คัดเลือก ว.16 

5 3030 ครู/ร.ร.บานปลายราง/รอนพิบูลย คศ.3 50,290 ร.ร.วัดไมเสียบ/อ.ชะอวด  
6 8791 ครู/ร.ร.วัดอูแกว/หวัไทร คศ.3 57,500 ร.ร.บานบางพระ/อ.เชียรใหญ  

____________________________________________________________________________________________ 
 

เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง  การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางเพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก           
       หรือเพ่ือท่ีจะใชสำหรับการคัดเลือก ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา การยายผูบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 ป  
       พ.ศ.2565 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

อนุมัติดังน้ี 
 1. อนุมัติกำหนดสัดสวน ในตำแหนงวางผูอำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารวมทั้งจังหวัด จำนวน 82 ตำแหนง ตามขอ ง. การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย
และที่จะใชสำหรับการคัดเลือก ขอกำหนดสัดสวนใชรับยาย 41 ตำแหนง ใชสำหรับการคัดเลือก 41  ตำแหนง  (41 : 
41)  โดยไมระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก 
 

ท่ี โรงเรยีน อำเภอ ตำแหนง 
เลขท่ี 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการวาง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จำนวน  11  ตำแหนง 
1 วัดมุขธารา  เมืองฯ 1037 กลาง 423 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

2 บานปากพญา เมืองฯ 997 กลาง 306 คนครองเกษียณอายรุาชการป 2565 

3 วัดไพศาลสถิต เมืองฯ 850 กลาง 218 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

4 บานบางหลวง เมืองฯ 1117 กลาง 135 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

5 วัดวังหงส ลานสกา 7960 กลาง 138 คนครองเกษียณอายรุาชการป 2565 

6 วัดคีรีกันทร ลานสกา 8000 กลาง 129 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
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เลขท่ี 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 
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7 วัดแพร พระพรหม 782 กลาง 240 คนครองเกษียณอายรุาชการป 2565 

8 บานหนองหนอน เมืองฯ 1427 เล็ก 48 อัตราวางหลังจากการยาย 
9 วัดดินดอน ลานสกา 7896 เล็ก 93 อัตราวางหลังจากการยาย 

10 บานปากชอง เฉลิมพระเกียรตฯิ 3406 เล็ก 72 อัตราวางหลังจากการยาย 
11 บานบางนกวัก เฉลิมพระเกียรติฯ 3706 เล็ก 52 อัตราวางหลังจากการยาย 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   จำนวน  18  ตำแหนง 
12 บานกันละ ฉวาง 1912 เลก็ 44 คนครองยายไป รร.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 

13 บานไสโคกเกาะ ฉวาง 1920 กลาง 170 วางจากเกษียณอายุราชการป 2564 

14 วัดมะเฟอง ฉวาง 2000 เล็ก 77 คนครองยายไป รร.บานควนอวดพัน 

15 บานน้ำตก ทุงสง 5553 เล็ก 94 คนครองยายไป รร.วัดกะโสม 

16 บานวังธน ทุงสง 9160 เล็ก 70 คนครองยายไป รร.บานบอมอง 

17 บานกองาม ทุงใหญ 6149 เลก็ 105 คนครองยายไป รร.วัดเขากลาย 

18 วัดนางเอื้อย พิปูน 9289 เล็ก 83 คนครองยายไป รร.จุฬาภรณพิชญาคาร 

19 บานเขาวง บางขัน 5632 เล็ก 64 คนครองยายไป รร.บานนาตำเสา 

20 วัดมุขธาราม 
(วัดปากทาซอง) 

ถ้ำพรรณรา 2159 เล็ก 52 คนครองยายไป รร.วัดมะนาวหวาน 

21 บานคลองปก ชางกลาง 2513 เล็ก 88 คนครองยายไป รร.บานสวน 

22 บานควนตม ชางกลาง 2497 เล็ก 56 คนครองยายไป รร.วัดคงคาเจริญ 

23 บานทอนวังปราง ฉวาง 2025 กลาง 167 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

24 บานสามัคคีธรรม ทุงสง 5807 กลาง 294 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

25 วัดควนชม ทุงสง 5097 กลาง 253 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

26 องคการสวนยาง 2 ทุงใหญ 5860 กลาง 208 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

27 หมูบานปาไม ทุงใหญ 5902 กลาง 298 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

28 สังวาลยวิท 7 บางขัน 5637 ใหญ 749 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

29 เจริญรัชตภาคย บางขัน 5714 กลาง 123 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   จำนวน  39  ตำแหนง 

30 บานหนาศาล หัวไทร 8678 กลาง 252 อัตราวางหลังจากการยาย 

31 บานทุงไมไผ ชะอวด 1443 กลาง 138 อัตราวางหลังจากการยาย 

32 วัดสระแกว เชียรใหญ 3766 เล็ก 107 อัตราวางหลังจากการยาย 

33 บานลานนา ชะอวด 7628 เล็ก 96 อัตราวางหลังจากการยาย 

34 บานชายทะเล ปากพนัง 6283 เล็ก 83 อัตราวางหลังจากการยาย 

35 บานหนองนนทร ี ชะอวด 7292 เล็ก 82 อัตราวางหลังจากการยาย 

36 วัดทุงโพธิ์ จุฬาภรณ 2910 เล็ก 94 อัตราวางหลังจากการยาย 

37 บานหวยน้ำเย็น 
มิตรภาพที่ 112 

หัวไทร 8781 เล็ก 77 อัตราวางหลังจากการยาย 

38 บานบางโหนด หัวไทร 9052 เล็ก 81 อัตราวางหลังจากการยาย 

39 บานโคกทราย หัวไทร 8857 เล็ก 63 อัตราวางหลังจากการยาย 

40 บานโกงโคง ปากพนัง 6357 เล็ก 64 อัตราวางหลังจากการยาย 
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41 วัดแหลมตะลุมพุก ปากพนัง 6379 เลก็ 58 อัตราวางหลังจากการยาย 

42 บานตูล ชะอวด 7319 เล็ก 57 อัตราวางหลังจากการยาย 

43 บานควนชิง ชะอวด 7415 เล็ก 70 อัตราวางหลังจากการยาย 

44 บานหนองบัว ชะอวด 7268 เล็ก 62 อัตราวางหลังจากการยาย 

45 วัดทายทะเล เชียรใหญ 4056 เล็ก 61 อัตราวางหลังจากการยาย 

46 บานปากบางกลม ชะอวด 7473 เล็ก 49 อัตราวางหลังจากการยาย 

47 บานหัวปอ เชียรใหญ 4049 เล็ก 75 อัตราวางหลังจากการยาย 

48 วัดบางยิ่ว เชียรใหญ 3453 เล็ก 49 อัตราวางหลังจากการยาย 

49 วัดชัยสุวรรณ เชียรใหญ 3570 เล็ก 43 อัตราวางหลังจากการยาย 

50 บานไสขาม จุฬาภรณ 7393 เล็ก 45 อัตราวางหลังจากการยาย 

51 วัดทาเสริม หัวไทร 9064 เล็ก 47 อัตราวางหลังจากการยาย 

52 วัดถลุงทอง รอนพิบูลย 3180 เล็ก 48 อัตราวางหลังจากการยาย 

53 วัดโคกทราง ชะอวด 7194 เล็ก 41 อัตราวางหลังจากการยาย 

54 วัดหัวคาย            
(พิศาลอุปถัมภ) 

หัวไทร 8809 กลาง 310 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

55 บานควนเงิน ชะอวด 7352 กลาง 300 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

56 วัดสระ ปากพนัง 6436 กลาง 267 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

57 รอนพิบูลย รอนพิบูลย 2520 กลาง 216 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

58 วัดทุงหลอ รอนพิบูลย 2739 กลาง 216 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

59 ชุมชนควนดินแดง 
มิตรภาพ 173 

ชะอวด 7660 กลาง 201 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

60 บานบางนอย ชะอวด 7498 กลาง 176 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

61 ชุมชนวัดเขาลำปะ ชะอวด 7240 กลาง 160 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

62 วัดเทพมงคล รอนพิบูลย 2711 กลาง 159 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

63 วัดเถลิงกิตติยาราม รอนพิบูลย 2588 กลาง 157 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

64 วัดสมควร จุฬาภรณ 2901 กลาง 144 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

65 วัดโคกพิกุล หัวไทร 8792 กลาง 131 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

66 วัดโคกยาง หัวไทร 8834 กลาง 122 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

67 วัดปากเหมือง หัวไทร 9092 เล็ก 105 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
(ร.ร.คุณภาพ) 

68 บานตะลุมพอ ปากพนัง 6588 เล็ก 62 คนเดิมยาย 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   จำนวน  14  ตำแหนง 

69 บานปลายทอน สิชล 8203 กลาง 134 คนเดิมยายเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 

70 วัดสระประดิษฐ ทาศาลา 4869 กลาง 281 คนเดมิลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2565 

71 ชุมชนบานบางโหนด ขนอม 1465 กลาง 414 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

72 วัดเจดียหลวง ขนอม 1570 กลาง 136 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

73 บานสองแพรก 
มิตรภาพที่ 92 

ทาศาลา 4894 กลาง 164 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
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74 ปทมุานุกูล ทาศาลา 4418 ใหญ 1,180 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

75 ราชประชานุ
เคราะห 8 

ทาศาลา 4451 ใหญ 893 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

76 ทาศาลา ทาศาลา 4532 ใหญ 1,123 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

77 วัดดอนใคร ทาศาลา 4114 กลาง 278 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

78 วัดจอมทอง สิชล 8119 กลาง 143 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

79 วัดโทเอก พรหมคีร ี 9611 กลาง 152 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

80 วัดพรหมโลก พรหมคีร ี 9499 กลาง 205 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

81 เคียงศิร ิ นบพิตำ 4593 กลาง 231 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

82 บานโรงเหล็ก นบพิตำ 4733 กลาง 411 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
 

 2. อนุมัติการกำหนดสัดสวน ในตำแหนงวางผูอำนวยการสถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษานครศรธีรรมราช จำนวน 6 ตำแหนง ตามขอ ง.การกำหนดสดัสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย
และที่จะใชสำหรับการคัดเลือก ขอกำหนดสัดสวนใชรับยาย 3 ตำแหนง ใชสำหรับการคดัเลือก 3  ตำแหนง  (3 : 3) 
โดยไมระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรอืที่จะใชสำหรับการคดัเลือก 
ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหนง 

เลขท่ี 
ขนาด จำนวน

นักเรียน 
สาเหตุการวาง 

1 ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง 24957 ใหญพิเศษ 1,744 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

2 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล 25154 ใหญ 1,561 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

3 หัวไทรบำรุงราษฎร หัวไทร 25997 ใหญ 1,496 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

4 ทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณรัชมังคลาภิเษก 

ทุงใหญ 112988 ใหญ 818 คนครองเกษียณอายรุาชการป 2565 

5 สระแกวรตันวิทย ทาศาลา 102176 กลาง 405 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

6 เกาะขันธประชาภิบาล ชะอวด 26396 กลาง 134 จัดสรรคืน 
 

  3. อนุมัติกำหนดสัดสวน ในตำแหนงวางรองผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารวมทั้งจังหวัด จำนวน 5 ตำแหนง การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยายและที่จะใช
สำหรับการคัดเลือก  ขอกำหนดสัดสวนใชรับยาย 3 ตำแหนง ใชสำหรับการคัดเลือก 2 ตำแหนง (3 : 2) โดยไมระบุชื่อ
สถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก 
 

ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหนง 
เลขท่ี 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการวาง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จำนวน  3  ตำแหนง 

1 บานทวดทอง เมืองฯ 662 ใหญ 1,503 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

2 บานนาเคียน เมืองฯ 482 กลาง 453 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

3 บานปากพญา เมืองฯ 1002 กลาง 306 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน  1  ตำแหนง 
4 วัดกางปลา ทุงสง 5051 กลาง 355 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน  1  ตำแหนง 
5 ทาศาลา ทาศาลา 4558 ใหญ 1,123 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 
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  4. อนุมัติกำหนดสัดสวน ในตำแหนงวางรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 6 ตำแหนง ตามขอ ง. การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย
และที่จะใชสำหรับการคัดเลือก ขอกำหนดสัดสวนใชรับยาย 3 ตำแหนง ใชสำหรับการคัดเลือก 3 ตำแหนง (3 : 3) โดย
ไมระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก  
ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหนง 

เลขท่ี 
ขนาด จำนวน

นักเรียน 
สาเหตุการวาง 

1 เบญจมราชูทิศ เมืองฯ 23937 ใหญพิเศษ 2,826 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

2 สตรีทุงสง ทุงสง 25427 ใหญพิเศษ 2,111 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

3 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล 25157 ใหญ 1,561 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

4 หัวไทรบำรุงราษฎร หัวไทร 25999 ใหญ 1,496 คนครองเกษียณอายุราชการป 2565 

5 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล 127003 ใหญ 1688 ตัดโอนตำแหนงมากำหนดใหม 

6 สตรีปากพนัง ปากพนัง 26269 ใหญ 1095 ตัดโอนตำแหนงมากำหนดใหม 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
เร่ืองที่ 4.13 

เรือ่ง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ทั้ง 28 ราย ดังน้ี 

1 . อนุ มัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูขอมีวิทยฐานะชำนาญการ                     
จำนวน 28 ราย ดังน้ี 

 

 
ท่ี 

 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ป 
ถึงปจจุบัน 

ภาระงาน
ท่ีสอนตอ
สัปดาห 

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเร่ือง 

1 น.ส.นิษฐเนตร 
 เกียรติอุปถัมภ 

 

คร/ู 
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

ค.บ.  
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6 ป   
29 วัน 

12 ชม./ 
สัปดาห 

การศึกษาปฐมวัย/  
รายงานการสังเคราะห 
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนทางการ
เรียนการสอน 

2 น.ส.นุศรา 
   อองสุภารมย 

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

กศ.บ. 
(สังคมศึกษา) 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

4 ป 7 
เดือน 11

วนั 

18 ชม./ 
สัปดาห 

สังคมศึกษา/  
รายงานการสังเคราะห 
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนทางการ
เรียน 
การสอน 

3 วาที่ร.ต หญิงวรรณิตา      
              ทองเติม 

ครู/ 
ร.ร.วัดพังยอม 

วท.บ. 
(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

 

6 ป 4 
เดือน 15

วัน 

28 ชม./ 
สัปดาห 

คณิตศาสตร/ 
รายงานการสังเคราะห 
ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนทางการ
เรียนการสอน 
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ท่ี 

 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ป 
ถึงปจจุบัน 

ภาระงาน
ท่ีสอนตอ
สัปดาห 

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเร่ือง 

4 นางปยะรัตน 
ทองสมจา 

ครู/ 
ร.ร.สหกรณนิคม
กสิกรรมทุงสง 

ค.บ./ 
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
การศึกษา 

6 ป 
1 เดือน 
5 วัน 

24 ชม./
สัปดาห 

คณิตศาสตร/ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และรายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

5 นางดวงพร 
คล้ิงคลาย 

ครู/ 
ร.ร.วัดควน 

ศษ.ม./ 
การบริหาร 
การศึกษา 

4 ป  
3  เดือน 
2 วัน 

21 ชม./
สัปดาห 

วิทยาศาสตร/รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และรายงานการ
สังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน 

6 นางสุวจี 
เปล่ียนศรี 

ครู/โรงเรียน 
ชุมชนบานส่ีแยก 

ศษ.ม./ 
การบริหาร 
การศึกษา 

4 ป 
-  เดือน 
1 วัน 

23 ชม./
สัปดาห 

ภาษาไทย/ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และรายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

7 นางพรศิริ 
บุญประดิษฐ 

ครู/ 
โรงเรียน 
บานนาตาแยม 

ศษ.ม./ 
การบริหาร
การศึกษา 

 

4 ป 
4  เดือน 
13 วัน 

24 ชม./
สัปดาห 

ภาษาไทย/ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และรายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

8 น.ส.เสาวลี 
ศรีสุวรรณ 

ครู/ 
โรงเรียน 
บานไสโคกเกาะ 

ค.บ./ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

6 ป 
-  เดือน 
9 วัน 

25 ชม./
สัปดาห 

การศึกษาปฐมวัย/รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และรายงานการ
สังเคราะหผลการแกปญหาและพฒันา
ผูเรียน 

9 นายธนวัฒน 
ชวยพัทลุง 

ครู/ 
โรงเรียน 
บานนาพา 

ค.บ./ 
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
การศึกษา 

6 ป 
-  เดือน 
1 วัน 

30 ชม./
สัปดาห 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และรายงานการสังเคราะหผลการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

10 นางสาวนันทิดา 
เรืองศรี 

ครู./ 
ร.ร.บานปากเชียร 
 

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

6 ป 2 
เดือน 

14 วัน 

24 ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ภาษาอังกฤษ/ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

11 นางสาวสุทิตยา 
สมชู 

ครู./ 
ร.ร.วัดหนาสตน 
 

วท.บ. 
(คณิตศาสตร) 

 

6 ป 1 
เดือน 
9 วัน 

28 ช่ัวโมง/
สัปดาห 

คณิตศาสตร 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

12 นางสาวปวณีา  
            ศรีทันเดช 

ครู.รร./ 
หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

 

ค.บ. 
(คณิตศาสตร) 

ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

 4 ป 11 
เดือน 

28 วัน 

22 ช่ัวโมง/
สัปดาห 

สาขาวิขาคณิตศาสตร 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

13 นางสาวชะออน  
            ถาวรสังข 

ครู.รร./ 
ชุมชนวัดเกาะเพชร 

 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

 

6 ป - เดอืน 
3 วัน 

25 ช่ัวโมง/
สัปดาห 

ปฐมวัย/ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ช้ันอนุบาล 3  
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ท่ี 

 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ป 
ถึงปจจุบัน 

ภาระงาน
ท่ีสอนตอ
สัปดาห 

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเร่ือง 

14 นางอายาตี 
     โตะหมาด 

ครู/ 
ร.ร.บานทุงชน 

ศษ.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6 ป 
- เดือน 
16 วัน 

25 ชม./ 
สัปดาห 

ปฐมวัย / เร่ือง รายงานการพัฒนา
ความสามารถดานการฟงและ 
การพูดโดยใชปริศนาคำทายของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบานทุง
ชน ปการศึกษา 2563 

15 นางอุไรวรรณ  
     แกวหนู 

ครู/ 
ร.ร.วัดชนสังข

รณ-พิจิตร 

ค.บ. 
(การ

ประถมศึกษา) 

6 ป 
1 เดือน 
24 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห 

คณิตศาสตร / เร่ือง แบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตรเร่ืองการคูณเลขสองหลักกับ
เลขสองหลัก  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศกึษาปท่ี 3 

16 นางวันทนา   
     สุขสวัสดิ์ 

ครู/ 
ร.ร.วัดประทุม
ทายการาม 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร

การกีฬา) 

6 ป 
- เดือน 
17 วัน 

27 ชม./ 
สัปดาห 

สุขศึกษาและพลศึกษา /เร่ือง การใช
บทเรียนสำเร็จรูปชุดศึกษานารู 

17 นางสาวณิชนันทน 
             ยังอุน 

 

ครู / 
ร.ร.วดัดอนใคร 

ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6 ป 
1 เดือน  
11 วัน 

25 ชม./ 
สัปดาห 

ปฐมวัย /  
เร่ือง การพัฒนาดานสติปญญา โดยการ
เรียงลำดับเหตุการณของขั้นตอนกิจกรรม
งานบานของนักเรียน ช้ันอนุบาลปท่ี 3 
โรงเรียนวัดดอนใคร 

18 นางฐิติวรรณ   
     เครือเขื่อนเพ็ชร 

ครู / 
ร.ร.บานเขาหวั

ชาง 

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี 

4 ป 
7 เดือน  
27 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / 
เร่ือง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เร่ืองสัตว
และประเภทสัตว รายวิชาวิทยาศาสตร 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

19 นายกิตตินันท  
            พัฒนศรี 

ครู/ 
โรงเรียนทุงสง 

 

ศศ.บ./ 
ประวัตศิาสตร 

 

6 ป 
10  เดือน 
29 วัน 

 

20 ชม./
สัปดาห 

สังคมศึกษา/ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบ TON 
Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา  
ส31103 ประวัติศาสตรไทย สำหรับ นร.
ช้ัน ม.4  
ภาคเรียนท่ี 1/2564 

20 นางสาวลักขณา  
                รักเถาว 

ครู/ 
โรงเรียนโยธิน
บำรุง 

 

ศศ.บ./ภาษา
เกาหลี กศ.ม./ 
การมัธยมศึกษา

(การสอน
ภาษาไทย) 

4 ป 
1 เดือน 
20 วนั 

 

19  ชม ./
สัปดาห 

ภาษาเกาหลี/ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการส่ือสารดวยภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจำวัน โดยใชแบบฝกการ
สนทนาดวยภาษาเกาหลี 

21 นางสาววิมล สงภู ครู/ 
โรงเรียนสตรี
ปากพนัง 
 

ศศ.บ./
ภาษาจีน 

 

6 ป 
2 เดือน 
9 วัน 

 

19 ชม./
สัปดาห 

ภาษาจนี/ 
การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
ตัวอักษรจีนสำหรับ นร. ช้ัน ม.2 



30 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ – สกุล ตำแหนง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/เดือน/ป 
ถึงปจจุบัน 

ภาระงาน
ท่ีสอนตอ
สัปดาห 

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเร่ือง 

22 นางสาวสุวิมล  
         ลำทุมลักษณ 

ครู/ 
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 
 

กศ.บ./
ภาษาไทย 
ศษ.ม./ 

การบริหาร
การศึกษา 

6 ป 
1 เดือน 
23 วัน 

 

18 ชม./
สัปดาห 

ภาษาไทย/ 
 แบบฝกเสริมทักษะกระบวนการคิด 
เร่ื อ งกลอนดอกสร อยรำพึ งในป าช า 
สำหรับ นร. ช้ัน ม.2 

23 นางสาวจิราวรรณ  
            จิตรเอียด 

ครู/ 
โรงเรียนสตรี 
ทุงสง 
 

ศศ.บ./ภาษา
ฝร่ังเศส 
ศศ.ม./ 

การแปลภาษา
ฝร่ังเศส-ไทย 

4 ป 
1 วัน 

 

23 ชม./
สัปดาห 

ภาษาฝร่ังเศส/ 
 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
ภาษาฝร่ังเศสจากแบบฝกอานประสมคำ
ของ นร. ช้ัน ม.4/7 รร.สตรีทุงสง 

24 นางสาวสิริกร  
           ถนนแกว 

ครู/ 
ร.ร.ฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร 
นครศรีธรรมราช 

ศษ.บ./ 
คณิตศาสตร

และคอมพิวเตอร
ศึกษา 

6 ป 
6 วัน 

 

20 ชม./
สัปดาห 

คณติศาสตร/ 
การพัฒนาทักษะการแกปญหา เร่ือง
อัตราสวน โดยใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ 
สำหรับผูเรียนระดับช้ัน ม.1 

25 นางสาวสุภลัคน  
            นิพัทพงษ 

ครู/ 
โรงเรียนทุงสง 
 

ศศ.บ./
ภาษาจีน 

 

6 ป 
4 วัน 

 

22 ชม./
สัปดาห 

ภาษาจนี/ 
การพัฒนาการอานออกเสียงภาษาจีน
กลาง นักเรียน ช้ัน ม.3/5 ท่ีเรียนใน
รายวิชาภาษาจีนท่ัวไป รหัสวิชา จ
23203 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2564 

26 นายนาคฤทธิ์  
              มณีฉาย 

ครู/ 
โรงเรียนนาบอน 

ศษ.บ./
ประติมากรรม
สากลค.ม./ 
การบริหาร
การศึกษา 

6 ป 
1 เดือน 
13 วัน 

 

18 ชม./
สัปดาห 

ทัศนศิลป/ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ 6 ของ นร. ช้ัน ม.3 หอง 4 รร.
นาบอน สพม.นศ  

27 นางกนกกานต  
               ลบลาย 

ศึกษานิเทศก/ 
สำนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 
 

ศศ.บ./ 
นาฏศิลปและ
การละคร 

ศษ.บ./ 
การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม./ 

การบริหาร
การศกึษา 

2 ป 
4 เดือน 
20 วัน 

 

เต็มเวลา นิเทศการศึกษา/ 
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 
 

28 นางสาวขวัญจิรา  
            รัตนพงษ 

ศึกษานิเทศก/ 
สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 
 

ศศ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

ศษ.ม./ 
นวัตกรรม

หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู 

2 ป 
4 เดือน 
13 วัน 

 

เต็มเวลา นิเทศการศึกษา/ 
รายงานการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
กรณีศึกษา : โรงเรียนในสหวิทยาเขตทา
ศาลา - นบพิตำ - พรหมคีรี 
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2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และ ดานที่ 3 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู เพื่อใหมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 28 ราย ทั้งน้ีกรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ไดครั้งละ

ไมเกิน 2 คน รายละเอียดดังตารางในขอท่ี 1. 
 3. มอบใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแตงตั้ง
กรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
_____________________________________________________________________________________ 

 

เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ดานที ่2 ดานความรู

ความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 16 ราย ตั้งแต

วันที่คุณสมบัติครบถวน  
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง 
ตำแหนง 
เลขท่ี 

อันดับ 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน สาขาวิชา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 2 ราย 

1 
นางหทัยทิพย   
              ประทุมวรรณ 

ครู 4998 คศ.1 
 

(22,920) 

บานคลองดิน การศึกษา
ปฐมวัย 

2 
นางสาวสลิลทิพ  แซดาน ครู 7796 คศ.1 

 
(22,360) 

บานตลาด สังคมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 6 ราย 

3 
น.ส.ภาวดี  
              ศรีสุขใส 

ครู 2516 คศ.1 
23,050 

วัดจันด ี คณิตศาสตร 

4 
นางนภัทศรณ 

ฤทธิชัย 
คร ู 9989 คศ.1 

22,560 
บานคอกชาง วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

5 
น.ส.กุสาวดี  

นาคฤทธิ ์
คร ู 5948 คศ.1 

24,160 
บานคอกชาง วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

6 
นายบุญชัย  

แซเลียบ 
ครู 1740 คศ.1 

23,230 
วัดหนองด ี ศิลปะ 

7 

นางสาวกิจติญาพร 
จอง 

ครู 5081 คศ.1 
22,560 

วัดทุงนาใหม สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8 
นายอภินันท   

เช้ืออาน 
ครู 1745 คศ.1 

22,910 
วัดจันดี สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง 
ตำแหนง 
เลขท่ี 

อันดับ 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน สาขาวิชา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 2 ราย 

9 
วาท่ีร.ต.หญิงณัฐวด ี
                วรรณเวช 

ครู 8619 
 

คศ.1 
26,190 

หัวไทร(เรือนประชาบาล) ปฐมวัย 

10 

นางลัดดาวรรณ  
            จันทรใหม 

ครู 9122 
 

คศ.160 บานเกาะสุด ภาษาไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 ราย 

11 
นางสาวฐศุภากร 
                สะอาด 

ครู 9644 คศ.1 
26,290 

โรงเรียนวัดทาวโทะ วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย 

12 
นางสาวศิวาพร  
              วาระเพียง 

ครู 112928 คศ.1 
22,990 

พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ภาษาไทย 

13 นายธีรพงศ นิลพัฒน 
ครู 47253 คศ.1 

29,230 
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ ศิลปะ 

14 
นายเต็มยศ  
           แกวแกมทอง 

ครู 125004 คศ.1 
23,430 

ทางพนู 
วิทยาคาร 

พลศึกษา 

15 
นางสาวสิตานัน  
              นาคะสรรค 

ครู 25481 คศ.1 
22,790 

ขอนหาด 
ประชาสรรค 

วิทยาศาสตร
(เคมี) 

16 นางสาวชนิตา 
               ทองวิไล 

ครู 27332 คศ.1 
(24,860) 

หัวไทรบำรุงราษฎร ศิลปะ 
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.เร่ืองที ่4.15 
เรื่อง  ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ        
         และดานท่ี 2 ความรูความสามา รถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ  
        ชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)     
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัต ิดังน้ี 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเปนวิทย

ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย 

  

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 
 

ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ป 
ถึงปจจุบัน 

ภาระงานท่ีสอน
ตอสัปดาห สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเร่ือง 

1 นางสาวปราณี 
             ชวยชู 

ผูอำนวยการ/
ผูอำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.วัดควน 2 ป 
6 เดือน 
16 วัน 

บริหารจัด
การศึกษาใน
สถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา/การ
ประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
ของนักเรียน โรงเรียน
วัดควน ตำบลปริก 
อำเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2 นางสาวอัซรีดา 
อามินี 

             

ผูอำนวยการ/ 
ผูอำนวยการ 
ชำนาญการ 

บานเขาทราย 
 

2 ป 
3 เดือน 
29 วัน 

บริหารจัด
การศึกษา 
ในสถานศึกษาเตม็
เวลา 

บริหารสถานศึกษา / 
รายงาน 
การประเมินโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนบานเขาทราย 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

 
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพและ

ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ  จำนวน 2 ราย 

3. มอบใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแตงตั้ง
กรรมการประเมินฯ แทน ประธานกรรมการศกึษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
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เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 
 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
 ชำนาญการพิเศษ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 สำหรับดานที่ 1 และดานที่ 2 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1, เขต 
3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการ
ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2    
ในสาขาน้ัน ๆ พิจารณา 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง/  
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา/ สาขาวิชา 
โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จำนวน 1 ราย 
1 นายรัฐกร  ผดุงกิจ ผอ.สถานศึกษา/

ผูอำนวยการ 
ชำนาญการ 

วัดบางตะพาน บริหาร
สถานศึกษา 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จำนวน 1 ราย 
2 นางสุวรรณา 

             โกราเมศ 
ผอ.สถานศึกษา/
ผูอำนวยการ 
ชำนาญการ 

บานควนมิตร บริหาร
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน  1  ราย 
3 นายณัศทธศักดิ์  

              ภาญาดา 
ผอ.สถานศึกษา/

ผูอำนวยการ 

ชำนาญการ 

ตระพังพิทยาคม บริหาร
สถานศึกษา 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติ ดังน้ี 

 1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 7 ราย   
 2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 7 ราย  ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตองผาน               
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

ท่ี ช่ือ  -  สกุล 
ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 

ตำแหนง 

เลขที ่
สถานศึกษา สาขาวิชา 

วันท่ีสง 
ผลงาน 

1 นายวิจารณ 
พรสัจจา 

ผูอำนวยการ/ 
ผูอำนวยการชำนาญการ 

321 ร.ร.บานทะเลสอง
หอง 

บริหาร
สถานศึกษา 

31 พฤษภาคม 
2564 

2 นายพงศศิร ิ
วงศสวสัดิ ์

ผูอำนวยการ/ 
ผูอำนวยการชำนาญการ 

2371 ร.ร.บานปลาย
คลองเพรง 

บริหาร
สถานศึกษา 

13 กรกฎาคม 
2564 

3 นางสาวสนุิศา 
ภักดิ์จันทร 

ผูอำนวยการ/ 

ผูอำนวยการชำนาญการ 

5602 ร.ร.บานนิคมวัง
หิน 

บริหาร
สถานศึกษา 

29 กรกฎาคม 
2564 

4 นางสาวปยะวัลย 
มณีฉาย 

ผูอำนวยการ/ 

ผูอำนวยการชำนาญการ 

2497 ร.ร.บานควนตม บริหาร
สถานศึกษา 

9 สิงหาคม 
2564 

5 นายมงคล 
ชุมภักดี 

ผูอำนวยการ/ 

ผูอำนวยการชำนาญการ 

1992 ร.ร.บานแพรก
กลาง 

บริหาร
สถานศึกษา 

30 กันยายน 2564 

6 นายประภาส 
สวนกูล 

ผูอำนวยการ/ 

ผูอำนวยการชำนาญการ 

5714 ร.ร.เจริญรัชต
ภาคย 

บริหาร
สถานศึกษา 

21 ธันวาคม 2564 

7 นางดรุณี  ปนวงศ 
ผอ.รร./ 

ผอ.รร.ชำนาญการ 

6500 

 

วดับางดวน สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

24  ธันวาคม 
2564 
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เร่ืองที่ 4.18 
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอำนวยการเช่ียวชาญ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที ่1 ประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ดานที ่2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ดานที่ 3) เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นายขจร
ศักดิ์  เขียวนอย ผูอำนวยการสถานศึกษา/ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบานวังเตา สาขาบริหาร
สถานศึกษา 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหนง
เลขท่ี 

สถานศึกษา สาขา 
วันท่ีสง 
ผลงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ราย 
1 
  

นายขจรศักดิ ์
          เขียวนอย 

ผูอำนวยการ
สถานศึกษา/ผอ.
ชำนาญการพิเศษ 

5659 ร.ร.บานวังเตา บริหาร
สถานศึกษา 

21 
กรกฎาคม 
2565 

 

 
เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่  1 ประเมินดานที่  1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลัน่กรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ดานที่ 3) เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหนง
เลขท่ี 

สถานศึกษา สาขา 
วันท่ีสง 
ผลงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 1 ราย 
1 นางอรอนงค 

พรหมวิหาร 
  

ศึกษานิเทศก/
ศึกษานิเทศกชำนาญ
การพิเศษ 

99 สพป.
นครศรีธรรมราช 
2 

มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็ม

เวลา 

1 กรกฎาคม 
2565 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย 
2 นางวรวรรณ   

        สังสัพพันธ 
 ศึกษานิเทศก/ 
 ศึกษานิเทศกชำนาญ      
 การพิเศษ 

22180 สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็ม

เวลา 

1 สิงหาคม 
2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 1 ราย 
3 นางภัคนันท 

         สุวรรณรัตน 
ศึกษานิเทศก/ 

ชำนาญการพิเศษ 
20 สพม.

นครศรีธรรมราช 
มีภาระงานนิเทศ
การศึกษาเต็ม

เวลา 

1 สิงหาคม 
2565 

________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัตกิารใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑฯ ว 21/2560 จำนวน 3 ราย ดังน้ี 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา 

1 นางลิซนา  นิโสย ครู/ชำนาญการ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา  
2 นางจาร ุหนูชนะจิตร ครู/ชำนาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธาร    
3  นางเยาวธิดา คำคง ครู/ชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    

 
 

 

เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง หารือการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) รายวาท่ีร.ต.หญิงจิรนันท จันพลโท  
 

มติคณะกรรมการศึกษาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     มีมติใหนำเขาการประชุม อกศจ. (บริหารงานบุคคล) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครราย วาที่ร.ต.หญิง

จิรนันท จันพลโท เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556                     
เรื่อง กำหนดมาตรฐานตำแหนง ประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานธุรการ และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศตำแหนงวาง เพื่อรับโอน พนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่นไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2565 อีกครั้ง และนำเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา ตอไป 

เร่ืองที่ 4.22 
เรื่อง ขอแตงตั้งผูรวมประเมนิสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงครู เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติแตงตั้งผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมนิ ตามแบบ วฐ.3 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงครู เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ว ๒๑/๒๕๖๐) จำนวน 1 ราย ดังน้ี 

 

ที่ ช่ือ – สกุล 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ/
สถานศึกษา 

วิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน 

ยื่นผลงานฯ 
ปการศึกษา 

สาขาวิชา  

1 นางชนัดดา อาวุธ ตำแหนงครู/         
ครูชำนาญการ 
ร.ร.วัดควนกอ  

ชำนาญการพิเศษ ปการศึกษา  
2560 – 2564 

ปฐมวัย  
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เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง ขอแตงตั้งผูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอำนวยการสถานศึกษา เพ่ือใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 

มติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติแตงตั้งผูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการสถานศึกษาและประเมินผลการ

ตรวจสอบและประเมิน 5 ปการศึกษา (วฐ.3) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู เลื่อนเปน        
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) จำนวน 1 ราย กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ/สถานศึกษา 
รับเงินเดือน/

อัตรา 
ขอมีวิทยฐานะ 

ปการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมิน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย  
1 นางชนากานต  

                 บุญนำ  
ครู/ชำนาญการ 
ร.ร.วัดสวางอารมณ  
 

คศ.2 
 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ปการศึกษา 2564 
และประเมินผลการ

ตรวจสอบและประเมิน 
5 ปการศกึษา (วฐ.3) 

 

เร่ืองที่ 4.24 
เรื่อง ขอแตงตั้งผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงครู เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (ว ๒๑/๒๕๖๐) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

อนุมัติแตงตั้งผูรวมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมินตามแบบ วฐ.3 ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงครู เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ว ๒๑/๒๕๖๐) จำนวน 1 ราย   

ที่ ช่ือ – สกุล 
ตำแหนง/ 
วิทยฐานะ/
สถานศึกษา 

วิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน 

ยื่นผลงานฯ 
ปการศึกษา 

สาขาวิชา  

 
1 

นางเพ็ญนภา 
      คูวิบูลยศิลป 

ตำแหนงครู/         
ครูชำนาญการ 
ร.ร.คีรีราษฎรพัฒนา 

ชำนาญการพิเศษ ปการศึกษา  
2560 – 2564 

คณิตศาสตร 
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เร่ืองที่ 4.25 
เรื่องท่ี การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบ การเลิกสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จำนวน 4 โรง ดังน้ี 

ท่ี โรงเรียน ท่ีตั้ง สังกัด 
1. โรงเรียนวัดคงคาเลียบ อำเภอทุงใหญ  สพป.นศ.2 
2. โรงเรียนวัดภูเขาหลัก อำเภอทุงใหญ  สพป.นศ.2 
3. โรงเรียนบานหนองเตย อำเภอชางกลาง สพป.นศ.2 
4. โรงเรียนบานหนาเหมน อำเภอชางกลาง สพป.นศ.2 

  
 

 
 

เร่ืองที่ 4.26 
เรื่องท่ี          การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เห็นชอบ การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 6 โรง ดังน้ี 
1.โรงเรียนบานปากน้ำปากพญา ไปเรียนรวมที ่โรงเรียนบานปากพญา สงักัด สพป.นศ.1 
2.โรงเรียนบานบางแรดและโรงเรียนวัดแจง ไปเรียนรวมโรงเรียนวัดสระ สังกัด สพป.นศ.3 
3.โรงเรียนวัดโบสถ ไปเรยีนรวมที่ โรงเรียนวัดเกาะจาก สังกัด สพป.นศ.3 
4.โรงเรียนบานบางวัง ไปเรียนรวมที่โรงเรียนวดัพิบูลยามมิตรภาพที่ 232 สังกัด สพป.นศ.3 
5.โรงเรียนวัดพระบาท ไปเรียนรวมที่ โรงเรียนวัดแดง สังกัด สพป.นศ.3 
6.โรงเรียนวัดโคกคราม ไปเรียนรวมที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

 

 

เร่ืองที่  4.27 
เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน 1 ราย   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1. ไมอนุญาตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว บานเฌอแตม เน่ืองจากการขออนุญาตจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานบานเรียนไมเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครวั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เชน การยื่นคำขอตองยื่นกอนเปดภาคเรียน การขออนุมัติการดำเนินการใหขออนุมัติการดำเนินการตนปการศึกษา 
และใหใชชื่อครอบครัวในการเสนอขอ 
          2. มอบ อกศจ.เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดทำคูมือการเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัว ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่น ๆ 

                               5.1 เรือ่ง  ขอกำหนดปฏิทินการประชุม กศจ.และ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) 

เลขานุการ       ไดเสนอขอกำหนดปฏิทินการประชุม กศจ. และ อกศจ.(บริหารงานบุคคล) 
ประจำเดือน กันยายน 2565 

ที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอดังน้ี 
 

ท่ี วันท่ี เรื่อง 

1 1 กันยายน 2565 รับเรื่องจาก สพป.นศ.1-4 และ สพม.นศ เพื่อวิเคราะหเสนอ อกศจ. 
2 2-9 กันยายน 2565 เจาหนาที่วิเคราะหจดัทำวาระการประชุม 

3 6 กันยายน 2565 ประชุมคณะทำงานรวมกนั 5 เขตพื้นที่ ตรวจสอบขอมูลและจัดทำ
รายละเอียดการยายผูอำนวยการสถานศกึษาและรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา ป พ.ศ.2565 (ครั้งที ่1) 

4 9 กันยายน 2565 สงวาระการประชุมใหฝายเลขานุการ อกศจ. 
5 12 กันยายน 2565 ประชุมคณะทำงานรวมกัน 5 เขตพื้นที่ ตรวจสอบขอมูลและจัดทำ

รายละเอียดการยายครูผูสอนประจำป พ.ศ.2565 รอบที่ 2 

(ครั้งที่ 1) 
6 15 กันยายน 2565 ประชุม อกศจ. (บริหารงานบุคคล) ตรวจสอบขอมูลการยาย

ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา  
ป พ.ศ.2565 (ครั้งที ่1) 

7 16 กันยายน 2565 - ประชุม อกศจ. (บริหารงานบุคคล) พิจารณากลั่นกรอง และ
เสนอแนะการยายครูผูสอนประจำป พ.ศ.2565 รอบที่ 2 (ครั้งที ่1)  
- จดัสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ สังกดั สพป.นศ.1-4 และ 
สพม. ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565  
และวาระอื่นๆ 

8 19 กันยายน 2565 ประชุม อกศจ. (บริหารงานบุคคล) พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ
การยายผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา  
ป พ.ศ.2565 (ครั้งที ่1) 

9 21 กันยายน 2565 - ประชุม กศจ. อนุมัติการยายครูผูสอน ประจำป พ.ศ.2565  
รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
- จดัสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ สังกดั สพป.นศ.1-4 และ  
สพม. ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 และ
วาระอื่นๆ 

10 28 กันยายน 2565 ประชุม กศจ. อนุมัติการยายผูบริหารสถานศึกษา 

และวาระอื่น ๆ 
 

หมายเหต ุ: ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 




