
1 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (มติย่อ) 

คร้ังที่ 14/2565 
เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------------- 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง อนุญาตผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการและอำนวยความสะดวก
ต่อท่ีประชุม 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 13/2565 เมื่อวันท่ี เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 3.1 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งท่ี 13 
เมื่อวนัท่ี 21 กันยายน 2565 จำนวน 26 วาระ สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 

ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
1. ขอความเห็นชอบการต้ังคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก
สถานศึกษา)   

เห็นชอบการต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก
สถานศึกษา จำนวน 171 ราย 

ออกประกาศฯ เรียบร้อย
แล้ว 

2. ข อ อ นุ มั ติ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ค รู ผู้ ช่ ว ย ซึ่ ง ผ่ า น               
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู 

อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและ การแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการ
เตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรง
ตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมือ่วันถัด
จากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
จำนวน 44 ราย     

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

3 ขออนุมัติการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ของ กศจ. นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ. อื่น ตำแหน่งครู 
ผู้ช่วย 

อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
พัทลุง นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี
คณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาวิชาปฐมวัย พลศึกษา คอมพิวเตอร์ นาฎศิลป์ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา ทั้งน้ีจะดำเนินการสอบถามผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินเรียก
บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ให้สถานศึกษาภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช แล้วเสร็จก่อน 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

4 อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครู 
เพื่อใช้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้ดำรง 
ตำแหน่งครู 

อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ว่างอ
ยู่ เป็นตำแหน่งครูเพื่อใช้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1 - 4 จำนวนรวมทั้งสิ้น 45 ตำแหน่ง 

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

5 ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2  
ครั้งที ่1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณารับย้ายและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 
รอบที่ 2 ครั้งที่  1 จำนวน  192  อัตรา 
2. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู  กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทาง
ราชการ กรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา  
(กรณีเขียนคำ 
ร้องขอย้าย)  สังกัดสพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2    
จำนวน   2  ราย 
3. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ จำนวนรวมทั้งสิ้น  20  ราย ดังน้ี 
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  1จำนวน    2    ราย  

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2จำนวน    4    ราย 
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  3จำนวน    7    ราย 
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4จำนวน    3    ราย 
 -  สพม.นศ จำนวน    4   ราย   
4. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู กรณีปกติ  จำนวนรวมทั้งสิ้น   74    ราย  
-  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน   20  ราย  
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 จำนวน 12  ราย  
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  3 จำนวน   2  ราย  
-  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4 จำนวน  14  ราย  
 -  สพม.นศ  จำนวน  26    ราย 
5. อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลับไปตรวจสอบ
ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายทุกกรณี เพ่ือนำเรียก
บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ หลังจากดำเนินการย้ายฯ รอบ
ที่ 2 ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ 
 

6. ขออนุมัติการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ 
แต่งต้ัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

อนุมัติให้เพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งต้ัง ราย  นางสาวศันสนีย์ 
สำลีร่วง และนางสาวกานต์ธิดาแซ่หลี โดยให้มีผลย้อนหลังไป
ต้ังแต่วันที่บรรจุและแต่งต้ังคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ 568/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

7. ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสายงานการสอน จำนวน 1 ราย 
 

อนุมัติให้นางสาวสนธยา แสงอ่อน ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดศรี
มงคล   อ.เมืองนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ไปดำรง
ตำแหน่งครู  ตำแหน่งเลขที่ 572086500980     โรงเรียน
เทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)  สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
เมืองคลองแห อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลาให้โอนต้ังแต่วันที่  1 
ธันวาคม 2565 
 

แจ้ งต้นสั งกัดเรียบร้อย
แล้ว 

8. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 
หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
จำนวน ๑ ราย 
 
 

อนุมัติคุณสมบัติราย นางสาวนิลุบล ศิลปธนู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนสตรีปากพนัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ต้ังแต่วันที่ 
2 มิถุนายน 2565 จากเดิมรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย อัตรา
เงินเดือน 17,380 บาท เป็นให้ได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย 
อัตราเงินเดือน 17,690 บาท                    

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

9. ขอความเห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน  
เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 
 (๑  ตุลาคม   2565 ) 
 

เห็นชอบหลัก เกณฑ์ การจัดสรรวงเงินการเลื่ อนเงินเดือน
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่  2  (๑  ตุลาคม  
2 5 6 5 )  ใน สั งกั ด เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต ๑ - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ตามร่างประกาศที่เสนอ                    
 

แจ้ งต้นสั งกัดเรียบร้อย
แล้ว 

10. 
 

ขออนุมัติการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่ อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ และ          

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1                                  
1.1 อนุมัติให้นำตำแหน่งเลขที่ อ 18 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช             
เขต 1 มาประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

แจ้ งต้นสั ง กัดเรียบร้อย
แล้ว 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 

เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหนงประเภท
วชิาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
1.2 อนุมั ติให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 1  ดำเนินการตามหลั ก เกณฑ์  ว .
10/2548 ลงวันที่  15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่ อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบั ติงานที่ มี
ประสบการณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา และประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบั ติงาน ระดับชำนาญงาน 
ระดับอาวุ โส และตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่  29 
กรกฎาคม 2559 ดังน้ี 
1.3 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน 
เพือ่เลื่อนและแต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
1.4 กรณีต้องนับระยะเวลาเก้ือกูลให้เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการประกาศคุณสมบัติบุคคล 
1.5 ขออนุมัติการประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อน
และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
1.6 อนุมั ติให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 นำผลการประเมินผลงานมาเพื่อขอ
อนุมัติ กศจ. เพื่อแต่งต้ัง ต่อไป 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช                                  
2.1 อนุมัติให้นำตำแหน่งเลขที่ อ 18 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มา
ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
2.2 อนุมั ติ ให้สำนักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.10/2548 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลง
ม า  แ ล ะป ร ะก า ศ ค ณ ะ กร รม ก า รศึ กษ า ธิ ก า รจั งห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และตำแหน่งประเภท
วชิาการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดังน้ี 
2.3 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2.4 กรณีต้องนับระยะเวลาเก้ือกูลให้เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการประกาศคุณสมบัติบุคคล 
2.5 ขออนุมัติการประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพ่ือ
เลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ 
2.6  อนุมั ติ ให้ สำนักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช นำผลการประเมินผลงานมาเพ่ือขออนุมัติ กศจ. 
เพ่ือแต่งต้ัง ต่อไป 

11. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและ 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภท 
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรม- 
ราช เขต 1 

อนุมัติให้ นายสุพิน เสียมไหม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญ ตำแหน่งเลขที่  อ 
23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 
อ 17 (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ) 
ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (วันที่ส่งผลงาน) 

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

12. ขออนุมัติการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ 
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

1. อนุมัติให้นำตำแหน่งเลขที่ อ 10 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สิ นท รัพ ย์  ส ำ นั กงาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา ประถ มศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 มาประกาศรับสมัครข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 
2. อนุมั ติ ให้ สำนักงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 1  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  ว .
10/2548 ลงวันที่  15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่ อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบั ติงานที่ มี
ประสบการณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา และประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงาน ระดับ
อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2559 ดังน้ี 
     2.1 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคล คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
    2.2 กรณีต้องนับระยะเวลาเกื้อกูลให้เสนอ กศจ.พิจารณา
อนุมัติก่อนดำเนินการประกาศคุณสมบัติบุคคล 
   2.3 อนุมัติการประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพื่อ

แจ้ งต้นสั งกัดเรียบร้อย
แล้ว 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
เลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
3. อนุมั ติ ให้ สำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช   เขต 1 นำผลการประเมินผลงานมาเพื่อขอ
อนุมัติ กศจ. เพื่อแต่งต้ัง ต่อไป  

13. ขออนุมัติยกเลิกมติการรับโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุ 
และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) รายว่าที่ร.ต.หญิงจิรนันท์  
จันพลโท และอนุมัติให้ผู้สมัครลำดับถัดไป 
เป็นผู้ผ่านการประเมนิ 

1. อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุม กศจ.เรื่อง การโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒) รายว่าที่ร.ต.หญิงจิรนันท์ จันพลโท เน่ืองจาก ผู้ขอโอนมี
คุณวุฒิ ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป 
สายงานปฏิบัติงานธุรการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ว 8  ลงวันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
1  - 4  แล ะสำ นั กงาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษ า
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 13 มกราคม 2565  
2. อนุมัติให้รับโอนผู้สมัครลำดับถัดไป คือนางสาวศิรวีร์ รัตนคช 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานสังกัดกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน ซึ่งมีคุณวุฒิจบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.
(๒ ) ประเภททั่ ว ไป ตามห นังสือสำนักงาน ก.ค .ศ . ที่  ศ ธ 
0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และประ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศ
ตำแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น
ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลง
วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นผู้ผ่านการประเมิน เพื่อรับโอน
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ 
ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค .(๒)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ออกคำสั่งยกเลิก และออก
คำสั่งรับโอนลำดับถัดไป 
เรยีบร้อยแล้ว 

14. ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมิน  ด้านที่ 1 
 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา 
บรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้าน 
ความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผล 
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูข้อมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 16 ราย    
2. อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 16 ราย ทั้งน้ีกรรมการ
ประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
3. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งต้ังกรรมการประเมินฯ 

ออกประกาศฯ แล้ว 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

15 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ 

1. อนุมัติการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และ
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 
2. อนุมัติการแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 22 ราย ต้ังแต่วันที่คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ออกคำสั่งแล้ว 

16 ขออนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาและการต้ังคณะ 
กรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ราย นางสาวชญาภา  เพชรา ผู้อำนวยการชำนาญการ 
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 
สายงานบริหารสถานศึกษา  
2.  อนุมั ติการต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิ เศษ ราย 
นางสาวชญาภา  เพชราผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัด
มะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 สายงานบริหาร
สถานศึกษา  
3. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งต้ังกรรมการประเมินฯ 
แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกประกาศฯ แล้ว 

17 ขออนุมติัผลการประเมินด้านที่ 1  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน 
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 สำหรับด้านที่ 
1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน   1 ราย  เพื่ อ ให้ ส ำ นั ก งาน เข ตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้าน
ที่  3) พร้อมทั้ งผลการประเมินด้านที่  1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการ
ประเมินชุดที่ 2 ในสาขาน้ันๆ 

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

18 ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3  ด้านผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย   
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและ
แต่งต้ังเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย  ต้ังแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์
และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ราย  
นายนิติธร  ปิลวาสน์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการภายใน 
6 เดือน นับต้ังแต่ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 
ในรายที่ต้องปรับปรุงแจ้ง
ต้นสังกัดแล้ว 

19 ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 

อนุมัติดังน้ี 
1.อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และ 2 ตามเสนอ 
2. อนุมัติต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง รายที่ 1 ตามเสนอ และ
อนุมัติให้เปลี่ยนคณะกรรมการประเมินรายที่ 2 และรายที่ 3 เป็น

แจ้งต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว  
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
รายที่ 2 เดิม นายสันติกร  รักสองหมื่น เป็น  
นายสุธน  เกิดมณี 
รายที่ 3 เดิม นายณัฐวุฒิ  รตันอรุณ เป็น  
นายไพรัช  วงศ์นาถกุล 

20 ขออนุมัติการให้ข้อเสนอแนะการ ให้ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิ เศษตามหลักเกณฑ์ฯ ว 
21/2560 นางสาวสกาวเดือน  พรหมทอง 

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

21 ขออนุมัติการแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผล 
การตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3) ของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  (ว ๒๑/๒๕๖๐) 

อนุมัติแต่งต้ังผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาม
แบบ วฐ.3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ( ว ๒๑/๒๕๖๐)
นางลยวัย  เสือชาวป่า ตำแหน่งครู/วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดชะอวด 

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

22 ขออนุมติัการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ตำแหน่งครู เพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ 

อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จำนวน 
3 ราย 
1. นายธงธวัช แก้วบุญทอง 
2. นางสาวขนิษฐา โยธารักษ์ 
3. นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง        

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

23 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการ 
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 2565   

อนุมัติเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 12 ราย               

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

24 
 
 

ขออนุมัติคุณสมบัติ ผลการประเมินและ 
เอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพ่ือขอเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ 

อนุมั ติคุณสมบั ติ  ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้ง 
4 ราย และให้สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช จัดส่ง
คำขอพร้อมทั้ งเอกสารหลักฐานตามที่  ก.ค.ศ.กำหนด ไปยัง
สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

เสนอไป ก.ค.ศ.เรียบร้อย
แล้ว 

25 ขออนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)   

1.ขออนุมัติ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย เพิ่มเติม
โรงเรียนที่ขอย้าย ได้ 
2. อนุมัติคะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 
ประกาศ ณ วันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย 
3. อนุมั ติให้  กศจ.พิจารณาการย้าย โดยนำความ เห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณา โดยให้
คำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และผู้ที่ย่ืนคำร้องขอ
ย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาย้ายเสมอไป ส่วนความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ใช้เป็นข้อมู ลประกอบการ
พิจารณาเท่าน้ัน   
4. อนุ มั ติการย้ายผู้ บ ริหารสถานศึ กษา สั งกั ดส ำนักงาน

ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ เรื่อง 
มติ กศจ. 

 
การดำเนินการของ 

ศธจ. 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 
1)  จำนวน 86 ราย 
 4.1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน   15  ราย 
      4.1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 ราย 
      4.1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย 
4.2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน  12 ราย 
      4.2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน    12     
ราย 

          4.2.2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน   18     ราย 
        1.2.3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน    23   ราย 
               (1) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 22 
ราย 
               (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 
ราย 
5. สพม.ศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน    18   ราย  
   5.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  12 ราย 
    5.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย 
 

 

26 
 

ขออนุมัติตำแหน่งว่างทีเ่หลือจากการ 
ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 
พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  
 

1. อนุมั ติตำแหน่งว่างที่ เหลือจากการย้ายตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ไปใช้สำหรับการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. อนุมั ติตำแหน่งที่ ว่างใหม่จากการย้ายตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ให้ดำเนินการตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่  12 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 7.1.5 
 

แจ้ งต้นสั งกัดเรียบร้อย
แล้ว 
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3.2 เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
  3.2.1 เร่ือง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว ตามคำส่ังคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค 
ท่ี 113/2565 เรื่อง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วย 
  1. นายสมมาศ ทองร่วง   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์  อนุกรรมการ 
  3. นายไพรัช วงศ์นาถกุล  อนุกรรมการ 
  4. นายสมพงษ ์ ปานหงษ์  อนุกรรมการ 
  5. นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ  อนุกรรมการ 
  6. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง   อนุกรรมการ 
  7. นายเจิดศักด์ิ ภูชงค์   อนุกรรมการ 
  8. นายประพันธ ์ ยังช่วย   อนุกรรมการ 
  9. ศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 โดยใหค้ณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามคำส่ังดังกล่าว  
มีหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือหรือกล่ันกรองให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการ
บรรจุ การแต่งต้ัง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีตามกำหนด ในข้อ 9 วรรคหนึ่งของคำส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ท่ี  19/2560 เรื่อง การปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
 
 

 
เรื่องท่ี 4.1 

เร่ือง  ขออนุมัติการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติให้ขยายเวลาการพิจารณาดำเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 1 ราย ออกไปอีก 60 วัน โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานกระบวนการ
ดำเนินการ ขั้นตอนใดบ้างท่ีเงื่อนไขเวลา ไม่เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550  ต่อ กศจ.
เพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
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เรื่องท่ี 4.2 
เร่ือง  ขออนุมัติการแต่งต้ังครูผู้ช่วยซ่ึงผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
          อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรง
ตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช จำนวน 48 ราย    ดังนี้ 
 

 

ที่ 
 

ช่ือ - สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

วันบรรจุ/รับโอนมา
บรรจุ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 8 ราย 
1. นางสาวสุเพ็ญทิพย์  บุญขำ ครูผูช้่วย วัดขนาน/ทุ่งใหญ่ 24 กรกฎาคม 2563 
2. นางนันท์นภัส  พรหมสุข ครูผูช้่วย บ้านไสเตาออ้ย/บางขัน 24 กรกฎาคม 2563 
3. นางอภิณชกุล  กาญจนเพชร ครผููช้่วย บ้านเกาะปราง/ทุ่งสง 24 กรกฎาคม 2563 
4. นางสาวจาริยา  ช่วยชูจิตร์ ครูผูช้่วย บ้านหนองใหญ่/ทุ่งใหญ ่ 24 กรกฎาคม 2563 
5. ว่าท่ี ร.ต.หญิง กรรณิการ์  เสือแสง ครูผูช้่วย บ้านจำปา/ทุ่งสง 24 กรกฎาคม 2563 
6. นางสาวชนันสิริ  ศรศลิป ์ ครผููช้่วย วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุง่สง 24 กรกฎาคม 2563 
7. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์จีน ครผููช้่วย บ้านหนองท่อม/ทุ่งสง 24 กรกฎาคม 2563 
8. นางสาวอามีนา  จอหวัง ครูผูช้่วย บ้านน้ำพุ/ทุ่งสง 9 มิถุนายน 2563 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 40 ราย 
9. นางสาวอุไรวรรณ  สมหมาย ครูผูช้่วย บ้านอายเลา/จุฬาภรณ์ 24 กรกฎาคม 2563 

10. นางสาววนิดา  หนกลาย ครูผูช้่วย วัดพิศาลนฤมิต/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
11. นางสาวม่านฟ้า  ทองอ่อน ครผููช้่วย วัดพิศาลนฤมิต/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
12. นางสาวโบรินดา  หนูด้วง ครูผูช้่วย บ้านบางน้อย/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
13. นางสาวปัทมา  สุขศรีแก้ว ครูผูช้่วย วัดทุ่งหล่อ/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
14. นางสาวสมาพัจน์  ศรีสุวรรณ ครผููช้่วย วัดควนเกย/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
15. นางสาวนันทชิา  สุทธิการ ครูผูช้่วย ราชประชานุเคราะห์ 7/ร่อน

พิบูลย์ 
24 กรกฎาคม 2563 

16. นางสาวปรางทิพย์ พรหมปลอด ครผููช้่วย บ้านชะอวด/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
17. นายสมศักด์ิ  ธราพร ครผููช้่วย บ้านนางหลง/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
18. นายมุนิด  แสงศร ี ครูผูช้่วย บ้านกุมแป/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
19. นายนัศรุน  หรนรุ่ง ครูผูช้่วย ชุมชนบ้านพุดหง/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
20. นางสาวมาฆมาส  เกิดสมจิต ครผููช้่วย วัดคันธมาลี/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
21. นางสาวสิรินภา  จาวิสูตร ครูผูช้่วย บ้านหน้าศาล/หัวไทร 24 กรกฎาคม 2563 
22. นางลัดดาวัลย์  ลายสิงห์ ครูผูช้่วย บ้านท่าไทร/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
23. นางจุรารัตน์  เกิดศิริ ครผููช้่วย บ้านขอนหาด/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
24. นายสิทธิชัย  พรรณวิชัย ครูผูช้่วย วัดแดง/เชียรใหญ่ 24 กรกฎาคม 2563 
25. นายวัชรพงศ์  หมวดเมือง ครูผูช้่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล/หัวไทร 24 กรกฎาคม 2563 
26. นายคันธารัตน์  แซ่ต้ัน ครผููช้่วย วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ต

อุทิศ)/ชะอวด 
24 กรกฎาคม 2563 

27. ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัชนก บุญชัย ครูผูช้่วย วัดไม้เสียบ/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
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ที่ 
 

ช่ือ - สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

วันบรรจุ/รับโอนมา
บรรจุ 

28. นางกรรณิกา  แก้วอัมพร ครผููช้่วย วัดทุ่งหล่อ/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
29. นางสาวธิดาพร ทศพร้อม ครผููช้่วย วัดเถลิงกิตติยาราม/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
30. นางดาราวรรณ  พุ่มนวน 

(นางสาวดาราวรรณ  วังขุนพรหม) 
ครผููช้่วย บ้านควนรุย/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 

31. นางสาวสุธินี  ชูสุวรรณ์ ครูผูช้่วย บ้านควนมิตร/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
32. นางสาวจิราพร  ทิพย์โพธ์ิ ครูผูช้่วย วัดปลายสระ/ร่อนพิบูลย์ 24 กรกฎาคม 2563 
33. นางสาวบุปผา  พรหมหมอเฒ่า ครผููช้่วย บ้านกุมแป/ชะอวด 24 กรกฎาคม 2563 
34. นางสาวอุทุมภรณ์ สังข์ช่วย ครูผูช้่วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัว

ไทร 
24 กรกฎาคม 2563 
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เรื่องท่ี 4.3 
เร่ือง   ขออนุมัติการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน จากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน  9  อัตรา  ดังนี้ 
 

ท่ี 
ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม 

ตำแหน่งท่ีรับการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน 

 

หมายเหตุ 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
เงินเดือน 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
อันดับ ข้ัน 

1 ครูผู้ช่วย 66052 ราชประชานุ
เคราะห์ 6     
(นร. 469 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 66052 วัดหลักช้าง     
(นร. 123 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

2 ครูผู้ช่วย 66073 ราชประชานุ
เคราะห์ 6    
(นร. 469 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 66073 บ้านกรุงหยันใต้ 
(นร. 124 คน)       

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

3 ครูผู้ช่วย 53326 บ้านคลองตูก 
(นร. 469 คน) 

คศ.3 58,020 ครูผู้ช่วย 53326 บ้านหนองยาง 
(นร. 129 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

4 ครูผู้ช่วย 65918 วัดสามัคคีนุกูล 
(นร. 434 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 65918 ชมุชนบ้านไทรห้อง  
(นร. 215 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

5 ครูผู้ช่วย 64176 บ้านทะเลสอง
ห้อง (นร. 296 คน) 

คศ.3 58,390 ครผูู้ช่วย 64176 วัดทุ่งนาใหม่  
(นร. 123 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

6 ครูผู้ช่วย 70824 บ้านนาเส     
(นร. 284 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 70824 บ้านแพรกกลาง  
(นร. 157 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

7 ครูผู้ช่วย 66041 วัดหน้าเขา     
(นร. 696 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 66041 ชุมชนวัดกะทูน
เหนือฯ         
(นร. 132 คน) 

ใช้คัดเลือก 
ว.16 

8 ครูผู้ช่วย 58579 วัดวังหิน        
(นร. 109 คน)  

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 58579 บ้านนาพรุ      
(นร. 52 คน) 

 

9 ครูผู้ช่วย 8321 วัดจันดี         
(นร. 1,217 คน) 

คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย 8321 วัดราษฎร์
ประดิษฐ์       
(นร. 41  คน) 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 



14 

 

เรื่องท่ี 4.4 
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุ   
        ราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (กรณีขอยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่าง 
        ข้าราชการครูในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ)  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติ ดังนี้ 

1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
อนุมัติการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ  

เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 กรณีขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครู ใน
สถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ)   ดังนี้ 

1.1 จัดสรรคืนตำแหน่งครู โดยการกำหนดตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาแห่งใหม่  
จำนวน  17 อัตรา ดังนี้ 

       1.1.1  ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 4 อัตรา 
ดังนี้ 

 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

ตำแหน่ง 
เลขที ่ ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 

เงินเดือน การจัดสรร หมายเหตุ 
อันดับ ข้ัน   

1 7855 ครู/ร.ร.วัดใหม่ทอน (นร. 67 คน) 
/  อ.ลานสกา 

คศ.2 41,620 ไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
(นร. 256 คน) 

 

2 7991 ครู/ร.ร.บ้านร่อน (นร. 90 คน) /       
อ.ลานสกา 

คศ.3 52,940 ไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
(นร. 256 คน) 

 

3 3994 ครู/ร.ร.วัดพังยอม (นร. 167 คน) /    
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

คศ.2 41,620 ไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
(นร. 256 คน) 

 

4 3709 ครู/ร.ร.บ้านบางนกวัก (นร. 52 คน) 
/   อ.เฉลิมพระเกียรติ 

คศ.2 41,620 ไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
(นร. 256 คน) 

คัดเลือก ว.16 

  1.1.2 ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 13 อัตรา 
ดังนี ้
 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน การจัดสรร หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน   
5 351 ครู/ร.ร.วัดหนองบัว (นร. 81 คน) 

/  อ.เมือง 
คศ.3 53,950 บ้านคลองดิน (นร. 460 คน)  

6 287 ครู/ร.ร.วัดชัน (นร. 163 คน) / 
อ.เมือง 

คศ.3 43,800 บ้านคลองดิน (นร. 460 คน)  

7 704 ครู/ร.ร.วัดพระมงกุฎ (นร. 42 
คน) /อ.เมือง 

คศ.2 41,620 บ้านคลองดิน (นร. 460 คน) คัดเลือก ว.16 

8 435 ครู/ร.ร.วัดท่างาม (นร. 116 คน) /    
อ.เมือง 

คศ.2 41,620 บ้านนาเคียน (นร. 453 คน)  

9 9944 ครู/ร.ร.วัดโพธ์ิทอง (นร. 41 คน) /    
อ.เมือง 

คศ.2 41,620 บ้านนาเคียน (นร. 453 คน)  
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ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน การจัดสรร หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน   
10 955 ครู/ร.ร.บ้านปากน้ำเก่า (นร. 28 

คน) /อ.เมือง 
คศ.3 50,290 วัดสมอ (นร. 263 คน) คัดเลือก ว.16 

11 7365 ครู/ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม (นร. 82 
คน) /อ.เมือง 

คศ.2 39,100 วัดสมอ (นร. 263 คน)  

12 988 ครู/ร.ร.วัดมะม่วงทอง (นร. 44 
คน) /อ.เมอืง 

คศ.3 55,720 บ้านปากพญา (นร. 306 คน)  

13 6323 ครู/ร.ร.วัดนาวง (นร. 109 คน) /     
อ.เมือง 

คศ.3 58,390 ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” (นร. 2,730 คน) 
/อ.เมือง 

 

14 1074 ครู/ร.ร.วัดท่านคร (นร. 89 คน) /     
อ.เมือง 

คศ.2 41,620 ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” (นร. 2,730 คน) 
/อ.เมือง 

คัดเลือก ว.16 

15 1211 ครู/ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ (นร. 61 
คน) /อ.เมือง 

คศ.2 41,620 ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” (นร. 2,730 คน) 
/อ.เมือง 

 

16 10043 ครู/ร.ร.วัดสระแก้ว (นร. 138 คน) 
/อ.เมือง 

คศ.2 41,620 วัดพระพรหม (นร. 302 คน)  

17 10074 ครู/ร.ร.วัดพังสิงห์ (นร. 47 คน) /     
อ.เมือง 

คศ.3 58,390 วัดโคกโพธิ์สถิต (นร. 281 คน)  

 
1.2  สงวนอัตราท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว16 ลงวันท่ี  26  พฤศจิกายน 2557 จำนวน  4  อัตรา ดังนี้ 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน การจัดสรร หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน   
1 3709 ครู/ร.ร.บ้านบางนกวัก (นร. 52 คน) /   

อ.เฉลิมพระเกียรติ 
คศ.2 41,620 ไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวง) 

(นร. 256 คน) 
คัดเลือก ว.16 

2 704 ครู/ร.ร.วัดพระมงกุฎ (นร. 42 คน) / 
อ.เมือง 

คศ.2 41,620 บ้านคลองดิน (นร. 460 คน) คัดเลือก ว.16 

3 955 ครู/ร.ร.บ้านปากน้ำเก่า (นร. 28 คน) /
อ.เมือง 

คศ.3 50,290 วัดสมอ (นร. 263 คน) คัดเลือก ว.16 

4 1074 ครู/ร.ร.วัดท่านคร (นร. 89 คน) /     
อ.เมือง 

คศ.2 41,620 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 
(นร. 2,730 คน) 

คัดเลือก ว.16 

  
 
 
 
 
 
 



16 

 

  1.3 สงวนอัตราว่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนตามเกณฑ์ คปร. เพื่อพิจารณาจัดสรร
อัตราว่างให้กับสถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ คปร. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล   จำนวน  13 
อัตรา ดังนี้ 
 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน การจัดสรร หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน   
1 8866 ครู/ร.ร.วัดโดน (นร. 34 คน) /อ.เมือง คศ.2 41,620 ขอสงวน  
2 7732 ครู/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวีง)       

(นร. 256 คน) /อ.ลานสกา 
คศ.2 41,620 ขอสงวน  

3 7766 ครู/ร.ร.วัดโคกโพธ์ิสถิตย์ (นร. 281 คน) /       
อ.ลานสกา 

คศ.2 41,620 ขอสงวน  

4 7891 ครู/ร.ร.บ้านสำนักใหม่ (นร.220 คน)/อ.ลานสกา คศ.2 41,620 ขอสงวน  
5 7849 ครู/ร.ร.วัดใหม่ทอน (นร. 67 คน) /อ.ลานสกา คศ.2 41,620 ขอสงวน  
6 7928 ครู/ร.ร.วัดเจดีย์ (นร. 65 คน) /อ.ลานสกา คศ.2 41,620 ขอสงวน  
7 8003 ครู/ร.ร.วัดคีรีกันทร์ (นร. 129 คน) /อ.ลานสกา คศ.2 41,620 ขอสงวน  
8 8972 ครู/ร.ร.บ้านร่อน (นร. 90 คน) /อ.ลานสกา คศ.2 41,620 ขอสงวน  
9 811 ครู/ร.ร.วัดไสมะนาว (นร. 176 คน) /อ.พระพรหม คศ.3 51,170 ขอสงวน  

10 817 ครู/ร.ร.บ้านห้วยยูง (นร. 141 คน) /อ.พระพรหม คศ.3 58,390 ขอสงวน  
11 7835 ครู/ร.ร.วัดกัด (นร. 132 คน) /อ.พระพรหม คศ.2 41,620 ขอสงวน  
12 3410 ครู/ร.ร.บ้านปากช่อง (นร. 72 คน) /อ.เฉลิมพระ

เกียรติ 
คศ.2 41,620 ขอสงวน  

13 3828 ครู/ร.ร.บ้านบางไทร (นร. 84 คน) /อ.เฉลิมพระ
เกียรติ 

คศ.2 41,620 ขอสงวน  

 
 2. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

อนุมั ติการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู   จากผล                      
การเกษียณอายุราชการ  เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูใน
สถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ) ดังนี้ 

    2.1 จัดสรรคืนตำแหน่งครู  โดยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดเป็นตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาเดิม จำนวน 1  อัตรา และโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดเป็นตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาแห่งใหม่  จำนวน  19  อัตรา และสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 อัตรา 
 

 ตำแหน่งเกษียณอายรุาชการ  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
ที่ 

เลขที ่
ตำแหน่ง / สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน การจัดสรร 

หมาย
เหตุ 

 ตำแหน่ง   
1 

10132 
คร ู/ร.ร.บ้านนาตาแย้ม (นร. 149 คน) /
อ.ทุ่งสง คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง     
(นร. 250 คน)  /อ.ทุ่งสง  

2 
5204 

คร ู/ร.ร.บ้านหนองปลิง (นร. 138 คน)/ 
อ.ทุ่งสง คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง     
(นร. 250 คน) /อ.ทุ่งสง 

คัดเลือก 
ว.16 

3 5236 คร ู/ร.ร.มหาราช 3 (นร. 187 คน) /         
อ.ทุ่งสง 

คศ.3  52,060  ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดควนชม           
(นร. 253 คน) / อ.ทุ่งสง 
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 ตำแหน่งเกษียณอายรุาชการ  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
ที่ 

เลขที ่
ตำแหน่ง / สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน การจัดสรร 

หมาย
เหตุ 

 ตำแหน่ง   
4 

5285 
คร ู/ร.ร.บ้านน้ำพุ (นร. 204 คน) /        
อ.ทุ่งสง คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดควนชม           
(นร. 253 คน) / อ.ทุง่สง 

คัดเลือก 
ว.16 

5 
10006 

คร ู/ร.ร.บ้านน้ำพุ (นร. 204 คน) /       
อ.ทุ่งสง คศ.3  50,290  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดก้างปลา         
(นร. 355 คน) / อ.ทุ่งสง  

6 
5470 คร ู/ร.ร.วัดวังหีบ (นร. 175 คน) /อ.ทุ่งสง คศ.3  51,170  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดก้างปลา          
(นร. 355 คน) / อ.ทุ่งสง 

คัดเลือก 
ว.16 

7 
6243 

คร ู/ร.ร.บ้านควนลำภู (นร. 141 คน) /   
อ.ทุ่งใหญ ่ คศ.3  45,290  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดมังคลาราม       
(นร. 272 คน) / อ.พิปูน  

8 
5996 

คร ู/ร.ร.วัดควนสระบัว (นร. 107 คน) /   
อ.ทุ่งใหญ ่ คศ.3  45,290  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดมังคลาราม      
(นร. 272 คน) / อ.พิปูน 

คัดเลือก 
ว.16 

9 
6111 

คร ู/ร.ร.บ้านบางรูป (นร. 218 คน) (นร.
107 คน) /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.บ้านบางตะเภา     
(นร. 378 คน) / อ.ทุ่งใหญ่  

10 
9892 

คร ู/ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์             
(นร. 171 คน) /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.บ้านบางตะเภา     
(นร. 378 คน) / อ.ทุ่งใหญ่ 

คัดเลือก 
ว.16 

11 
6141 

คร ู/ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (นร. 204 คน) /
อ.ทุง่ใหญ ่ คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้       
(นร. 298 คน) / อ.ทุ่งใหญ่  

12 
5864 

คร ู/ร.ร.องค์การสวนยาง 2 (นร. 208 
คน) /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3  52,060  

ครผููช้่วย /ร.ร.วัดไม้เรียง           
(นร. 310 คน) / อ.ฉวาง  

13 5877 คร ู/ร.ร.องค์การสวนยาง 2 (นร. 208 
คน) /อ.ทุ่งใหญ ่

คศ.3  51,170  ครูผูช้่วย /ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    
(นร. 294 คน) /อ.ทุ่งสง  

14 9192 คร ู/ร.ร.วัดโบราณาราม (นร. 200 คน) /
อ.พิปูน 

คศ.3  53,080  ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดลำนาว           
(นร. 832 คน) / อ.บางขัน  

15 1178 คร ู/ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่ (นร. 123 คน) /
อ.พิปูน 

คศ.2  41,620  ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดลำนาว           
(นร. 832 คน) / อ.บางขัน  

16 9800 คร ู/ร.ร.บ้านหนองยาง (นร. 129 คน) /
อ.นาบอน 

คศ.3  51,170  ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดท่ายาง            
(นร. 786 คน) / อ.ทุ่งใหญ่  

17 9786 คร ู/ร.ร.วัดหนองดี (นร. 153 คน) /         
อ.นาบอน 

คศ.2  41,620  ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดท่ายาง           
(นร. 786 คน) / อ.ทุ่งใหญ่  

18 5609 คร ู/ร.ร.บ้านสวน (นร. 92 คน) /             
อ.บางขัน 

คศ.2  41,620  ครูผูช้่วย /ร.ร.สหกรณ์นิคม- กสิ
กรรมทุ่งสง (นร. 452 คน) /อ.ทุ่ง
สง  

19 5578 คร ู/ร.ร.วัดวังหิน (นร. 109 คน) /             
อ.บางขัน 

คศ.2  41,620  ครูผูช้่วย /ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา    
(นร. 643 คน) /อ.ช้างกลาง  

20 3019 ครู/ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง (นร.250 คน)/              
อ.ทุ่งสง 

คศ.3 จัดสรรคืน 
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            2.2  สงวนอัตราท่ีได้รับจัดสรรจากข้อ 1  ไว้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว16  ลงวันท่ี  26  พฤศจิกายน 2557 จำนวน  5  อัตรา ดังนี้ 
 ตำแหน่งเกษียณอายุราชการ  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

ที่ 
เลขที ่

ตำแหน่ง / สถานศึกษา /อำเภอ อันดับ ข้ัน การจัดสรร 
หมาย
เหตุ 

 ตำแหน่ง   
1 

5204 
คร ู/ร.ร.บ้านหนองปลิง (นร. 138 คน)/ 
อ.ทุ่งสง คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง     
(นร. 250 คน) /อ.ทุ่งสง 

คัดเลือก 
ว.16 

2 
5285 

คร ู/ร.ร.บ้านน้ำพุ (นร. 204 คน) /  
อ.ทุ่งสง คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดควนชม           
(นร. 253 คน) / อ.ทุ่งสง 

คัดเลือก 
ว.16 

3 
5470 คร ู/ร.ร.วัดวังหีบ (นร. 175 คน) /อ.ทุ่งสง คศ.3  51,170  

ครูผูช้่วย /ร.ร.วัดก้างปลา          
(นร. 355 คน) / อ.ทุ่งสง 

คัดเลือก 
ว.16 

4 
5996 

คร ู/ร.ร.วัดควนสระบัว (นร. 107 คน) / 
อ.ทุ่งใหญ ่ คศ.3  45,290  

ครผููช้่วย /ร.ร.วัดมังคลาราม      
(นร. 272 คน) / อ.พิปูน 

คัดเลือก 
ว.16 

5 
9892 

คร ู/ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์             
(นร. 171 คน) /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2  41,620  

ครูผูช้่วย /ร.ร.บ้านบางตะเภา     
(นร. 378 คน) / อ.ทุ่งใหญ่ 

คัดเลือก 
ว.16 

 
            2.3  อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ 2561 ท่ีเหลือจำนวน                  

6 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการและเป็นตำแหน่งภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา          
คงตำแหน่งไว้จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเมื่อโรงเรียนท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขต่ำกว่าเกณฑ์ในโอกาสต่อไป 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.5 
เร่ือง ขออนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       ในสถานศึกษา เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 

อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เมื่อส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม                                     จำนวน   7 อัตรา  

ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 

หมายเหตุ ตำแห
น่ง 

เลขที่ 
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 

เงินเดือน 
อันดั
บ ขั้น 

1 850 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดไพศาลสถติ/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

2 997 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

3 1037 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดมุขธารา/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

4 1117 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านบางหลวง/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

5 7960 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดวังหงส์/อ.ลานสกา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
6 8000 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดคีรีกันทร์/อ.ลานสกา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
7 782 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดแพร่/อ.พระพรหม คศ.3 55,110 จัดสรรคืน 

 

1.2 รายงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คืน สพฐ. จำนวน  3  อัตรา  

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 

หมายเหตุ ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 872 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านชะเอียน/อ.เมือง

นครศรีธรรมราช 
คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 

2 962 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดท่าม่วง/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 

3 105 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดราษฎร์เจริญวราราม/
อ.พระพรหม 

คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 
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2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.1  คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จำนวน  3  อัตรา 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง 

เลขที ่
ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 

เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 

1 482 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านนาเคียน/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรร
คืน 

2 662 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรร
คืน 

3 1002 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บา้นปากพญา/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ.3 58,390 จัดสรร
คืน 

 
        3. ตำแหน่ง  ครู     จำนวน  73   อัตรา  ดังนี้ 
       3.1  จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือ มีจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 
120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดำริ และโรงเรียนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ   จำนวน 56 อัตรา 

 
ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดั
บ 

ขั้น 

1 ครู ผช. 186 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
2 ครู ผช. 193 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
3 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดพระมหาธาตุ/ 

อ.เมือง 
รับจาก สพท.
อืน่/คัดเลือก 
ว.16 

4 ครู ผช. 198 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 วัดมะม่วงสองต้น/
อ.เมือง 

 

5 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดมะม่วงสองต้น/
อ.เมือง 

รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว.16 

6 ครู ผช. 284 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 วัดชัน/อ.เมือง  
7 ครู ผช. 742 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 บ้านนาเคียน/ 

อ.เมือง 
 

8 ครู ผช. 11420 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมอืง คศ.3 58,390 วัดดอนยาง/ 
อ.เมือง 

 

9 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดดอนยาง/ 
อ.เมือง 

รบัจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว.16 

10 ครู ผช. 1122 ครู/ร.ร.บา้นคลองดิน/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
11 ครู ผช. 58 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดั
บ 

ขั้น 

"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 
12 ครู ผช. 530 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 

"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 
คศ.3 50,380 จัดสรรคืน  

13 ครู ผช. 2980 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

14 ครู ผช. 9926 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

15 ครู ผช.  รับต่างเขต   อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/ 
อ.เมือง 

รับจาก สพท.
อืน่/คัดเลือก 
ว.16 

16 ครู ผช.  รับต่างเขต   อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/ 
อ.เมือง 

รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว.16 

17 ครู ผช. 10707 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,390 ราชประชานุ
เคราะห์ 4/อ.เมือง 

 

18 ครู ผช. 11350 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,390 ราชประชานุ
เคราะห์ 4/อ.เมือง 

 

19 ครู ผช. 11373 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,390 ราชประชานุ
เคราะห์ 4/อ.เมือง 

 

20 ครู ผช.  รับต่างเขต   ราชประชานุ
เคราะห์ 4/อ.เมือง 

รบัจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว.16 

21 ครู ผช. 863 ครู/ร.ร.วัดไพศาลสถิต/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
22 ครู ผช. 10807 ครู/ร.ร.วัดศรีมงคล/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
2๓ ครู ผช. 11041 ครู/ร.ร.วัดโบสถ์/อ.เมือง คศ.3 56,440 วัดนาวง/อ.เมือง  
24 ครู ผช. 192 ครู/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.2 58,390 วัดนาวง/อ.เมือง  
25 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดนาวง/อ.เมือง รับจาก สพท.

อื่น/คัดเลือก 
ว.16 

๒๖ ครู ผช. 999 ครู/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
27 ครู ผช. 11183 ครู/ร.ร.วัดมุขธารา/อ.เมือง คศ.2 31,870 จัดสรรคืน  
28 ครู ผช. 1123 ครู/ร.ร.บ้านบางหลวง/อ.เมือง คศ.2 58,390 จัดสรรคืน  
29 ครู ผช.  รับต่างเขต   บ้านบางหลวง/ 

อ.เมือง 
รบัจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว.16 
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดั
บ 

ขั้น 

30 ครู ผช. 8391 ครู/ร.ร.บ้านบางหลวง/อ.เมือง คศ.2 54,110 ราชประชานุเคราะห์ 
5/อ.เมือง 

 

31 ครู ผช. 6562 ครู/ร.ร.บ้านคันธง/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
32 ครู ผช. 1194 ครู/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง คศ.2 43,600 จัดสรรคืน  
33 ครู ผช.  รับต่างเขต   บ้านบางกระบือ/ 

อ.เมือง 
รบัจาก สพท.
อืน่/คัดเลือก 
ว.16 

34 ครู ผช. 2206 ครู/ร.ร.ชุมชนวัดหมน/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
35 ครู ผช.  รับต่างเขต   ชุมชนวัดหมน/ 

อ.เมือง 
รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก  
ว.16 

36 ครู ผช. 747 ครู/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง)/อ.ลานสกา 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

37 ครู ผช. 7724 ครู/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง)/อ.ลานสกา 

คศ.3 58,390 บ้านสันยูง/ 
อ.ลานสกา 

 

38 ครู ผช. 7325 ครู/ร.ร.บา้นสำนักใหม่/อ.ลาน
สกา 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

39 ครู ผช.  รับต่างเขต   บ้านสำนักใหม/่ 
อ.ลานสกา 

รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก  
ว.16 

40 ครู ผช. 7973 ครู/ร.ร.วัดวังหงส์/อ.ลานสกา คศ.2 43,600 จัดสรรคืน  
41 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดวังหงส์/ 

อ.ลานสกา 
รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก  
ว.16 

42 ครู ผช. 7794 ครู/ร.ร.วัดคีรีกันทร์/อ.ลานสกา คศ.3 48,910 จัดสรรคืน  
43 ครู ผช. 1373 ครู/ร.ร.บ้านไสใหญ่/อ.พระ

พรหม 
คศ.3 58,390 วัดมะม่วงตลอด/ 

อ.พระพรหม 
 

44 ครู ผช. 6 ครู/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระ
พรหม 

คศ.3 58,390 วัดกัด/ 
อ.พระพรหม 

 

45 ครู ผช. 9862 ครู/ร.ร.วัดท่าช้าง/อ.พระพรหม คศ.3 58,390 บ้านห้วยยูง/ 
อ.พระพรหม 

 

46 ครู ผช. 11285 ครู/ร.ร.วัดแพร่/อ.พระพรหม คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
47 ครู ผช. 810 ครู/ร.ร.วัดไสมะนาว/ 

อ.พระพรหม 
คศ.3 57,830 จัดสรรคืน  

48 ครู ผช. 10126 ครู/ร.ร.วัดทางพูน/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

49 ครู ผช. 3690 ครู/ร.ร.วัดดอนตรอ/ คศ.2 43,600 จัดสรรคืน  
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดั
บ 

ขั้น 

อ.เฉลิมพระเกยีรติ 
50 ครู ผช. 3845 ครู/ร.ร.วัดพังยอม/ 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 
 

คศ.2 43,600 จัดสรรคืน  

51 ครู ผช. 7783 ครู/ร.ร.บ้านบางกระบือ/ 
อ.เมือง 

คศ.3 58,390 วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 

52 ครู ผช. 7688 ครู/ร.ร.วัดสมอ/อ.ลานสกา คศ.2 43,600 วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 

53 ครู ผช. 272 ครู/ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถติย์/ 
อ.ลานสกา 

คศ.3 51,640 วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรต ิ

 

54 ครู ผช. 10449 ครู/ร.ร.ชุมชนลานสกา/ 
อ.ลานสกา 

คศ.3 58,390 วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

คัดเลือก ว.16 

55 ครู ผช. 7974 ครู/ร.ร.วัดวงัหงส์/ 
อ.ลานสกา 

คศ.2 43,600 วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

 

56 ครู ผช.  รับต่างเขต   วัดสระเพลง/ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

รับจาก สพท.
อืน่/คัดเลือก 
ว.16 

             3.2 สงวนตำแหน่งครูท่ีได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ ว 16 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จำนวน  14 อัตรา 

 
ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรร
คืน 

เงินเดือน  
หมายเหตุ 

 
อันดับ ขั้น 

1  ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
2  ครู/ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น/อ.เมือง   รับจาก สพท.อืน่ 
3  ครู/ร.ร.วัดดอนยาง/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
4  ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร

อุทิศ"/อ.เมือง 
  รับจาก สพท.อื่น 

5  ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร
อุทิศ"/อ.เมือง 

  รับจาก สพท.อื่น 

6  ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 4/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
7  ครู/ร.ร.วัดนาวง/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
8  ครู/ร.ร.บ้านบางหลวง/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
9  ครู/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 

10  ครู/ร.ร.ชุมชนวัดหมน/อ.เมือง   รับจาก สพท.อื่น 
11  ครู/ร.ร.บ้านสำนักใหม่/อ.ลานสกา   รับจาก สพท.อื่น รับจาก สพท.อื่น 
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ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรร
คืน 

เงินเดือน  
หมายเหตุ 

 
อันดับ ขั้น 

12  ครู/ร.ร.วัดวังหงส์/อ.ลานสกา   รับจาก สพท.อื่น 
13 10449 ครู/ร.ร.วัดสระเพลง/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
14  ครู/ร.ร.วัดสระเพลง/อ.เฉลิมพระเกียรติ   รับจาก สพท.อื่น 

 
             3.3 จัดสรรให้กับสถานศึกษาเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565  จำนวน  17  อัตรา 

 
ท่ี ตำแห

น่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี 
สพฐ.จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดั
บ 

ขั้น สถานศึกษา/อำเภอ สาขาวิชาเอก
ที่ใช้ในการ

บรรจ ุ
1 17 ครู/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระ

พรหม 
คศ.3 58,390 ครู/ราษฎร์บำรุง/ 

อ.เฉลิมพระเกียรต ิ
ปฐมวัย  

2 1165 ครู/ร.ร.วัดหญ้า/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ประถมศึกษา  
3 10947 ครู/ร.ร.บา้นบางไทร/อ.เฉลิมพระ

เกียรต ิ
คศ.2 43,600 จัดสรรคืน ประถมศึกษา  

4 216 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วัดมะม่วง
ทอง/อ.เมือง 

ภาษาไทย  

5 3195 ครู/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วัดวนาราม/ 
อ.เมอืง 

ภาษาไทย  

6 7743 ครู/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชน
บ้านคีรีวง)/อ.ลานสกา 

คศ.2 43,600 ครู/ร.ร.บ้านร่อน/ 
อ.ลานสกา 

ภาษาไทย  

7 341 ครู/ร.ร.วัดหนองบวั/อ.เมือง คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.บ้านทวด
เหนือ/อ.เมือง 

คณิตศาสตร์  

8 10066 ครู/ร.ร.วัดท่าม่วง/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน คณิตศาสตร์  
9 1431 ครู/ร.ร.บ้านหนองหนอน/อ.เมือง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน คอมพิวเตอร์  
10 11423 ครู/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช 

"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 
คศ.3 52,950 ครู/ร.ร.วัดท่างาม/ 

อ.เมอืง 
วิทยาศาสตร์  

11 3631 ครู/ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ/อ.เมือง คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วัดนางพระ
ยา/อ.เมือง 

วิทยาศาสตร์  

12 3329 ครู/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วัดท่าแพ/ 
อ.เมือง 

สังคมศึกษา  

13 7757 ครู/ร.ร.บ้านคดศอก/อ.ลานสกา คศ.2 43,600 ครู/ร.ร.ราษฎร์เจริญว
ราราม/อ.พระพรหม 

สังคมศึกษา  

14 11418 ครู/ร.ร.วัดไทรงาม/อ.ลานสกา คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วัดทุ่งเฟื้อ/ 
อ.เฉลิมพระเกียรต ิ

สุขศึกษา  

15 241 ครู/ร.ร.วัดคันนาราม/อ.พระ
พรหม 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน พลศึกษา  
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ท่ี ตำแห

น่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี 
สพฐ.จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดั
บ 

ขั้น สถานศึกษา/อำเภอ สาขาวิชาเอก
ที่ใช้ในการ

บรรจ ุ
16 11441 ครู/ร.ร.บ้านห้วยไทร/อ.เมือง คศ.2 58,390 จัดสรรคืน ภาษาอังกฤษ  
17 10429 ครู/ร.ร.บ้านปากช่อง/อ.เฉลิม

พระเกียรต ิ
คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ภาษาอังกฤษ  

 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 

อนุมัติการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังนี้ 

1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม                                      จำนวน  8  อัตรา  

ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี สพฐ.จัดสรรคนื 
การ

พิจารณา
จัดสรร 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 

เงินเดือน 
อันดั
บ 

ขั้น 

1 2025 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.บ้านทอนวังปราง  /อ.ฉวาง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
2 5807 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
3 5097 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.วัดควนชม  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
4 5860 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.องค์การสวนยาง 2  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
5 5902 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
6 5637 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.สังวาลย์วิท 7  /อ.บางขัน คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
7 5714 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.เจริญรัชต์ภาคย์  /อ.บางขัน คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 
8 5051 รอง ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดก้างปลา /อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 
1.2 รายงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คืน สพฐ. จำนวน  2  อัตรา  

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคนื 

การพิจารณา
จัดสรร ตำแหน่ง 

เลขที ่
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 

เงินเดือน 
อันดับ ขัน้ 

1 9313 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.บา้นหว้ยกลาง  /อ.พิปูน คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 
2 5573 ผอ.สถานศึกษา  /ร.ร.วัดวังหิน  /อ.บางขัน คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 

 

        2.  ตำแหน่ง  ครู     จำนวน  109   อัตรา   ดังนี้ 
       2.1  จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และ 

เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือ มีจำนวนนักเรียน
ต้ังแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 81 อัตรา และจัดสรรให้กับ
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า  120 คน  แต่เป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  จำนวน  6  อัตรา  รวม  87  อัตรา 
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู ผช. 
2024 

ครู  /ร.ร.บ้านคลองขัน  /อ.ฉวาง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง 

  

2 ครู ผช. 
9237 

ครู  /ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล  /อ.ฉวาง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง 

  

3 ครู ผช. 
1887 

ครู  /ร.ร.วัดไม้เรียง  /อ.ฉวาง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง 

  

4 ครู ผช. 
2101 

ครู  /ร.ร.วัดไม้เรียง  /อ.ฉวาง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง 

  

5 ครู ผช. 
5738 

ครู  /ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่ง
สง       /อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 

6 ครู ผช. 
3555 

ครู  /ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6            
/อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
ร.ร.วัดหลักช้าง 
/อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 

7 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.วัดหลักช้าง 

/อ.ช้างกลาง 

รับจากสพท.
อืน่ 
คัดเลือก ว.16 

8 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.วัดหลักช้าง 

/อ.ช้างกลาง 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

9 ครู ผช. 
5408 ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง  /อ.

ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านกรุง
หยันใต้ /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

  

10 ครู ผช. 
5417 ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง  /อ.

ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านกรุง
หยันใต้ /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

  

11 ครู ผช. 
5157 

ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บา้นกรุง
หยันใต้ /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

  

12 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.บ้านกรุง
หยนัใต้ /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

13 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.บ้านกรุง
หยันใต้ /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

14 ครู ผช. 
5168 

ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านหนอง
ยาง /นาบอน 

  

15 ครู ผช.        ร.ร.บา้นหนอง รบัจากสพท.
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

ยาง /นาบอน อื่น 
คัดเลือก ว.16 

16 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.บ้านหนอง

ยาง /นาบอน 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

17 ครู ผช. 
2208 

ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง  /อ.
ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
จัดสรรคืน 

  

18 ครู ผช. 
5398 

ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง  /อ.
ทุ่งสง 

คศ.3 43,900 
จัดสรรคืน คัดเลือก ว.16 

19 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.ชุมชนบ้าน
ไทรห้อง /อ.ทุ่ง
สง 

รับจากสพท.
อืน่ 
คัดเลือก ว.16 

20 ครู ผช. 9392 ครู  /ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่  /อ.พิปูน คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
21 ครู ผช. 

  
 

    ร.ร.วัดทุ่งนา
ใหม ่/อ.พิปนู 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

22 ครู ผช. 
1994 

ครู  /ร.ร.บ้านแพรกกลาง  /อ.ถ้ำ
พรรณรา 

คศ.2 41,620 
จัดสรรคืน 

  

23 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.บ้านแพรก
กลาง /อ.ถ้ำ
พรรณรา 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

24 ครู ผช. 
2195 

ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 
มิตรภาพท่ี 218  /อ.พิปนู 

คศ.3 55,810 
จัดสรรคืน 

  

25 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.ชุมชนวัดกะ
ทูนเหนือฯ/อ.พิ
ปูน 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

26 ครู ผช. 
5190 

ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดสำโรง  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดเขากลาย 
/อ.ทุ่งสง 

  

27 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.วัดเขากลาย 

/อ.ทุ่งสง 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

28 ครู ผช. 
9994 

ครู  /ร.ร.บ้านบางตะเภา  /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

คศ.2 41,620 
ร.ร.วัดเสม็ดจวน 
/อ.ทุ่งใหญ ่

  

29 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.วัดเสม็ดจวน 

/อ.ทุ่งใหญ ่

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

30 ครู ผช. 5845 ครู  /ร.ร.บ้านเขาตาว  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
31 ครู ผช. 

  
 

    ร.ร.บ้านเขาตาว 
/อ.ทุ่งสง 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

32 ครู ผช. 5906 ครู  /ร.ร.บ้านจันดี  /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
33 ครู ผช. 

  
 

    ร.ร.บ้านจันดี      
/อ.ช้างกลาง 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

34 ครู ผช. 
8592 

ครู  /ร.ร.เจริญรัชต์ภาคย์  /อ.บาง
ขัน 

คศ.2 41,620 
จัดสรรคืน 

  

35 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.เจริญรัชต์
ภาคย์ / 
อ.บางขนั 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

36 ครู ผช. 5950 ครู  /ร.ร.บา้นบ่อปลา  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
37 ครู ผช. 

  
 

    ร.ร.บ้านบ่อปลา   
/อ.ทุ่งใหญ ่

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

38 ครู ผช. 
10716 

ครู  /ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ  /อ.ถ้ำ
พรรณรา 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านบางรูป   
/อ.ทุ่งใหญ ่

  

39 ครู ผช. 
  

 
    ร.ร.บา้นบางรูป   

/อ.ทุ่งใหญ ่

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

40 ครู ผช. 2304 ครู  /ร.ร.บ้านนา  /อ.ช้างกลาง คศ.3 55,090 จัดสรรคืน   
41 ครู ผช. 9832 ครู  /ร.ร.บ้านนา  /อ.ช้างกลาง คศ.3 56,950 จัดสรรคืน   
42 ครู ผช. 

9506 
ครู  /ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ  /อ.ถ้ำ
พรรณรา 

คศ.3 52,410 
จัดสรรคืน 

  

43 ครู ผช. 
  

 
    

ร.ร.วัดวังรีบญุ
เลิศ /อ.ถ้ำ
พรรณรา 

รับจากสพท.
อื่น 
คัดเลือก ว.16 

44 ครู ผช. 
2077 

ครู  /ร.ร.วัดควนชม  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดทุ่งควาย
พฒันศึกษา        
/อ.ทุ่งสง 

  

45 ครู ผช. 
5100 

ครู  /ร.ร.วัดควนชม  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดทุ่งควาย
พฒันศึกษา        
/อ.ทุ่งสง 

  

46 ครู ผช. 9669 ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน  /อ.นา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

บอน 
47 ครู ผช. 9708 ครู  /ร.ร.วัดควนชม  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 ร.ร.ชุมชนวัดอัม 

-พวัน /อ.นา
บอน 

  

48 ครู ผช. 9104 ครู  /ร.ร.สมสรร  /อ.บางขนั คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   
49 ครู ผช. 

5592 
ครู  /ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ  / 
อ.บางขัน 

คศ.3 59,020 
ร.ร.สมสรร          
/อ.บางขัน 

  

50 ครู ผช. 8732 ครู  /ร.ร.บ้านนาตำเสา  /อ.บางขัน คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
51 ครู ผช. 6170 ครู  /ร.ร.วัดมะนาวหวาน  / 

อ.ช้างกลาง 
คศ.3 55,050 จัดสรรคืน   

52 ครู ผช. 9222 ครู  /ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว  / 
อ.ฉวาง 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   

53 ครู ผช. 6217 ครู  /ร.ร.วัดลำนาว  /อ.บางขนั คศ.2 30,140 ร.ร.วัดควนกอ     
/อ.ถ้ำพรรณรา 

  

54 ครู ผช. 5360 ครู  /ร.ร.วัดคงคาเจริญ  /อ.ทุ่งสง คศ.2 38,700 จัดสรรคืน   
55 ครู ผช. 9703 ครู  /ร.ร.วัดเทวสิทธิ์  /อ.นาบอน คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
56 ครู ผช. 8970 ครู  /ร.ร.วัดลำนาว  /อ.บางขัน คศ.3 58,390 ร.ร.วัดโบราณา

ราม /อ.พิปูน 
  

57 ครู ผช. 5477 ครู  /ร.ร.บ้านบ่อมอง  /อ.ทุ่งสง คศ.3 51,410 จัดสรรคืน   
58 ครู ผช. 1946 ครู  /ร.ร.วัดควนสูง  /อ.ฉวาง คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   
59 ครู ผช. 6016 ครู  /ร.ร.บ้านพอโกบ  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   
60 ครู ผช. 2227 ครู  /ร.ร.วัดจันดี  /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390 ร.ร.วัดหาดสูง     

/อ.ฉวาง 
  

61 ครู ผช. 8903 ครู  /ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10  /อ.บางขัน 

คศ.3 47,910 ร.ร.บ้านนาโพธิ์   
/อ.นาบอน 

  

62 ครู ผช. 5930 ครู  /ร.ร.วัดท่ายาง  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านหนอง
คล้า /อ.ทุ่งใหญ่ 

  

63 ครู ผช. 10758 ครู  /ร.ร.บ้านคอกช้าง  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 ร.ร.บา้นเกาะ
ปราง /อ.ทุ่งสง 

  

64 ครู ผช. 6008 ครู  /ร.ร.บ้านนาท่อม  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   
65 ครู ผช. 5146 ครู  /ร.ร.วัดก้างปลา  /อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 ร.ร.บ้านจำปา     

/อ.ทุ่งสง 
  

66 ครู ผช. 3668 ครู  /ร.ร.บ้านควนอวดพัน  / 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   

67 ครู ผช. 10254 ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา  / 
อ.ช้างกลาง 

คศ.2 41,620 ร.ร.บ้านคลองงา   
/อ.ช้างกลาง 
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ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

68 ครู ผช. 
10789 

ครู  /ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม  / 
อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
ร.ร.วัดมะปราง
งาม /อ.ฉวาง 

  

69 ครู ผช. 
5665 

ครู  /ร.ร.วัดก้างปลา  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านหนอง
ท่อม /อ.ทุ่งสง 

  

70 ครู ผช. 5946 ครู  /ร.ร.บ้านไสส้าน  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน   
71 ครู ผช. 

6142 
ครู  /ร.ร.บ้านหนองใหญ่  / 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.3 54,680 
จัดสรรคืน 

  

72 ครู ผช. 
9325 

ครู  /ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 
มิตรภาพท่ี 218  /อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.3 58,390 
ร.ร.วัดกะเปียด    
/อ.ฉวาง 

  

73 ครู ผช. 
10992 

ครู  /ร.ร.วัดลำนาว  /อ.บางขัน 
คศ.2 41,620 

ร.ร.วัดวังหีบ       
/อ.ทุ่งสง 

  

74 ครู ผช. 
6818 

ครู  /ร.ร.วัดท่ายาง  /อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.3 58,390 

ร.ร.องค์การ
สวน-ยาง 3 /อ.

ทุ่งใหญ่ 
  

75 ครู ผช. 
10673 ครู  /ร.ร.บ้านบางตะเภา  / 

อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.2 41,620 

ร.ร.ชุมชนบ้าน
ปากเสียว /อ.พิ
ปูน 

  

76 ครู ผช. 2062 ครู  /ร.ร.วัดควนส้าน  /อ.ช้างกลาง คศ.2 41,620 จัดสรรคืน   
77 ครู ผช. 1782 ครู  /ร.ร.บ้านน้ำพุ  /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,310 จัดสรรคืน   
78 ครู ผช. 

4578 
ครู  /ร.ร.ชุมชนบ้านส่ีแยก  / 
อ.นาบอน 

คศ.2 41,620 
จัดสรรคืน 

  

79 ครู ผช. 
1996 

ครู  /ร.ร.บ้านแพรกกลาง  / 
อ.ถ้ำพรรณรา 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านนาพา     
/อ.ถ้ำพรรณรา 

  

80 ครู ผช. 
3694 

ครู  /ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้  /อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บา้นไสโคก
เกาะ /อ.ฉวาง 

  

81 ครู ผช. 
5905 

ครู  /ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้  /อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.3 58,390 

ร.ร.ตชด.บ้านไร่
ยาว /อ.บางขนั 

  

82 ครู ผช. 
5796 

ครู  /ร.ร.บ้านบนควน  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 42,350 

ตชด.บ้านไร่ยาว 
อ.บางขนั 

  

83 ครู ผช. 
5939 

ครู  /ร.ร.วัดเสม็ดจวน  /อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.2 41,620 

ร.ร.บ้านคลอง
จัง   /อ.นาบอน 

  

84 ครู ผช. 
6094 

ครู  /ร.ร.วัดประดิษฐาราม  / 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านน้ำตก     
/อ.ทุ่งสง 

  

85 ครู ผช. 
10365 

ครู  /ร.ร.บา้นปากระแนะ  / 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านน้ำตก     
/อ.ทุ่งสง 

  

86 ครู ผช. 2352 ครู  /ร.ร.วัดมังคลาราม  /อ.พิปูน คศ.3 58,390 ร.ร.ตชด.บ้านยูง   



31 

 

 
ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
การพิจารณา

จัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

งาม /อ.บางขัน 
87 ครู ผช. 

9213 
ครู  /ร.ร.วัดมังคลาราม  /อ.พิปูน 

คศ.3 50,690 
ร.ร.บ้านวังหิน     
/อ.ทุ่งใหญ ่

  
 

      2.2 จากข้อ 2.1 สงวนตำแหน่งครูท่ีได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย ตามหนัง สือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี                   
ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จำนวน  21 อตัรา  

 
ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรร
คืน 

เงินเดือน  
หมายเหตุ 

 
อันดับ ขั้น 

1 5738 ร.ร.วัดหลักช้าง /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390  
2 3555 ร.ร.วัดหลักช้าง /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390  
3   ร.ร.วัดหลักช้าง /อ.ช้างกลาง     รับจาก สพท.อื่น 
4   ร.ร.วัดหลักช้าง /อ.ช้างกลาง     รับจาก สพท.อื่น 
5   ร.ร.บ้านกรุงหยนัใต้ /อ.ทุ่งใหญ่     รับจาก สพท.อื่น 
6   ร.ร.บ้านกรุงหยนัใต้ /อ.ทุ่งใหญ่     รับจาก สพท.อื่น 
7   ร.ร.บ้านหนองยาง /นาบอน     รับจาก สพท.อื่น 
8   ร.ร.บ้านหนองยาง /นาบอน     รับจาก สพท.อื่น 
9 5398 ร.ร.ชุมชนบา้นไทรห้อง /อ.ทุ่งสง คศ.3 43,900  

10   ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง /อ.ทุ่งสง     รับจาก สพท.อื่น 
11   ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่ /อ.พิปูน     รับจาก สพท.อื่น 
12   ร.ร.บ้านแพรกกลาง /อ.ถ้ำพรรณรา     รับจาก สพท.อื่น 
13   ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ/อ.พิปูน     รับจาก สพท.อื่น 
14   ร.ร.วัดเขากลาย /อ.ทุ่งสง     รับจาก สพท.อื่น 
15   ร.ร.วัดเสม็ดจวน /อ.ทุ่งใหญ่     รับจาก สพท.อื่น 
16   ร.ร.บ้านเขาตาว /อ.ทุ่งสง     รับจาก สพท.อื่น 
17   ร.ร.บ้านจันดี /อ.ช้างกลาง     รับจาก สพท.อื่น 
18   ร.ร.เจริญรัชต์ภาคย์ /อ.บางขัน     รับจาก สพท.อื่น 
19   ร.ร.บ้านบ่อปลา /อ.ทุ่งใหญ่     รับจาก สพท.อื่น 
20   ร.ร.บ้านบางรูป /อ.ทุ่งใหญ ่     รับจาก สพท.อื่น 
21   ร.ร.วัดวังรีบญุเลิศ /อ.ถำ้พรรณรา     รับจาก สพท.อื่น 
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      2.3 จัดสรรให้กับสถานศึกษาเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รบัการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ปีการศึกษา 2565  จำนวน  22  อัตรา 

 
ท่ี ตำแหน่ง

เลขท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี 
สพฐ.จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อำเภอ 

สาขาวิชาเอก
ท่ีใช้ในการ

บรรจุ 
1 

5231 
ครู  /ร.ร.วัดราษฏร์ประดิษฐ์  / 
อ.ทุ่งสง 

คศ.2 41,620 
จัดสรรคืน 

ประถมศึกษา 
 

2 
11027 

ครู  /ร.ร.บ้านคลองตูก  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านนา
เกิดผล /อ.ทุ่งสง 

ประถมศึกษา 
 

3 5699 ครู  /ร.ร.บ้านนาพรุ  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ปฐมวัย  
4 

10710 
ครู  /ร.ร.องค์การสวนยาง 1              
/อ.ช้างกลาง 

คศ.2 41,620 
จัดสรรคืน 

ภาษาไทย 
 

5 2462 ครู  /ร.ร.วัดหลักช้าง  /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ภาษาไทย  
6 5601 ครู  /ร.ร.บ้านสวน  /อ.บางขัน คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ภาษาไทย  
7 

5702 
ครู  /ร.ร.บา้นนาพรุ  /อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านโคกวัด    
/อ.ทุ่งใหญ ่

คณิตศาสตร์ 
 

8 
2378 

ครู  /ร.ร.บ้านปลายคลองเพรง  / 
อ.ฉวาง 

คศ.3 58,390 
จัดสรรคืน 

คณิตศาสตร์ 
 

9 5550 ครู  /ร.ร.บ้านน้ำตก  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 จัดสรรคืน คณิตศาสตร์  
10 

5224 
ครู  /ร.ร.บ้านกรุงหยันใต้  /อ.ทุ่ง
ใหญ่ 

คศ.3 58,390 
จัดสรรคืน 

ภาษาอังกฤษ 
 

11 2071 ครู  /ร.ร.บ้านสวนอาย  /อ.ฉวาง คศ.2 41,620 จัดสรรคืน ภาษาอังกฤษ  
12 

5267 
ครู  /ร.ร.วัดราษฏร์ประดิษฐ์  / 
อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
บ้านพรุวง 

สังคมศึกษา 
 

13 
9630 

ครู  /ร.ร.วัดราษฏร์ประดิษฐ์  / 
อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
ร.ร.วัดมุขธาราม   
/อ.ถ้ำพรรณรา สังคมศึกษา 

 

14 
2349 

ครู  /ร.ร.วัดควนยูง  /อ.ฉวาง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.บ้านควน       
/อ.ฉวาง 

วิทยาศาสตร์ 
(ท่ัวไป) 

 

15 
5565 

ครู  /ร.ร.บ้านคลองตูก  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดนางเอื้อย   
/อ.พิปูน 

วิทยาศาสตร์ 
(ท่ัวไป) 

 

16 
9125 

ครู  /ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำ
ร้อน)  /อ.บางขัน 

คศ.3 58,390 
จัดสรรคืน 

สุขศึกษา 
 

17 
5701 

ครู  /ร.ร.บ้านนาพรุ  /อ.ทุ่งสง 
คศ.3 50,580 

ร.ร.บ้านหนอง
ยาง /อ.นาบอน 

พลศึกษา 
 

18 
9007 

ครู  /ร.ร.วัดเกาะสระ  /อ.นาบอน 
คศ.3 58,390 

ร.ร.วัดโคกเมรุ     
/อ.ฉวาง 

ศิลปะ 
 

19 
9718 

ครู  /ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา          
/อ.ทุ่งสง 

คศ.3 58,390 
จัดสรรคืน 

ดนตรีศึกษา 
 

20 5332 ครู  /ร.ร.บ้านบ่อปลา  /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน นาฎศิลป์  
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ท่ี ตำแหน่ง

เลขท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี 
สพฐ.จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อำเภอ 

สาขาวิชาเอก
ท่ีใช้ในการ

บรรจุ 
21 9178 ครู  /ร.ร.วัดวังขรี  /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านห้วย

กลาง /อ.พิปูน 
คอมพิวเตอร์  

22 6250 ครู  /ร.ร.บ้านหนองคล้า  / 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน เกษตรกรรม  

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 
ขออนุมัติการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งส้ิน  148 อัตรา ดังนี้ 
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน    19   อตัรา   ดังนี้ 

1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม                                      จำนวน   14  อัตรา  
  

ที่ 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน หมายเหตุ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่งที่ สพฐ.จัดสรรคืน 
เงินเดือน 

อันดับ ข้ัน  
1. 6436 ผู้อำนวยการรร./วัดสระ/อ.ปากพนัง ค.ศ.3  69,040  คืนสถานศึกษาเดิม 
2. 8792 ผู้อำนวยการรร./วัดโคกพิกุล/อ.หัวไทร ค.ศ.3  61,690  คืนสถานศึกษาเดิม 
3. 8834 ผู้อำนวยการรร./วัดโคกยาง/อ.หัวไทร ค.ศ.3  63,220  คืนสถานศึกษาเดิม 
4. 8809 ผู้อำนวยการรร./วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)/อ.หัวไทร ค.ศ.3 63,280 คืนสถานศึกษาเดิม 
5. 7240 

 
ผู้อำนวยการรร./ชุมชนวัดเขาลำปะ/อ.ชะอวด 
 

ค.ศ.3 63,290 
 

คืนสถานศึกษาเดิม 

6. 7352 ผู้อำนวยการรร./บ้านควนเงนิ/อ.ชะอวด ค.ศ.3  65,380  คืนสถานศึกษาเดิม 
7. 7498 ผู้อำนวยการรร./บ้านบางน้อย/อ.ชะอวด ค.ศ.3 61,150 คืนสถานศึกษาเดิม 
8. 7660 ผู้อำนวยการรร./ชุมชนควนดินแดง ม.173/อ.ชะอวด ค.ศ.3 69,040 คืนสถานศึกษาเดิม 
9. 2588 ผู้อำนวยการรร./วัดเถลิงกิตติยาราม/อ.ร่อนพิบูลย์ ค.ศ.3 63,280 คืนสถานศึกษาเดิม 

10. 2520 ผู้อำนวยการรร./ร่อนพิบูลย์/อ.ร่อนพิบูลย ์ ค.ศ.3 66,680 คืนสถานศึกษาเดิม 
11. 2739 ผู้อำนวยการรร./วัดทุ่งหล่อ/อ.ร่อนพูลย์ ค.ศ.3 60,790 คืนสถานศึกษาเดิม 
12. 2711 ผู้อำนวยการรร./วัดเทพมงคล/อ.ร่อนพิบูลย ์ ค.ศ.3 51,150 คืนสถานศึกษาเดิม 
13. 2901 ผู้อำนวยการรร./วัดสมควร/อ.จุฬาภรณ์ ค.ศ.3 63,220 คืนสถานศึกษาเดิม 
14.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดปากเหมือง   คืนสถานศึกษาเดิม 
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1.2 ส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       จำนวน     5  อัตรา  
 

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน หมายเหตุ 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 
เงินเดือน  

อันดับ ขั้น 
1. 3894 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดดอนรักษา/อ.เชียรใหญ่ ค.ศ.3 63,220 ส่งคืน สพฐ. 
2. 6336 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.บ้านหอยราก/อ.ปากพนัง ค.ศ.3 69,040 ส่งคืน สพฐ. 
3. 8724 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดปากระวะ/อ.หวัไทร ค.ศ.3 50,870 ส่งคืน สพฐ. 
4. 7232 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดควนใส/อ.ชะอวด ค.ศ.3 69,040 ส่งคืน สพฐ. 
5. 7298 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ร.ร.วัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ) ค.ศ.3 64,950 ส่งคืน สพฐ. 
  อ.ชะอวด    

 
        2.  ตำแหน่ง  ครู                          จำนวน  129   อัตรา   ดังนี้ 

         2.1  จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไป 
ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือมีนักเรียน ไม่น้อยกว่า 
120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  47  อัตรา 

2.2 ได้รับเพิ่มจาก สพท.อื่น  จำนวน  35  อัตรา   

3. ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 

1 รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
2 รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
3 รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
4 รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
5 รร.บ้านไสหินต้ัง/อ.จุฬาภรณ์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
6 รร.บ้านไสหินต้ัง/อ.จุฬาภรณ์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
7 รร.บา้นไสหินต้ัง/อ.จุฬาภรณ์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
8 รร.วัดชะอวด/อ.จุฬาภรณ์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
9 รร.บ้านควนหนองหงส์/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 

10 รร.บ้านบางน้อย/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
 

11 รร.วัดปากควน/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
12 รร.วัดปากควน/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
13 รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
14 รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
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ท่ี สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 

15 รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
16 รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
17 รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
18 รร.บ้านโก้งโค้ง/อ.ปากพนัง รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
19 รร.ราชประชานุเคราะห์/อ.ปากพนัง รบัเพิ่มจาก สพท.อื่น 
20 รร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
21 รร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
22 รร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
23 รร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
24 รร.วัดพระอานนท์/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
25 รร.วัดพระอานนท์/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
26 รร.วัดพระอานนท์/อ.ร่อนพิบูลย์ รบัเพิ่มจาก สพท.อื่น 
27 รร.วัดพระอานนท์/อ.รอ่นพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
28 รร.วัดวัวหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
29 รร.วัดวัวหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
30 รร.วัดวัวหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์ รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
31 รร.วัดโคกยาง/อ.หัวไทร รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
32 รร.วัดโคกยาง/อ.หัวไทร รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
33 รร.วัดโคกยาง/อ.หัวไทร รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
34 รร.วัดฉิมหลา/อ.หัวไทร รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
35 รร.วัดท้ายโนต/อ.หัวไทร รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 
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              2.3  สงวนตำแหน่งครูท่ีได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                   
ท่ี ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จำนวน  27 อัตรา 
 
ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 

อันดับ ขั้น 

1  รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่    
2  รร.บ้านศาลาตะเคียน/อ.เชียรใหญ่    
3 9873 รร.บ้านทุ่งใหญ่/อ.ชะอวด คศ.3 63,100  
4  รร.บา้นไสหินต้ัง/อ.จุฬาภรณ์    
5  รร.บ้านไสหินต้ัง/อ.จุฬาภรณ์    
6  รร.วัดชะอวด/อ.จฬาภรณ์    
7  รร.บ้านควนหนองหงส์/อ.ชะอวด    
8  รร.วัดปากควน/อ.ชะอวด    
9  รร.วัดปากควน/อ.ชะอวด    

10  รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด    
11  รร.วัดวังกลม/อ.ชะอวด    
12  รร.บ้านบางน้อย/อ.ชะอวด    
13 7305 รร.วัดควนสมบูรณ์/อ.ชะอวด คศ.3 61,440  
14 9156 รร.ชุมชนวัดสุวรรณรงัษี คศ.3 50,920  
15 2599 รร.ราชประชานุเคราะห์/อ.ปากพนัง คศ.3 66,440  
16  รร.ราชประชานุเคราะห์ 7/อ.ร่อนพิบูลย์    
17  รร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์    
18  รร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์    
19  รร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์    
20  รร.วัดพระอานนท์/อ.ร่อนพิบูลย์    
21 3044 รร.วัดสุวรรณโฆษิต/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.3 59,280  
22 6673 รร.วัดพิศาลนฤมิต/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.3 54,200  
23  รร.วัดวัวหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์    
24  รร.วัดวัวหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์    
25  รร.วัดโคกยาง/อ.หัวไทร    
26  รร.วัดโคกยาง/อ.หัวไทร    
27 8634 รร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร คศ.3 58,050  
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              2.4 รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่ปีการศึกษา 2565  จำนวน  20  อัตรา 

 
ท่ี ตำแหน่ง

เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุ
ราชการที่ สพฐ.

จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ท่ี  
หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน สถานศึกษา/อำเภอ สาขาวิชาเอกท่ีใช้
ในการบรรจุ 

 

1 6622 
 

ครู/โรงเรียนบ้านหัว
ลำพู/อ.ปากพนัง คศ.3 49,220 

ครู/ร.ร.บ้านหัวปอ/อ.
เชียรใหญ่ ประถมศึกษา 

 

2 7572 
 

ครู/โรงเรียนวัดดอน
มะปราง/อ.ชะอวด คศ.3 63,010 

ครู/ร.ร.วัดดอน
มะปราง/อ.ชะอวด ประถมศึกษา 

 

3 7629 
 

ครู/โรงเรียนบ้านลาน
นา/อ.ชะอวด คศ.3 62,060 

ครู/ร.ร.บา้นลานนา/
อ.ชะอวด ภาษาไทย 

 

4 6433 
 

ครู/โรงเรียนวัดท่า
พญา/อ.ปากพนงั คศ.3 59,290 

ครู/ร.ร.บ้านหอยราก 
/อ.ปากพนัง ภาษาไทย 

 

5 7354 
 

ครู/โรงเรียนบ้านนำ
ทรัพย์/อ.ปากพนัง คศ.3 61,080 

ครู/ร.ร.บ้านบาง
ด้วน/อ.เชียรใหญ่ ภาษาไทย 

 

6 8872 
 

ครู/โรงเรียนวัดอิ
มอญ/อ.หัวไทร คศ.3 60,630 

ครู/ร.ร.วัดอิมอญ/ 
อ.หัวไทร คณิตศาสตร์ 

 

7 10640 
 

ครู/โรงเรียนวัดสองพี่
น้อง/อ.ปากพนัง คศ.3 69,040 

ครู/ร.ร.วัดหอยกัน/ 
อ.ปากพนัง คณิตศาสตร์ 

 

8 
260 

 

ครู/โรงเรียน ตชด.
บ้านท่าข้าม/อ.ชะ
อวด คศ.2 44,900 

ครู/ร.ร.ตชด.บ้านท่า
ข้าม/อ.ชะอวด คอมพิวเตอร์ 

 

9 3592 
 

ครู/โรงเรียนวัดทวย
เทพ/อ.เชียรใหญ่ คศ.3 60,880 

ครู/ร.ร.วัดทวยเทพ/
อ.เชียรใหญ่ วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 

 

10 11134 
 

ครู/โรงเรียนบ้านลำ
หัก/อ.จุฬาภรณ์ คศ.3 61,030 

ครู/ร.ร.บ้านลำหัก/ 
อ.จุฬาภรณ์ วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 

 

11 9009 
 

ครู/โรงเรียนบ้าน
โก้งโค้ง/อ.ปากพนงั คศ.3 60,600 

ครู/ร.ร.บ้านโก้งโค้ง/
อ.ปากพนัง สังคมศึกษา 

 

12 9094 
 

ครู/โรงเรียนบ้าน
หนองบอน/อ.หัวไทร คศ.2 58,390 

ครู/ร.ร.บ้านหนอง
บอน/อ.หัวไทร สังคมศึกษา 

 

13 3504 
 

ครู/โรงเรียนบ้านนา/
อ.เชียรใหญ่ คศ.3 69,040 

ครู/ร.ร.บ้านนา/ 
อ.เชียรใหญ่ พลศึกษา 

 

14 6651 
 

ครู/โรงเรียนวัดเห
มก/อ.ปากพนัง 

คศ.3 
 

52,970 
 

ครู/ร.ร.วัดปากควน/
อ.ชะอวด 

ศิลปศึกษา 
 

 

15 7501 
 

ครู/โรงเรียนบ้านบาง
น้อย/อ.ชะอวด 

คศ.3 
 

56,300 
 

ครู/ร.ร.บ้านบาง
น้อย/อ.ชะอวด 

ดนตรีศึกษา 
 

 

16 8822 
 
 

ครู/โรงเรียนหัวไทร
(เรือนฯ)/อ.หัวไทร 
 

คศ.3 
 
 

61,490 
 
 

ครู/ร.ร.วัดพระ
อานนท์/ 
อ.ร่อนพิบูลย์ 

ดนตรีสากล 
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ท่ี ตำแหน่ง

เลขที ่

ตำแหน่งเกษียณอายุ
ราชการที่ สพฐ.

จัดสรรคนื 

เงินเดือน กำหนดใหม่ท่ี  
หมายเหตุ 

อันดับ ข้ัน สถานศึกษา/อำเภอ สาขาวิชาเอกท่ีใช้
ในการบรรจุ 

 

17 7010 
 
 

ครู/โรงเรียนวัดรักขิต
วนั/อ.ชะอวด 
 

คศ.3 
 
 

60,630 
 
 

ครู/ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)/ 
อ.หัวไทร 

ดุริยางศิลป์ 
 
 

 

18 5003 
 

ครู/โรงเรียนวัดปาก
แพรก/อ.ปากพนงั 

คศ.3 
 

61,000 
 

ครู/ร.ร.วัดปากแพรก/
อ.ปากพนัง 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

19 9556 
 

ครู/โรงเรียนบ้านบาง
เนียน/อ.ปากพนงั 

คศ.3 
  

61,740 
 

ครู/ร.ร.บ้านบาง
เนียน/อ.ปากพนงั ภาษาอังกฤษ 

 

20 6794 
 

ครู/โรงเรียนวัดปิยา
ราม/อ.ปากพนัง 

คศ.3 
 

56,180 
 

ครู/ร.ร.วัดปิยาราม/
อ.ปากพนัง ภาษาอังกฤษ 

 

 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 

ขออนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เมื่อส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังนี้ 

1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม                                     จำนวน  13 อัตรา  

ท่ี 

ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที ่สพฐ.จัดสรรคืน 

การพิจารณา
จัดสรร ตำแหน่ง 

เลขที ่
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 

เงินเดือน 

อนัดั
บ 

ขั้น 

1 1465 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด/อ.ขนอม คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
2 1570 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเจดีย์หลวง/อ.ขนอม คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
3 

4894 
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพท่ี 92/อ.
ท่าศาลา คศ.3 58,390 

จัดสรรคืน 

4 4418 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.4 69,040 จัดสรรคืน 
5 

4451 
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 8/อ.ท่า
ศาลา คศ.3 58,390 

จัดสรรคืน 

6 4532 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
7 4114 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
8 8119 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดจอมทอง/อ.สิชล คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
9 9611 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

10 9499 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
11 4593 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตำ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
12 4733 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านโรงเหล็ก/อ.นบพิตำ คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
13 4558 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
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1.2 รายงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คืน สพฐ. จำนวน  2  อัตรา  

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการที่ สพฐ.จัดสรรคืน 

การพิจารณา
จัดสรร ตำแหน่ง 

เลขที ่
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 

เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 

1 4584 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านในตูล/อ.นบพิตำ คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 
2 4712 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านนบ/อ.นบพิตำ คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ. 

 
        2.  ตำแหน่ง  ครู     จำนวน  102   อตัรา   ดังนี้ 

         2.1 จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และ 
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือ มีจำนวนนักเรียน
ต้ังแต่ 120 คนขึ้นไป และไมอ่ยู่ในแผนการถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 64 อัตรา 

 
ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู ผช. 9446 ครู/ร.ร.บ้านโรงเหล็ก/อ.
นบพิตำ 

คศ.3 58,390 ร.ร.วัดธารน้ำฉา/ 
อ.สิชล 

 

2 ครู ผช. 8572 ครู/ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิ
ชล 

คศ.2 41,620 ร.ร.วัดธารน้ำฉา/ 
อ.สิชล 

 

3 ครู ผช. 909 ครู/ร.ร.ชุมชนใหม่/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 ร.ร.วัดธารน้ำฉา/ 
อ.สิชล 

 

4        ร.ร.วัดธารน้ำฉา/ 
อ.สิชล 

รับจาก สพท.
อื่น 
 

5        ร.ร.วัดธารน้ำฉา/ 
อ.สิชล 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 

6 ครู ผช. 4681 ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 ร.ร.ชุมชนวัด-ทอนหงส์ 
/อ.พรหมคีร ี

 

7 ครู ผช. 11365 ครู/ร.ร.วัดขรัวช่วย/อ.สิชล คศ.3 58,390 ร.ร.ชุมชนวัด-ทอนหงส์/ 
อ.พรหมคีรี 

 

8 ครู ผช. 5887 ครู/ร.ร.บ้านพังปรงิ/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 ร.ร.ชุมชนวัด-ทอนหงส์/ 
อ.พรหมคีรี 

 

9        ร.ร.ชุมชนวัด-ทอนหงส์/ 
อ.พรหมคีร ี

รับจาก สพท.
อื่น 

10        ร.ร.ชุมชนวัด-ทอนหงส์/ 
อ.พรหมคีร ี

รับจาก สพท.
อืน่ 
/คัดเลือก ว 
16 
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ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

11 ครู ผช. 4890 ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 55,200 ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด/อ.
ท่าศาลา 

 

12 ครู ผช. 4864 ครู/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด/อ.
ท่าศาลา 

 

13         ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด/อ.
ท่าศาลา 

รับจาก สพท.
อืน่ 
/คัดเลือก ว 
16 

14 ครู ผช. 4266 ครู/ร.ร.วัดนากุน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

15 ครู ผช. 4268 ครู/ร.ร.วัดนากุน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

16 ครู ผช. 7970 ครู/ร.ร.วัดสุชน/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  
17 ครู ผช. 10346 ครู/ร.ร.วัดสุชน/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  
18 ครู ผช. 4799 ครู/ร.ร.วัดน้ำตก/อ.ท่า

ศาลา 
คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

19        ร.ร.วัดน้ำตก/ 
อ.ท่าศาลา 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 
 

20 ครู ผช. 8508 ครู/ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจิตร/อ.สิชล 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  

21 ครู ผช. 10798 ครู/ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจิตร/อ.สิชล 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

22      ร.ร.วัดชนสังขรณ-
พิจิตร/อ.สิชล 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 

2๓ ครู ผช. 4419 ครู/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  

24      ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อืน่ 
/คัดเลือก  
ว 16 

25 ครู ผช. 8485 ครู/ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า/ คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  
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ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

อ.สิชล 
๒๖        ร.ร.บ้านเขายวน-เฒ่า/อ.

สิชล 
รับจาก สพท.
อืน่ 
/คัดเลือก  
ว 16 

27 ครู ผช. 4677 ครู/ร.ร.บ้านพังปรงิ/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  

28        ร.ร.บ้านพังปรงิ/อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก  
ว 16 

29 ครู ผช. 138 ครู/ร.ร.ชุมชนใหม่/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  

30        ร.ร.ชุมชนใหม่/ อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก  
ว 16 

31 ครู ผช. 4885 ครู/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.
พรหมคีรี 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  

32        ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.
พรหมคีรี 

รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว 16 

33 ครู ผช. 8319 ครู/ร.ร.วัดขรัวช่วย/อ.สิชล คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
34        ร.ร.วัดขรัวช่วย/อ.สิชล รับจาก สพท.

อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 

๓๕ ครู ผช. 4605 ครู/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล คศ.3 58,390 จัดสรรคืน  
36        ร.ร.วัดกลาง/    อ.สิชล รับจาก สพท.

อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 

37 ครู ผช. 4749 ครู/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหม
คีรี 

คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  

38        ร.ร.บ้านวังลุง/  อ.พรหม
คีรี 

รับจาก สพท.
อื่น 
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ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

/คัดเลือก ว 
16 

39 ครู ผช. 8154 ครู/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 54,720 จัดสรรคืน  

40        ร.ร.บ้านทุ่งชน/ อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อืน่ 
/คัดเลือก ว 
16 

41 ครู ผช. 
8570 

ครู/ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิ
ชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

42  

      
ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิชล 
 

รับจาก สพท.
อื่น 
/คัดเลือก ว 
16 

43 ครู ผช. 
4424 

ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

 

44 ครู ผช. 
4896 

ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

 

45  
      

ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อื่น 

46  

      
ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่า
ศาลา 

รับจาก สพท.
อื่น/คัดเลือก 
ว 16 

47 ครู ผช. 8252 ครู/ร.ร.วัดเขาน้อย/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน  
48 ครู ผช. 

1450 
ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านบาง
โหนด/อ.ขนอม คศ.3 57,220 จัดสรรคืน 

 

49 ครู ผช. 
2086 

ครู/ร.ร.วัดโคกเหล็ก/ 
อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

50 ครู ผช. 
8407 

ครู/ร.ร.วัดสโมสร
สันนิบาต/อ.สิชล คศ.3 58,390 

ร.ร.ชุมชนวัดปัณณาราม/ 
อ.สิชล 

 

51 ครู ผช. 
8312 

ครู/ร.ร.บ้านเขาใหญ่/ 
อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

52 ครู ผช. 
4835 

ครู/ร.ร.วัดยางทอง/ 
อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

 

53 ครู ผช. 
4934 

ครู/ร.ร.บ้านประชาอารี/ 
อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 
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ท่ี 

ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม 
การพิจารณาจัดสรร 

 
หมายเหตุ ตำแห

น่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

54 ครู ผช. 4585 ครู/ร.ร.บ้านในตูล/ 
อ.นบพิตำ 

คศ.3 58,390 
ร.ร.บ้านทุ่งครั้ง/อ.สิชล 

 

55 ครู ผช. 
4620 

ครู/ร.ร.วัดคงคา/ 
อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

56 ครู ผช. 
4754 

ครู/ร.ร.บ้านโรงเหล็ก/ 
อ.นบพิตำ คศ.3 58,300 จัดสรรคืน 

 

57 ครู ผช. 4857 ครู/ร.ร.บ้านในเขียว 1/ 
อ.พรหมคีรี 

คศ.3 53,050 ร.ร.วัดถ้ำเทียน-ถวาย/อ.
สิชล 

 

58 ครู ผช. 
8103 

ครู/ร.ร.บ้านบางฉาง/ 
อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

59 ครู ผช. 9550 ครู/ร.ร.บา้นคลองแคว/ 
อ.พรหมคีรี 

คศ.3 58,390 ร.ร.วัดเทวดา-ราม/อ.ท่า
ศาลา 

 

60 ครู ผช. 4341 ครู/ร.ร.บ้านในตูล/ 
อ.นบพิตำ 

คศ.2 39,610 ร.ร.วัดหญ้า-ปล้อง/อ.ท่า
ศาลา 

 

61 ครู ผช. 
8153 

ครู/ร.ร.บ้านช่องเขา
หมาก/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

62 ครู ผช. 
4152 

ครู/ร.ร.บ้านท่าม่วง/ 
อ.ขนอม คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

63 ครู ผช. 
8058 

ครู/ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม/อ.สิชล คศ.3 58,390 จัดสรรคืน 

 

64 ครู ผช. 
25241 

ครู/ร.ร.วัดเขา (วันครู 
2501)/อ.ขนอม คศ.2 41,620 จัดสรรคืน 

 

 

              2.2 สงวนตำแหน่งครูท่ีได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 
0206.6/ ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จำนวน  16 อัตรา  

 
ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 

อันดับ ขั้น 

1  ร.ร.วัดธารน้ำฉา/อ.สิชล   รับจาก สพท.อื่น 
2  ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส์/อ.พรหมคีร ี   รับจาก สพท.อื่น 
3  ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด/อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
4  ร.ร.วัดน้ำตก/อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
5  ร.ร.วัดชนสังขรณพิจิตร/อ.สิชล   รบัจาก สพท.อื่น 
6  ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา   รบัจาก สพท.อื่น 
7  ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า/อ.สิชล   รับจาก สพท.อื่น 
8  ร.ร.บ้านพังปรงิ/อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
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ท่ี 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 

อันดับ ขั้น 

9  ร.ร.ชุมชนใหม่/ อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
10  ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี   รับจาก สพท.อื่น 
11  ร.ร.วัดขรัวช่วย/อ.สิชล   รับจาก สพท.อื่น 
12  ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล   รับจาก สพท.อื่น 
13  ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมคีร ี   รบัจาก สพท.อื่น 
14  ร.ร.บา้นทุ่งชน/อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
15  ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิชล   รับจาก สพท.อื่น 
16  ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา   รับจาก สพท.อื่น 
 
               2.3 จัดสรรให้กับสถานศึกษาเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565  จำนวน  23  อัตรา 

 
ท่ี ตำแหน่ง

เลขที ่
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ (เดิม) 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดั
บ 

ขั้น สถานศึกษา/
อำเภอ 

สาขาวิชาเอก
ท่ีใช้ในการ

บรรจุ 
1 8507 ครู/ร.ร.บ้านไสเหรียง/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน ปฐมวัย  
2 1477 ครู/ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด/ 

อ.ขนอม 
คศ.3 58,390 ร.ร.วัดเขาปูน/ 

อ.พรหมคีร ี
ประถมศึกษา  

3 4319 ครู/ร.ร.วัดป่า (ท่าขึ้น)/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 จัดสรรคืน ประถมศึกษา  
4 9432 ครู/ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส์/ 

อ.พรหมคีรี 
คศ.2 41,620 จัดสรรคืน ภาษาไทย  

5 4276 ครู/ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ร.ร.ชุมชนวัด
ทอน-หงส์/อ.
พรหมคีรี 
 

ภาษาอังกฤษ  

6 8352 ครู/ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ/อ.ท่าศาลา คศ.3 48,330 ร.ร.วัดศิขร-
บรรพต/อ.สิชล 

ภาษาไทย  

7 8392 ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ร.ร.วัดธารน้ำ
ฉา/อ.สิชล 

ภาษาไทย  

8 4399 ครู/ร.ร.วัดประดู่หอม/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน คณิตศาสตร์  
9 3389 ครู/ร.ร.วัดหลวงครู/อ.พรหมคีร ี คศ.3 58,390 จัดสรรคืน คณิตศาสตร์  

10 8780 ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ร.ร.วัดชัย
ธาราม-
ประดิษฐ์/ 
อ.ท่าศาลา 

คอมพิวเตอร์  

11 10772 ครู/ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช/อ.สิชล คศ.2 41,620 จัดสรรคืน วิทยาศาสตร์  
12 10085 ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 8 /  คศ.2 41,620 ร.ร.บ้านฉาง/ วิทยาศาสตร์  



45 

 

 
ท่ี ตำแหน่ง

เลขที ่
ตำแหน่งสถานศึกษาอำเภอ (เดิม) 

เงินเดือน กำหนดใหม่ที่  
หมาย
เหตุ 

อันดั
บ 

ขั้น สถานศึกษา/
อำเภอ 

สาขาวิชาเอก
ท่ีใช้ในการ

บรรจุ 
อ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 

13 1565 
(ส) 

ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 8 / 
อ.ท่าศาลา 

คศ.3 58,390 ร.ร.วัดคงคา
เลียบ/อ.สิชล 

สังคมศึกษา  

14 4359 ครู/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 55,320 ร.ร.วัดหมาย/ 
อ.ท่าศาลา 

สังคมศึกษา  

15 4574 ครู/ร.ร.บ้านท่าสูง/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 ร.ร.บ้าน
หนับเภา/อ.ท่า
ศาลา 

สุขศึกษา  

16 11375 ครู/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท่าศาลา คศ.3 43,320 ร.ร.วัดกำแพง
ถม/อ.พรหมคีรี 

พลศึกษา  

17 9980 ครู/ร.ร.บา้นสำนักม่วง/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 จัดสรรคืน ศิลปศึกษา  
18 8542 ครู/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/ 

อ.สิชล 
คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านเปร็ต/ 

อ.ขนอม 
ศิลปศึกษา  

19 10941 ครู/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/ 
อ.สิชล 

คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านควน
ทอง-(ประชา
อุทิศ)/ 
อ.ขนอม 

ดนตรีไทย  

20 11294 ครู/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/ 
อ.สิชล 

คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านสุวรรณ
เขต/อ.สิชล 

นาฏศิลป์  

21 8548 ครู/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 ร.ร.บ้านเผียน/ 
อ.สิชล 

เกษตรกรรม  

22 620 ครู/ร.ร.บ้านหน้าเขาวัด/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 จัดสรรคืน คหกรรม
ศาสตร์ 

 

23 8234 ครู/ร.ร.บ้านปลายทอน/อ.สิชล คศ.3 58,390 ร.ร.บ้านในเขียว 
2/อ.พรหมคีร ี

ภาษาอังกฤษ  
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 5. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
ขออนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีว่างจากผล 

การเกษียณอายุราชการ เมือ่ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จำนวน  5  อัตรา  

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี สพฐ.จัดสรรคืน 

หมายเหตุ ตำแหน่ง 
เลขท่ี 

ตำแหน่ง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขัน้ 
1 24957 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ. 3  

66,630  
จัดสรรคืน 

2 102176 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์/อ.ท่าศาลา คศ. 3  
53,780  

จัดสรรคืน 

3 112988 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัง
คลาภิเษก/อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ. 3  
65,200  

จัดสรรคืน 

4 25154 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา/อ.สิชล คศ. 3  
69,040  

จัดสรรคืน 

5 25997 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์/อ.หัวไทร คศ. 3  
69,040  

จัดสรรคืน 

 
2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จำนวน  4  อัตรา      

ท่ี 
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี สพฐ.จัดสรรคืน ขออนุมัติไป

กำหนดท่ี 
(จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ตำแหน่ง สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 23937 รอง.ผอ.
สถานศึกษา 

เบญจมราชูทิศ คศ.3  
69,040  

จัดสรรคืน   

2 25427 รอง.ผอ.
สถานศึกษา 

สตรีทุ่งสง คศ.3  
62,420  

จัดสรรคืน   

3 25157 รอง.ผอ.
สถานศึกษา 

สิชลคุณาธารวิทยา คศ.3  
64,610  

จัดสรรคืน   

4 25999 รอง.ผอ.
สถานศึกษา 

หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ.3  
69,040  

จัดสรรคืน   
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3. ตำแหน่งครู จำนวน  134  อัตรา  ดังนี้ 
      3.1  จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และ 

เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือ มีจำนวนนักเรียน
ต้ังแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จำนวน 85 อัตรา 
ท่ี ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ขออนุมัติไป 

กำหนดท่ี (จัดสรร) 
หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู ผช. 107237 เบญจมราชูทิศ คศ. 2  
58,390  

จัดสรรคืน 
 

2 ครู ผช. 24999 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 3  
67,900  

จัดสรรคืน 
 

3 ครู ผช. 120144 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 2  
54,200  
 

จัดสรรคืน 
 

4 ครู ผช. 121801 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 3  
59,560  

จัดสรรคืน 
 

5 ครู ผช. 113085 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 2  
49,410  

นาบอน 
 

6 ครู ผช. 25738 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 2  
58,390  

คีรีราษฎร์พัฒนา 
 

7 ครู ผช. 107153 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 3  
66,290  

ทุ่งสงวิทยา 
 

8 ครู ผช. 785 เมืองนครศรีธรรมราช คศ. 2  
48,560  

จัดสรรคืน 
 

9 ครู ผช. 75211 โยธินบำรุง คศ. 3  
59,350  

จัดสรรคืน 
 

10 ครู ผช. 25534 โยธินบำรุง คศ. 3  
68,350  

จัดสรรคืน 
 

11 ครู ผช. 26164 โยธินบำรุง คศ. 3  
64,630  

จัดสรรคืน 
 

12 ครู ผช. 107238 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คศ. 3  
64,400  

จัดสรรคืน 
 

13 ครู ผช. 121100 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คศ. 3  
61,700  

จัดสรรคืน 
 

14 ครู ผช. 122225 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ. 3  
63,210  

จัดสรรคืน 
 

15 ครู ผช. 111740 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คศ. 3  
64,690  

จัดสรรคืน 
 

16 ครู ผช. 4722 พรหมคีรีพิทยาคม คศ. 3  
61,370  

จัดสรรคืน 
 

17 ครู ผช. 26220 บ้านเกาะวิทยา คศ. 3  พิปูนสังฆรักษ์ประชา  
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ท่ี ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ขออนุมัติไป 
กำหนดท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

55,720  อุทิศ 
18 ครู ผช. 24992 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คศ. 2  

58,390  
จัดสรรคืน 

 

19 ครู ผช. 113115 ฉวางรัชดาภิเษก คศ. 3  
65,310  

จัดสรรคืน 
 

20 ครู ผช. 125941 ละอายพิทยานุสรณ์ คศ. 3  
62,610  

จัดสรรคืน 
 

21 ครู ผช. 25282 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คศ. 3  
69,040  
 

จัดสรรคืน 
 

22 ครู ผช. 105111 เชียรใหญ่ คศ. 3 63,180 จัดสรรคืน  
23 ครู ผช. 123689 วิเชียรประชาสรรค์ คศ. 3 60,290 สิชลคุณาธารวิทยา  
24 ครู ผช. 26285 วิเชียรประชาสรรค์ คศ. 3 64,980 ชะอวด  
25 ครู ผช. 111750 ชะอวด คศ. 2 58,390 จัดสรรคืน  
26 ครู ผช. 110729 ชะอวด คศ. 3 57,470 จัดสรรคืน  
27 ครู ผช. 103347 ชะอวด คศ. 3 61,620 จัดสรรคืน  
28 ครู ผช. 6721 ชะอวดวิทยาคาร คศ. 3 55,230 จัดสรรคืน  
29 ครู ผช. 24733 ชะอวดวิทยาคาร คศ. 3 69,040 จัดสรรคืน  
30 ครู ผช. 5309 ชะอวดวิทยาคาร คศ. 2 34,140 จัดสรรคืน  
31 ครู ผช. 24800 ชะอวดวิทยาคาร คศ. 3 60,800 จัดสรรคืน  
32 ครู ผช. 8096 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คศ. 2 46,240 จัดสรรคืน  
33 ครู ผช. 63487 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คศ. 3 69,040 บางขันวิทยา  
34 ครู ผช. 107187 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คศ. 3 64,000 ทุ่งใหญ่วิทยาคม  
35 ครู ผช. 4491 โมคลานประชาสรรค์ คศ. 2 57,580 จัดสรรคืน  
36 ครู ผช. 24395 ทุ่งสง คศ. 3 56,180 เมืองนครศรีธรรมราช  
37 ครู ผช. 25354 ทุ่งสง คศ. 3 64,560 ขนอมพิทยา  
38 คร ูผช. 25733 สตรีทุ่งสง คศ. 3 69,040 จัดสรรคืน  
39 ครู ผช. 24509 สตรีทุ่งสง คศ. 3 64,230 จัดสรรคืน  
40 คร ูผช. 28981 ก้างปลาวิทยาคม คศ. 1 32,640 จัดสรรคืน  
41 คร ูผช. 30655 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 

รัชมังคลาภิเษก 
คศ. 3  

63,930  
จัดสรรคืน  

42 คร ูผช. 126187 เสม็ดจวนวิทยาคม คศ. 2  
47,110  

จัดสรรคืน  

43 คร ูผช. 7532 ปากพนัง คศ. 3  
55,390  

จัดสรรคืน  

44 คร ูผช. 129951 ปากพนัง คศ. 2  
51,120  

จัดสรรคืน  

45 คร ูผช. 26370 สตรีปากพนัง คศ. 3  จัดสรรคืน  
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ท่ี ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ขออนุมัติไป 
กำหนดท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

64,800  
46 ครู ผช. 25908 สตรีปากพนัง คศ. 3  

67,030  
จัดสรรคืน 

 

47 ครู ผช. 25930 สตรีปากพนัง คศ. 3  
55,240  

จัดสรรคืน 
 

48 ครู ผช. 26211 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ. 3  
64,720  

จัดสรรคืน 
 

49 ครู ผช. 24905 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ. 3  
59,930  

จัดสรรคืน 
 

50 ครู ผช. 24923 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ. 3 64,990 จัดสรรคืน 
 

51 ครู ผช. 114615 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ. 3 55,340 จัดสรรคืน 
 

52 ครู ผช. 24930 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

คศ. 2 57,370 จัดสรรคืน 
 

53 ครู ผช. 799 ควนเกยสุทธิวิทยา คศ. 3 62,230 จัดสรรคืน  
54 ครู ผช. 109285 ควนเกยสุทธิวิทยา คศ. 3 60,000 จัดสรรคืน  
55 ครู ผช. 125023 เสาธงวิทยา คศ. 3 53,480 สตรีปากพนัง  
56 ครู ผช. 127035 เสาธงวิทยา คศ. 3 54,820 สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
 

57 ครู ผช. 25163 สิชลคุณาธารวิทยา คศ. 3 59,160 จัดสรรคืน  
58 ครู ผช. 103283 สิชลคุณาธารวิทยา คศ. 2 58,390 จัดสรรคืน  
59 ครู ผช. 109071 สิชลคุณาธารวิทยา คศ. 2 57,060 จัดสรรคืน  
60 ครู ผช. 11178 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คศ. 2 36,370 จัดสรรคืน  
61 ครู ผช. 107215 สิชลประชาสรรค์ คศ. 3 54,530 จัดสรรคืน  
62 ครู ผช. 117172 สิชลประชาสรรค์ คศ. 2 58,390 จัดสรรคืน  
63 ครู ผช. 26019 หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ. 3 64,610 จัดสรรคืน  
64 ครู ผช. 26043 หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ. 3 61,830 จัดสรรคืน  
65 ครู ผช. 26064 หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ. 3 63,610 จัดสรรคืน  
66 ครู ผช. 26062 หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ. 3 59,200 จัดสรรคืน  
67 ครู ผช. 26240 แหลมราษฎร์บำรุง คศ. 2 51,490 จัดสรรคืน  
68 ครู ผช. 103265 นพคุณประชาสรรค์ คศ. 2 58,390 จัดสรรคืน  
69 ครู ผช. 103278 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คศ. 3  

61,420  
จัดสรรคืน 

 

70 ครู ผช. 124204 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คศ. 3  
53,390  

จัดสรรคืน 
 

71 ครู ผช. 111418 เฉลิมราชประชาอุทิศ คศ. 3  จัดสรรคืน  
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ท่ี ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ขออนุมัติไป 
กำหนดท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

63,290  
72 ครู ผช. 100432 เฉลิมราชประชาอุทิศ คศ. 3  

69,040  
หัวไทรบำรุงราษฎร ์

 

73 ครู ผช. 25748 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ. 2  
58,390  

จัดสรรคืน 
 

74 ครู ผช. 5416 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ. 3  
64,950  

จัดสรรคืน 
 

75 ครู ผช. 117162 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ. 3  
58,800  

จัดสรรคืน 
 

76 ครู ผช. 28738 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คศ. 2  
54,190  

จัดสรรคืน 
 

77 ครู ผช. 107177 พระพรหมพิทยานุสรณ์ คศ. 3  
60,800  

จัดสรรคืน 
 

78 ครู ผช. 117166 พระพรหมพิทยานุสรณ์ คศ. 3  
57,980  

นาบอน 
 

79 ครู ผช. 29613 พระพรหมพิทยานุสรณ์ คศ. 2  
58,170  

ทุ่งสงวิทยา 
 

80 ครู ผช. 25689 ช้างกลางประชานุกูล คศ. 3  
57,790  

จัดสรรคืน 
 

81 ครู ผช. 28410 ช้างกลางประชานุกูล คศ. 2  
58,390  

จัดสรรคืน 
 

82 ครู ผช. 28844 ทางพูนวิทยาคาร คศ. 2  
58,390  

สิชลคุณาธารวิทยา 
 

83 ครู ผช. 103264 ทางพูนวิทยาคาร คศ. 3  
67,030  

ชะอวด 
 

84 ครู ผช. 126890 ทางพูนวิทยาคาร คศ. 2  
46,870  

บางขันวิทยา 
 

85 คร ูผช. 130624 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรนีครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

คศ. 2  
58,390  

จัดสรรคืน 
 

86 คร ูผช. 128292 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

คศ. 3  
53,550  

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
 

87 คร ูผช. 67341 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
นครศรธีรรมราช 

คศ. 2  
49,560  

พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ  

88 คร ูผช. 113096 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 

คศ. 3  
61,360  

เมืองนครศรีธรรมราช 
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ท่ี ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม ขออนุมัติไป 
กำหนดท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

นครศรีธรรมราช 

      3.2 สงวนตำแหน่งครูท่ีได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี  ศธ 0206.6/ ว 16   
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จำนวน  30 อัตรา  

ท่ี ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี สพฐ.จัดสรรคืน ขออนุมัติไปกำหนด
ท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขัน้ 

1 ครู ผช. 26364 เบญจมราชูทิศ คศ. 2  
58,370  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

2 ครู ผช. 121796 กัลยาณีศรีธรรมราช คศ. 3  
64,890  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

3 ครู ผช. 25768 โยธินบำรุง คศ. 3  
64,010  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

4 ครู ผช. 103913 พรหมคีรีพิทยาคม คศ. 3  
66,410  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

5 ครู ผช. 23861 บ้านเกาะวิทยา คศ. 3  
56,470  

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คัดเลือก 
ว.16 

6 ครู ผช. 117269 ฉวางรัชดาภิเษก คศ. 3  
67,400  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

7 ครู ผช. 26023 ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา 

คศ. 3  
56,260  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

8 ครู ผช. 25728 สตรีทุ่งสง คศ. 3  
69,040  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

9 ครู ผช. 107111 สตรีทุ่งสง คศ. 3  
56,360  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

10 ครู ผช. 25700 สตรีทุ่งสง คศ. 3  
60,690  

นบพิตำวิทยา คัดเลือก 
ว.16 

11 ครู ผช. 121316 ทุ่งสงวิทยา คศ. 3  
45,540  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

12 ครู ผช. 110731 ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลา
ภิเษก 

คศ. 3  
62,600  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

13 ครู ผช. 25900 ปากพนัง คศ. 3  
63,900  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

14 ครู ผช. 25924 สตรีปากพนัง คศ. 3  
63,580  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

15 ครู ผช. 26268 วิเชียรประชาสรรค์ คศ. 3  
64,910  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 
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ท่ี ตำแหน่งเกษียณอายุราชการท่ี สพฐ.จัดสรรคืน ขออนุมัติไปกำหนด
ท่ี (จัดสรร) 

หมาย
เหตุ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี สถานศึกษา อันดับ ขัน้ 

16 ครู ผช. 24958 ร่อนพิบลูย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

คศ. 3  
64,720  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

17 ครู ผช. 115948 ท้องเนียนคณาภิบาล คศ. 3  
57,320  

ชะอวดวิทยาคาร คัดเลือก 
ว.16 

18 ครู ผช. 25407 หัวไทรบำรุงราษฎร ์ คศ. 3  
64,500  

จัดสรรคืน คัดเลือก 
ว.16 

19 ครู ผช. 108930 เขาพังไกร คศ. 2  
41,880  

เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ 

คัดเลือก 
ว.16 

20 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ละอายพิทยานุสรณ์ คัดเลือก 
ว.16 

21 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  นาบอน คัดเลือก 
ว.16 

22 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ทุ่งสงวิทยา คัดเลือก 
ว.16 

23 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  บางขันวิทยา คัดเลือก 
ว.16 

24 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ทุ่งใหญ่วิทยาคม คัดเลือก 
ว.16 

25 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ท่านครญาณวโร
ภาสอุทิศ 

คัดเลือก 
ว.16 

26 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ช้างกลางประชานุ
กูล 

คัดเลือก 
ว.16 

27 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  สิชลคุณาธารวิทยา คัดเลือก 
ว.16 

28 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  สิชลคุณาธารวิทยา คัดเลือก 
ว.16 

29 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ชะอวด คัดเลือก 
ว.16 

30 ครู ผช.  ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก 
สพท.อื่น 

  ชะอวด คัดเลือก 
ว.16 
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            3.3 อนุมัติจัดสรรให้กับสถานศึกษาเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565  จำนวน  16  อตัรา  
ท่ี ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ตำแหน่ง/สถานศึกษา อันดับ ขั้น วิชาเอก หมายเหตุ 

1 114738 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 

คศ. 3  
61,660  

คณิตศาสตร์ จัดสรรคืน 

2 24259 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/ 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

คศ. 2  
58,390  

ทัศนศิลป์ จัดสรรคืน 

3 107162 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/
อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

คศ. 3  
59,550 
  

วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) จัดสรรคืน 

4 24466 ครู/ร.ร.ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ/อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

คศ. 2  
53,800  

ฟิสิกส์ จัดสรรคืน 

5 107241 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/ 
อ.พรหมคีรี 

คศ. 3  
64,930  

ภาษาไทย จัดสรรคืน 

6 24679 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/ 
อ.ฉวาง 

คศ. 3  
62,360  

สังคมศึกษา จัดสรรคืน 

7 25300 ครู/ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ/อ.พิปูน 

คศ. 3  
66,770  

เคมี จัดสรรคืน 

8 25586 ครู/ร.ร.ชะอวด/อ.ชะอวด คศ. 2  
46,260  

อุตสาหกรรมศิลป์ จัดสรรคืน 

9 74140 ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร/ 
อ.ชะอวด 

คศ. 2  
58,390  

ภาษาอังกฤษ จัดสรรคืน 

10 107209 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา/อ.ท่าศาลา 

คศ. 3  
62,750  

ศิลปศึกษา จัดสรรคืน 

11 25926 ครู/ร.ร.ทุ่งสงวิทยา/อ.ทุ่งสง คศ. 3  
52,630  

ภาษาไทย จัดสรรคืน 

12 126921 ครู/ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม/ 
อ.ทุ่งสง 

คศ. 3  
54,370  

ชีววิทยา จัดสรรคืน 

13 103263 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม/ 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ. 2  
58,390  

สุขศึกษา จัดสรรคืน 

14 25787 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก/ 
อ.ทุ่งใหญ่ 

คศ. 2  
47,390  

คณิตศาสตร์ จัดสรรคืน 

15 103342 ครู/ร.ร.ขนอมพิทยา/อ.ขนอม คศ. 3  
54,680  

ชีววิทยา จัดสรรคืน 

16 120137 ครู/ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์/
อ.จุฬาภรณ์ 

คศ. 3  
55,740  

ภาษาอังกฤษ จัดสรรคืน 

                         
_______________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.6 
เร่ือง ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติคุณสมบัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1     
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี 3 ด้านผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ท้ัง 11 ราย ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 11 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และ ด้านท่ี 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ เพื่อให้มวีิทยฐานะชำนาญการ  จำนวน 11 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2 จะประเมนิ ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 3. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งต้ัง
กรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/

วิชาเอก 

รวม  
วัน/

เดือน/ปี 
ถึง

ปจัจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห์ 

สาขาวิชา/ 
ชือ่ผลงานเร่ือง 

1 น.ส.จุฑารัตน์ 
เสมอักษร 

ครู/- 
วัดโคกโพธ์ิ
สถิตย์ 

ค.บ./ 
(ภาษาไทย) 

 

6 ปี  
3 เดือน 
21 วัน 

23 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาไทย 

2 นางณิศา 
ศิวาโมกข์ 

ครู/-  
วัดโคกโพธ์ิ
สถิตย์ 

ค.บ./ 
(ภาษาไทย) 

ศษ.ม. 
(นวัตกรรม

หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้) 

6 ปี 
3 เดือน 
27 วัน 

23 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาไทย 
 

3 นายจีรศักด์ิ 
พลมาศ 

ครู/- 
ร.ร.วัดมะม่วง
สองต้น 

ค.บ. 
(การ

ประถมศึกษา) 

6 ปี 
25 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห์ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

4 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพัชรา 
  เจียรวรรณ ์

ครู/- 
ร.ร.ราษฎร์บำรุง 

ศศ.บ./ 
(ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ) 
 

6 ปี  
3 เดือน 
21 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาอังกฤษ 
 

5 นางนาถอนงค์ 
     เท่ียวแสวง 

ครู/ 
ร.ร.บ้านโรง
เหล็ก 

ศน.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6 ปี 
- เดือน 
7 วัน 

25 ชม./ 
สัปดาห์ 

ปฐมวัย  

6 นางสาวนัยนา 
ย่ิงยง 

ครู / 
ร.ร.วัดประทุม 
ทายการาม 

ค.บ. (ภาษา 
อังกฤษ) 

6 ปี 
1 เดือน  
2 วัน 

25 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
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ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/

วิชาเอก 

รวม  
วัน/

เดือน/ปี 
ถึง

ปจัจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห์ 

สาขาวิชา/ 
ชือ่ผลงานเร่ือง 

7 นางสาวฮานีฟะฮ์ 
เหล่หวัน 

ครู / 
ร.ร.ชุมชนใหม ่

ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

6 ปี 
4 เดือน 
1 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

8 นางณัฐกานต์ 
          ศรีสวัสด์ิ 

ครู / 
ร.ร.บ้านทุ่งหัว
นา 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์

ทั่วไป) 

6 ปี 
- เดือน 
2 วัน 

 

24 ชม./ 
สัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

9 นางมลลดา 
            ชลสินธ์ุ 

ครู / 
ร.ร.วัดประทุม 
ทายการาม 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

6 ปี 
4 เดือน 
9 วัน 

26 ชม./ 
สัปดาห์ 

ภาษาไทย  

10 นางปาริฉัตร   
ปุสสะ 

ครู / 
ร.ร.วัดเขาน้อย 

ค.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

6 ปี 
3 เดือน  
29 วัน 

30 ชม./ 
สัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 

11 นางดวงพร 
นุ่มแก้ว 

ครู / 
ร.ร.บ้านสำนัก
ม่วง 

ศษ.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6 ปี 
- เดือน 
16 วัน 

25 ชม./ 
สัปดาห์ 

ปฐมวัย  

 
_______________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.7 
เร่ือง  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการประเมินด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้

ความสามารถ และด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7 ราย ต้ังแต่
วันท่ีคุณสมบัติครบถ้วน  

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

รับเงินเดือน สถานศึกษา/ 
โรงเรียน สาขาวิชา 

อันดับ ขั้น(บาท) 
1 น.ส.วิลาวรรณ  ทอง

มล 
ครู 10633 คศ.1 26,810 บ้านสำนักใหม่ คณิตศาสตร์ 

2 น.ส.นาฎสุดา   
คงผอม 

ครู 788 คศ.1 27,970 วัดแพร่ ภาษาไทย 

3 น.ส.มาธิน่า  
 มีชูศิลป์ 

ครู 10321 คศ.1 26,810 วัดสระไคร การศึกษา
ปฐมวัย 

4 น.ส.ซูรียาณี  คลังสี ครู 192 คศ.1 26,970 วัดพระ
มหาธาตุ 

ภาษาไทย 

5 นางฐิติพร  พลมาศ ครู 525 คศ.1 26,090 อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
“ณ นครอุทิศ” 

ภาษาไทย 

6 นางปนัดดา   
          พรหมแก้ว 

ครู 10735 คศ.1 27,820 วัดมุขธารา คณิตศาสตร์ 

7 น.ส.ธิดารัตน์   
           พรหมชาติ   

ครู 3106 คศ.1 27,260 วัดราษฎร์
เจริญ 

คณิตศาสตร์ 

 
_______________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.8 
เร่ือง ขออนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 7 ราย 

2.  อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านท่ี 2 
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
จำนวน  7 ราย  
          3. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งต้ังกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  

ที่ 

 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่สอนต่อ
สัปดาห์ สาขาวิชา/ 

ชื่อผลงานเรื่อง 

1 นายภาณุรักษ์ 
รักษาวงศ ์

ผู้อำนวยการ/
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.บ้านพรุวง 2 ปี 
5 เดือน 
15 วัน 

บริหารจัดการศกึษา
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา 

2 นางบุศกร 
 ทรงแก้ว 

ผู้อำนวยการ/
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.บ้านไสโป๊ะ 5 ปี 
8 เดือน 
24 วัน 

บริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา 

3 นางยุพิน   
หนูในน้ำ 

ผู้อำนวยการ/
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.บ้านวังยาว 3 ปี 
6 เดือน 
28 วัน 

บริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา 
 

4 นางนิสายชล 
หนูนิล 

ผู้อำนวยการ/
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.บ้านบ่อ
มอง 

3 ปี 
6 เดือน 
29 วัน 

บริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา 

5 นายถาวร 
ถาวราวงศากร 

ผู้อำนวยการ/
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ร.ร.บ้านบน
ควน 

5 ปี 
9 เดือน 
8 วัน 

บริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา 

6 นายกูอุดม    
            สัญญา 
             

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ 
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

วัดสวนศิขร
บรรพต 
 

2 ปี 
2 เดือน 
22 วัน 

บริหารจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา  

7 นายพงศ์ศรัณย์ 
           จันทรัตน์ 
             

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ 
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

บ้านสุวรรณ
เขต 
 

9 ปี 
7 เดือน 
21 วัน 

บริหารจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา 

บริหารสถานศึกษา  
 

_______________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.9 

 เร่ือง  ขออนุมัติคุณสมบัติและต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
         ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   
        (ต้ังคณะกรรมการชุดที่ 1)     
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 3 ราย  

2. อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้าน ท่ี  2  ด้านความรู้ความสามารถ เพื่ อประเมินข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเล่ือน เป็ น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  3 ราย  
          3. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศแต่งต้ัง
กรรมการประเมินฯ แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

ที่ 

 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

 
สถานศึกษา/ 

โรงเรียน 

รวม  
วัน/เดือน/ปี 
ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่สอนต่อ
สัปดาห์ สาขาวิชา/ 

ชื่อผลงานเรื่อง 

1 นางสาวฐานิศ 
         หริกจันทร์ 

ศึกษานิเทศก์/ 
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ 
 

สพป. 
นครศรีธรรม 
ราช เขต 4 

4 ปี 
3 เดือน 
21 วัน 

งานนิเทศการศึกษา 
เต็มเวลา 

นิเทศการศึกษา  
 

2 นายธวัชชัย   
             ใจห้าว 

ศึกษานิเทศก์/ 
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ 

สพป. 
นครศรีธรรม 
ราช เขต 4 

4 ปี 
3 เดือน 
26 วัน 

งานนิเทศการศึกษา
เต็มเวลา 

นิเทศการศึกษา  
 

3 นางสาวธฤตา  
       ชนะสิทธ์ิ 

ศึกษานิเทศก์/ 
ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

2 ปี 
7 เดือน 
6 วัน 

งานนิเทศการศึกษา
เต็มเวลา 

นิเทศการศึกษา  
 

_________________________________________________________________________ 
 
เร่ือง 4.10  
เร่ือง ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านท่ี 3) เพื่อเล่ือนเป็น
วิทยฐานะเช่ียวชาญ จำนวน 1 ราย  

ที่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง
เลขที ่

รับเงินเดือน 
สถานศึกษา สาขา 

อันดับ ข้ัน 
1 
  

นายปรีชา  
     ปัญญานฤพล 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ 
ชำนาญการพิเศษ 

21394 คศ.3 
 

 (53,880) รร.เสาธงวิทยา 
 

บริหารสถานศึกษา 
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_______________________________________________________________________ 
 

เรื่อง 4.11 
เร่ือง  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ                 
       วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น 
       วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 1 
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านท่ี 3) เพื่อเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะเช่ียวชาญ นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สาขานิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ตำแหน่ง
เลขที ่

รับเงินเดือน 
สถานศกึษา สาขา 

อันดับ ข้ัน 
1 นายสุบรรณ์   

          เกราะแก้ว 
ศึกษานิเทศก์/ 
ชำนาญการพิเศษ 

18 คศ.3 
 

 (43,940) สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มธัยมศึกษา
นครศรีธรรม
ราช 

นิเทศการศึกษา 

_______________________________________________________________________ 
 

เรื่อง 4.12 
เร่ือง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ                  
       ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 21 /2560 ราย นางจุรี  บำรุงศรี ตำแหน่งครู โรงเรียนบา้นหาดทราบแก้ว  
จำนวน 1 ราย 17  มิถุนายน 2564 (ครั้งท่ี 2) ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา 

1 นางจุรี  บำรุงศรี   ครู/- โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว  

 
_______________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.13 

เร่ือง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560                               

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติการให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา 

1  นางิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนวัดบ้านตาล 
2 นางชุติมา ศรีสุวรรณ  ครู/ชำนาญการ โรงเรียนโยธนิบำรุง 

 

 

เรื่อง 4.14 
เร่ือง  ขออนุมัติการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. 2565                                    
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติ ดังนี้  

1. อนุมัติการนำตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 98 อัตรา 
 2. อนุมัติร่างปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565  
 

1. ประกาศรับสมัคร วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2565 

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  วันศุกรท่ี์ 21 ตุลาคม 2565 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2564 
 
3. อนุมัติการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดำเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ  ได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม       
 4. อนุมัติเป็นหลักการให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรม ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรับประกาศ
รับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และประกาศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือก และดำเนินการคัดเลือกฯ จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และตาม
แนวปฏิบัติท่ี  สพฐ. กำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จส้ินแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รับทราบต่อไป                 

5. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัครฯ        
ท้ังนี้ไม่ก่อนวนัท่ีไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง 

_______________________________________________________________________ 

 
เรื่อง 4.15 

 
เร่ือง ขออนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัตินำการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ท่ีว่างอยู่  เป็นตำแหน่งครู  เพื่อใช้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวนรวม
ท้ังส้ิน 119 ตำแหน่ง ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 29 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ
ตำแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา 
ตำแหน่ง
เลขที ่

1 ครูผู้ช่วย วัดดอนยาง 11420 ครู วดัดอนยาง 11420 นร. 98 คน 
2 ครูผู้ช่วย 

 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ" 

58 
 

ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช "ณ 

นครอุทิศ" 
 

58 
 

นร. 2,730 คน 

3 ครูผู้ช่วย 
 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ" 

9926 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช "ณ 

นครอุทิศ" 
 

9926 นร. 2,730 คน 

4 ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ 193 ครู วัดพระมหาธาตุ 193 นร. 2,117 คน 
5 ครูผู้ช่วย บ้านคันธง 6562 ครู บ้านคันธง 6562 นร. 144 คน 
6 ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน 435 ครู บ้านนาเคียน 435 นร. 453 คน 
7 ครูผู้ช่วย วัดพระพรหม 10043 ครู วัดพระพรหม 10043 นร. 302 คน 
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ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ
ตำแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา 
ตำแหน่ง
เลขที ่

8 ครูผู้ช่วย วัดแพร่ 11285 ครู วัดแพร่ 11285 นร. 240 คน 
9 

ครูผู้ช่วย 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 6323 

ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช "ณ 
นครอุทิศ" 
 6323 

นร. 2,730 คน 

10 ครูผู้ช่วย 
 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

1211 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช "ณ 
นครอุทิศ" 
 

1211 
 
 

นร. 2,730 คน 

11 ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ 70596 ครู วัดพระมหาธาตุ 70596 นร. 2,117 คน 
12 ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ 70950 ครู วัดพระมหาธาตุ 70950 นร. 2,117 คน 
13 ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน 742 ครู บ้านนาเคียน 742 นร. 453 คน 
14 ครูผู้ช่วย วัดไสมะนาว 810 ครู วัดไสมะนาว 810 นร. 176 คน 
15 ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน 9944 ครู บ้านนาเคียน 9944 นร. 453 คน 
16 ครูผู้ช่วย 

 
ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง) 

3994 
 

ครู ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง) 

3994 
 

นร. 256 คน 

17 ครูผู้ช่วย 
 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

530 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช "ณ 
นครอุทิศ" 
 

530 
 
 

นร. 2,730 คน 

18 ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ 70927 ครู วัดพระมหาธาตุ 70927 นร. 2,117 คน 
19 ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ 78374 ครู วัดพระมหาธาตุ 78374 นร. 2,117 คน 
20 ครูผู้ช่วย 

 
 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

2980 ครู อนุบาลนครศรีธรรมราช 
"ณ นครอุทิศ" 
 

2980 
 
 

นร. 2,730 คน 

21 ครูผู้ช่วย วัดไพศาลสถิต 863 ครู วัดไพศาลสถิต 863 นร. 218 คน 
22 ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 74 

(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
7855 ครู ไทยรัฐวิทยา 74 

(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
7855 นร. 256 คน 

23 ครูผู้ช่วย บ้านบางหลวง 1123 ครู บ้านบางหลวง 1123 นร. 135 คน 
24 ครูผู้ช่วย บ้านห้วยยูง 9862 ครู บ้านหว้ยยูง 9862 นร. 141 คน 
25 ครูผู้ช่วย บ้านคลองดิน 287 ครู บ้านคลองดิน 287 นร. 460 คน 
26 ครูผู้ช่วย วัดนาวง 11041 ครู วัดนาวง 11041 นร. 109 คน 
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(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ช่ือ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ช่ือ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขท่ี 
1 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสำโรง 3019 ครู ชุมชนวัดสำโรง  3019 นร. 250 คน 

2 ครูผู้ช่วย วัดเขาโร 64957 ครู วัดเขาโร  64957 นร. 269 คน 

3 ครูผู้ช่วย บ้านนา 2304 ครู บ้านนา 2304 นร. 198 คน 

4 ครูผู้ช่วย ฉวาง 57449 ครู ฉวาง 57449 นร. 157 คน 

5 ครูผู้ช่วย วัดลำนาว 120855 ครู วัดลำนาว 120855 นร. 832 คน 

6 ครูผู้ช่วย วัดวังรีบญุเลิศ 9506 ครู วัดวังรีบุญเลิศ 9506 นร. 140 คน 

7 ครูผู้ช่วย วัดมะนาวหวาน 6170 ครู วัดมะนาวหวาน 6170 นร. 171 คน 

8 ครูผู้ช่วย วัดลำนาว 9192 ครู วัดลำนาว 9192 นร. 832 คน 

9 ครูผู้ช่วย วัดจันดี 56406 ครู วัดจันดี 56406 นร. 1,217 คน 

10 ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านไทรห้อง 2208 ครู ชุมชนบ้านไทรห้อง 2208 นร. 215 คน 

11 ครูผู้ช่วย บ้านสามัคคีธรรม 5877 ครู บ้านสามัคคีธรรม 5877 นร. 294 คน 

12 ครูผู้ช่วย วัดควนชม 5236 ครู วัดควนชม 5236 นร. 253 คน 

13 ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดสำโรง 10132 ครู ชุมชนวัดสำโรง 10132 นร. 250 คน 

(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขที ่
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขที ่
1 ครูผู้ช่วย วัดควนเถียะ 7228 ครู วัดควนเถียะ 7228 นร. 139 คน 

2 ครูผู้ช่วย วัดชัยสุวรรณ 7420 ครู วัดชัยสุวรรณ 7420 นร. 43 คน 

3 ครูผู้ช่วย บ้านควนรุย 9863 ครู บ้านควนรุย 9863 นร. 246 คน 

4 ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งใคร 7428 ครู บ้านทุ่งใคร 7428 นร. 185 คน 

5 ครูผู้ช่วย วัดวังกลม 9920 ครู วัดวังกลม 9920 นร. 122 คน 
 

(4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชือ่

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน
การศึกษา 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ
ตำแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง
เลขที ่

1 ครูผู้ช่วย วัดน้ำตก 4799 ครู วัดน้ำตก 4799 นร. 174 คน 
2 ครูผู้ช่วย วัดชนสังขรณพิจิตร 8508 ครู วัดชนสังขรณพิจิตร 8508 นร. 200 คน 
3 ครูผู้ช่วย วัดพรหมโลก 4885 ครู วัดพรหมโลก 4885 นร. 205 คน 
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ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชือ่

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน
การศึกษา 

ตำแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ
ตำแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง
เลขที ่

4 ครูผู้ช่วย บ้านประชาอารี 4934 ครู บ้านประชาอารี 4934 นร. 124 คน 
5 ครูผู้ช่วย บ้านเขาใหญ่ 8312 ครู บ้านเขาใหญ่ 8312 นร. 153 คน 
6 ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งครั้ง 4585 ครู บ้านทุ่งครั้ง 4585 นร. 128 คน 
7 ครูผู้ช่วย วัดหญ้าปล้อง 4341 ครู วัดหญ้าปล้อง 4341 นร. 244 คน 
8 ครูผู้ช่วย วัดเขาน้อย 8252 ครู วัดเขาน้อย 8252 นร. 167 คน 
9 ครูผู้ช่วย บ้านโรงเหล็ก 4754 ครู บ้านโรงเหล็ก 4754 นร. 411 คน 

(5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จำนวน 63 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขที ่
1 ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกียรติ

วสุนธราภิวัฒก ์
26211 

 
ครู ร่อนพิบูลย์เกียรติว 

สุนธราภิวัฒก ์
26211 

 
นร. 1,515 คน 

2 ครูผู้ช่วย เชียรใหญ่ 105111 ครู เชียรใหญ่ 105111 นร. 1,205 คน 
3 ครูผู้ช่วย สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
127035 

 
ครู สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
127035 

 
นร. 1,167 คน 

4 ครูผู้ช่วย ปากพนัง 7532 ครู ปากพนัง 7532 นร. 2,084 คน 
5 ครูผู้ช่วย ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 8096 ครู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 8096 นร. 2,067 คน 
6 ครูผู้ช่วย เมืองนครศรีธรรมราช 785 ครู เมืองนครศรีธรรมราช 785 นร. 1,610 คน 
7 ครูผู้ช่วย พระพรหมพิทยานุสรณ ์ 107177 ครู พระพรหมพิทยานุสรณ ์ 107177 นร. 316 คน 
8 ครูผู้ช่วย ควนเกยสุทธิวิทยา 109285 ครู ควนเกยสุทธิวิทยา 109285 นร. 191 คน 
9 ครูผู้ช่วย โยธินบำรุง 25534 ครู โยธินบำรุง 25534 นร. 2,041 คน 

10 ครูผู้ช่วย สิชลคุณาธารวิทยา 109071 ครู สิชลคุณาธารวิทยา 109071 นร. 1,688 คน 
11 ครูผู้ช่วย หัวไทรบำรุงราษฎร์ 100432 ครู หัวไทรบำรุงราษฎร์ 100432 นร. 1,519 คน 
12 ครูผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษา

ภาคใต้ 
5416 ครู เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 5416 นร. 1,281 คน 

13 ครูผู้ช่วย โยธินบำรุง 26164 ครู โยธินบำรุง 26164 นร. 2,041 คน 
14 ครูผู้ช่วย พิปูนสังฆรักษ์ประชา

อุทิศ 
67341 ครู พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 67341 นร. 690 คน 

15 ครูผู้ช่วย นาบอน 117166 ครู นาบอน 117166 นร. 1,031 คน 
16 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

122225 ครู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

122225 นร. 718 คน 

17 ครูผู้ช่วย 
 
 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

111740 
 
 

ครู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 

111740 
 
 

นร. 718 คน 

18 ครูผู้ช่วย โยธินบำรุง 75211 คร ู โยธินบำรุง 75211 นร. 2,041 คน 
19 ครูผู้ช่วย ชะอวด 110729 คร ู ชะอวด 110729 นร. 1,720 คน 
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ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขที ่
20 ครูผู้ช่วย ทุ่งใหญ่วิทยาคม 128292 คร ู ทุ่งใหญ่วิทยาคม 128292 นร. 1,526 คน 
21 ครูผู้ช่วย หัวไทรบำรุงราษฎร ์ 26019 คร ู หัวไทรบำรุงราษฎร ์ 26019 นร. 1,519 คน 
22 ครูผู้ช่วย หัวไทรบำรุงราษฎร ์ 26043 คร ู หัวไทรบำรุงราษฎร ์ 26043 นร. 1,519 คน 
23 ครูผู้ช่วย เฉลิมราชประชาอุทศิ 111418 คร ู เฉลิมราชประชาอุทศิ 111418 นร. 300 คน 
24 ครูผู้ช่วย ฉวางรัชดาภิเษก 113115 คร ู ฉวางรัชดาภิเษก 113115 นร. 1,785 คน 
25 ครูผู้ช่วย สิชลคุณาธารวิทยา 123689 คร ู สิชลคุณาธารวิทยา 123689 นร. 1,688 คน 
26 

ครูผู้ช่วย 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์ 114615 

คร ู ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์ 114615 

นร. 1,515 คน 

27 ครูผู้ช่วย ทุ่งสงวิทยา 107153 คร ู ทุ่งสงวิทยา 107153 นร. 1,405 คน 
28 ครูผู้ช่วย สิชลประชาสรรค ์ 117172 คร ู สิชลประชาสรรค ์ 117172 นร. 874 คน 
29 ครูผู้ช่วย ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 11178 คร ู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 11178 นร. 395 คน 
30 ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง 25733 คร ู สตรีทุ่งสง 25733 นร. 2,093 คน 
31 

ครูผู้ช่วย 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

24905 
 

คร ู ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภวิัฒก ์

24905 
 

นร. 1,515 คน 

32 ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร 6721 คร ู ชะอวดวิทยาคาร 6721 นร. 1,557 คน 
33 ครูผู้ช่วย 

 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

24992 
 

คร ู สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

24992 
 

นร. 1,167 คน 

34 ครผูู้ช่วย พรหมคีรีพิทยาคม 4722 ครู พรหมคีรีพิทยาคม 4722 นร. 1,323 คน 
35 ครูผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 117162 ครู เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 117162 นร. 1,281 คน 
36 ครูผู้ช่วย 

 
ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ 

121100 
 

ครู ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
 

121100 
 

นร. 510 คน 

37 ครผูู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรมราช 121801 ครู กัลยาณีศรีธรรมราช 121801 นร. 3,113 คน 
38 ครูผู้ช่วย ทุ่งสงวิทยา 29613 ครู ทุ่งสงวิทยา 29613 นร. 1,405 คน 
39 ครูผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษา

ภาคใต้ 
28738 ครู เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 28738 นร. 1,281 คน 

40 ครูผู้ช่วย 
 
 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

130624 คร ู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช 

130624 
 
 

นร. 1,120 คน 

41 ครูผู้ช่วย สตรีปากพนัง 26370 คร ู สตรีปากพนัง 26370 นร. 1095 คน 
42 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 124204 คร ู มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 124204 นร. 407 คน 
43 ครูผู้ช่วย 

 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
26220 

 
คร ู

พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
26220 

 
นร. 690 คน 

44 ครูผู้ช่วย ก้างปลาวิทยาคม 28981 คร ู ก้างปลาวิทยาคม 28981 นร. 838 คน 
45 ครูผู้ช่วย 

 
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

24930 
 

ครู ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์ 

24930 
 

นร. 1,515 คน 

46 ครูผู้ช่วย 
 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 

30655 
 

ครู ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก 30655 

นร. 809 คน 

47 ครผูู้ช่วย เบญจมราชูทิศ 107237 ครู เบญจมราชูทิศ 107237 นร. 2,835 คน 
48 ครูผู้ช่วย 

 
สิชลคุณาธารวิทยา 25163 

 
ครู สิชลคุณาธารวิทยา 25163 

 
นร. 1,688 คน 

49 ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร 24733 ครู ชะอวดวิทยาคาร 24733 นร. 1,557 คน 
50 ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกียรติ 24923 ครู ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา 24923 นร. 1,515 คน 
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ท่ี ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขท่ี 
ชื่อ

ตำแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา ตำแหน่ง

เลขที ่
 วสุนธราภิวัฒก ์  ภิวัฒก ์  

51 ครูผู้ช่วย ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ 

107238 ครู ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 107238 นร. 510 คน 

52 ครูผู้ช่วย บางขนัวิทยา 63487 ครู บางขันวิทยา 63487 นร. 1,454 คน 
53 ครูผู้ช่วย บางขันวิทยา 126890 ครู บางขันวิทยา 126890 นร. 1,454 คน 
54 ครผูู้ช่วย สตรีปากพนัง 25930 ครู สตรปีากพนัง 25930 นร. 1,095 คน 
55 ครูผู้ช่วย เมืองนครศรีธรรมราช 24395 ครู เมืองนครศรีธรรมราช 24395 นร. 1,610 คน 
56 ครูผู้ช่วย สิชลคุณาธารวิทยา 103283 ครู สิชลคุณาธารวิทยา 103283 นร. 1,688 คน 
57 ครผูู้ช่วย สตรีปากพนัง 25908 ครู สตรีปากพนัง 25908 นร. 1,095 คน 
58 ครูผู้ช่วย ช้างกลางประชานุกูล 25689 ครู ช้างกลางประชานุกูล 25689 นร. 517 คน 
59 ครูผู้ช่วย ควนเกยสุทธิวิทยา 799 ครู ควนเกยสุทธิวิทยา 799 นร. 191 คน 
60 ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร 5309 ครู ชะอวดวิทยาคาร 5309 นร. 1,557 คน 
61 ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรมราช 24999 ครู กัลยาณีศรีธรรมราช 24999 นร. 3,113 คน 
62 ครูผู้ช่วย สิชลคุณาธารวิทยา 28844 ครู สิชลคุณาธารวิทยา 28844 นร. 1,688 คน 
63 ครูผู้ช่วย สิชลประชาสรรค์ 107215 ครู สิชลประชาสรรค์ 107215 นร. 874 คน 

_____________________________________________________________________________________ 
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เรื่อง 4.16 
เร่ือง  ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2 คร้ังที่ 2)           
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
1. อนุมัติตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ 

พิจารณารับย้ายและแต่งต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ครั้งท่ี 2 จำนวน  436  อัตรา 

2. อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติมโรงเรียนท่ีขอย้ายจำนวน 12 ราย (ท้ังนี้ 
ต้องไม่กระทบกับผู้ขอย้ายรายท่ียื่นคำร้องย้ายไว้แล้ว) ใหร้ะงับการย้าย ราย นางอรวรรณ  ไทรทองงาม ตำแหน่งครู 
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม และไม่อนุมัติให้ระงับการย้าย รายนางสาวนริศรา  บุญจันทร์   

3. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีเพื่อความเหมาะสม และ 
ประโยชน์ของทางราชการ กรณี การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จำนวน 2 ราย  (กรณีเขียนคำร้อง
ขอย้าย)   
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ที่ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัดที่รับ
ย้าย 

อำเภอ 
เลขที่ 
ตำแหน่ง 

วิชาเอก
ที่
ต้องการ ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย 

1. คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ร า ช วิ ท ย า ลั ย 
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมอืง นศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษา 
อังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทรงศักด์ิ ฝอยทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่/สพม.ตงกบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ร า ช วิ ท ย า ลั ย 
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือง นศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลศึกษา
แ ล ะ สุ ข
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัชวาล น้อยเต็ม 
 
 
 
 
 
 

หัวไทรบำรุงราษฎร์/ 
สพม.นศ 
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4. อนุมัติการย้ายกรณีพิเศษ จำนวนรวมทัง้ส้ิน 31 ราย ดังนี้ 
  (1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   จำนวน  5 ราย  
  (2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    จำนวน 6 ราย 
  (3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    จำนวน 3 ราย 
  (4) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4    จำนวน 1 ราย 
  (5) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช      จำนวน 16 ราย 

 

ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 5 ราย 

1 ครู 
 
 
 

วัดดอนยาง 
 
 
 

เมืองฯ 
 
 
 

11420 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ 
 
 

นางสาวสุเนตตรา   
แก้วขาว 

 
 

ค.บ./วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 
 
 

ร.ร.วัดเขาวงกรด/ 
สพป.ชุมพร เขต 2 
 
 

2 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
 "ณ นครอุทิศ" 

เมืองฯ 
 
 

58 
 
 

ประถม 
ศึกษา 
 

นางสาวนวภัทร   
จิตะโสภา 

 

ศษ.บ./การ
ประถมศึกษา 
การศึกษาตลอดชีวิต 

ร.ร.วัดพระบาท/ 
สพป.นครศรธีรรมราช  
เขต 3 

3 ครู 

อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 
 

เมืองฯ 
 
 
 

9926 
 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 
 

นายปรัชญา   
เนินพรหม 

 
 

บธ.บ./การตลาด 
(มีประสบการณ์สอนฯ) 
 
 

ร.ร.วัดน้ำตก/ 
สพป.นครศรีธรรมราช  
เขต 4 
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ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

4 ครู วัดพระมหาธาตุ 
 
 
 

เมืองฯ 
 
 
 

193 
 
 
 

พลศึกษา 
 
 
 

นายศักด์ิสิทธิ์   
จันทร์ปาน 

 
 

วท.บ./วิทยาศาสตร์
การกีฬา 
 
 

ร.ร.วัดดอนตรอ/ 
สพป.นครศรีธรรมราช  
เขต 1 
 

5 ครู 
 

บ้านคันธง 
 
 
 
 

เมืองฯ 6562 
 
 
 

 

คอมพิว 
เตอร์ 
 
 
 

นางสาวสุพรทิพย์   
ไทรทองคำ 

 
 

 

บธ.บ./ระบบ
สารสนเทศ 
ทางคอมพิวเตอร์ 
ค.ม./การบริหาร
การศึกษา 

ร.ร.บ้านศาลาแก้ว/ 
สพป.นครศรีธรรมราช  
เขต 3 
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ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 6 ราย 

1 ครู 
 
 
 

ชุมชนวัดสำโรง 
 
 
 

ทุ่งสง 
 
 
 

3019 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 

นางนิรมล โนนเสนา 
 
 

ค.บ.(เทคโนโลยี
นวัตกรรมทาง
การศึกษา) 
 

วัดศิลาราย/ 
สพป.นศ.2 
 
 

2 ครู 
 
 

วัดเขาโร 
 
 

ทุ่งสง 
 
 

64957 
 
 

คณิต 
ศาสตร ์
 

นางสาววิภารัตน ์ 
กุญชรินทร ์

 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 
 

วัดควนยาว/ 
สพป.นศ.3 
 

3 ครู 
 
 

วัดจันดี 
 
 

ฉวาง 
 
 

5595 
 
 

คณิต 
ศาสตร ์
 

นางสุดารัตน ์หนสูีคง 
 
 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
 
 

บ้านเหนือคลอง/
สพป.นศ.2 
 

4 ครู บ้านนา 
 

ช้างกลาง 
 

2304 
 

สังคมศึกษา 
  

นายกรีฑา สงอาจนิต์ 
 

ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน) 

บ้านทะเลสองห้อง/
สพป.นศ.2 

5 ครู ฉวาง 
 
 

ฉวาง 
 
 

57449 
 
 

สังคมศึกษา 
 
  

นางศิรินภา ปรีชา 
 
 

ค.บ.(สังคมศึกษา) 
 
 

บ้านป่าตง/สพป.สฎ.2 
 
 

6 ครู วัดลำนาว 
 

บางขัน 
 

120855 
 

ศิลปศึกษา 
 

นายพนิต นวลละออง 
 

ค.บ.(ศิลปศาสตร์) 
 

วัดวิเวการาม/
สพป.สฎ.3 
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ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

  โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 3 ราย 

1 ครู 
 
 

วัดควนเถียะ 
 
 

ชะอวด 
 
 

7228 
 
 

ประถม 
ศึกษา 
 

นางอารีย์  หนูทอง 
 
 

ค.บ./การประถมศึกษา 
 

บ้านโรงเหล็ก/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 
4 

2 ครู 
 
 

บ้านควนรยุ 
 
 

ร่อน
พิบูลย ์
 

9863 
 
 

คอมพิว 
เตอร์ 
 

นายวิทวัฒน์   
เจริญเฉลิมศักด์ิ 

 

บธ.บ./ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

บ้านหน้าศาล/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 
3 

3 ครู 
 
 
 

บ้านศาลาแก้ว 
 
 
 

หัวไทร 
 
 
 

9921 
 
 
 

 คณิต 
ศาสตร ์
 
 

นางกัลยาณี   
ขาวจันทร์คง 

 
 

ค.บ./คณิตศาสตร์ 
 
 
 

วัดแหลมโตนด/สพป.
พัทลุง เขต 1 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 ราย 

1 ครู 
 

วัดน้ำตก 
 

ท่าศาลา 
 

4799 
 

ปฐมวัย 
 

นางสาวณัฐวดี   
รัตตะ 

ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 
 

วัดลำนาว/สพป.นศ. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 
ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งหน่วยงานการศกึษาเดิม 

  โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ชือ่ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 16 ราย 

1 ครู ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

ร่อน
พิบูลย ์

26211 คณิตศาสตร์ นางสาวทัศนีย์ ภู่
ร้อย 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) นางเอื้อยวิทยา/สพม.นศ 

2 ครู เชียรใหญ ่ เชียรใหญ่ 105111 คณิตศาสตร์ นางสาวบังอรศรี  
ทองเพ็ชร 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) ปากพนัง/สพม.นศ 

3 ครู สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ลานสกา 127035 วัดและ
ประเมินผล 

นางสพุิชญา บุญพบ ศษ.บ.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี/ 
สพม. ราชบุรี 

4 ครู ปากพนัง ปากพนัง 7532 ภาษาไทย นายฉัตรบดินทร ์ 
สุวรรณเลิศ 

ค.บ. (ภาษาไทย) เสม็ดจวนวทิยาคม/ 
 สพม.นศ 

5 ครู ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา 

ท่าศาลา 8096 ภาษาไทย นายแทนไท ขาว
ทอง 

กศ.บ. (ภาษาไทย) ทุ่งสังพิทยาคม/  
สพม.นศ 

6 ครู เมือง
นครศรีธรรมราช 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

785 ภาษาไทย นางอรรทรรศน์ รัญ
จุล 

ค.บ.(ภาษาไทย) สิชลคุณาธารวิทยา/ 
สพม.นศ 

7 ครู พระพรหมพิทยา
นุสรณ ์

พระ
พรหม 

107177 ภาษาไทย นางสาวปูริดา  
ชัยประดิษฐ์ 

กศ.บ. (การสอน
ภาษาไทย) 

เชียรใหญ่/ สพม.นศ 
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ที่ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่

ตำแหน่ง 
วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
8 ครู ควนเกยสุทธิวิทยา ร่อน

พิบูลย ์
109285 ภาษาไทย นางจิรวรรณ  

อิสระพงศ์ไพศาล 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) สภาราชินี2/สพม.ตงกบ 

9 ครู โยธินบำรุง เมืองนคร
ศรี 
ธรรมราช 

25534 ภาษา 
อังกฤษ 

นางสาวจิดาภา  
ศรีวิมล 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/ภาษาอังกฤษ 

ทุ่งสง /สพม.นศ 

10 ครู สิชลคุณาธารวิทยา สิชล 109071 ภาษาจนี นางสาวทิพย์สุดา  
จงไกรจักร์ 

ศษ.บ.(การสอน
ภาษาจนีในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

ราชประชาสมาสัย ฝา่ยมัธยม 
รัชดาภิเษกในพระบรม
ราชูปถัมภ์/สพม.
สมุทรปราการ 

11 ครู หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร 100432 ภาษาจนี นางชญาษร รัตนานุกลู ศศ.บ.(ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร) 

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว
ประชาสามัคคี/สพป.ชุมพร 
เขต 1 

12 ครู เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ 

พระ
พรหม 

5416 ภาษาจนี นางสาวภัทรธัญมาส  
      นะนุ่น 

อ.บ.(ภาษาจีน) ปากพนัง/สพม.นครศรีฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 
ที่ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่

ตำแหน่ง 
วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
13 ครู โยธินบำรุง เมืองนคร

ศรี 
ธรรมราช 

26164 แนะแนว นางสาวมณีรตัน์  
อินทองคำ 

กศ.บ.(จิตวิทยาการ
แนะแนว) 

บางมดวิทยา “สีสุก
หวาดจวนอุปถัมภ์"/
สพม.กท 1 

14 ครู พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ 

พิปูน 67341 คหกรรม
ศาสตร ์

นางสาวกชนภิา  
ลายพยัคฆ ์

คศ.บ.(โภชนาการ
ชุมชน) 

ธรรมโชติศึกษาลัย/ 
สพม.สพุรรณบุรี 

15 ครู นาบอน นาบอน 117166 ดนตรไีทย นางสาวพิมพิไล  
กัญญา 

ศ.บ.(ดนตรีไทย) ทรายขาววิทยา/สพม.
นครศรฯี 

16 ครู ปากพนัง ปากพนัง 25475 ภาษาจนี นางสาวเสาวลักษณ์  
โยธารักษ์ 

ศศ.บ.(ภาษาจีน) รัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์/สพม.ตรัง 
กระบี่ 
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  5.  อนุมัติการย้ายกรณีปกติ  
                      (1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1    จำนวน   24 ราย   ดังนี้ 
    

ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด 
อำเภอ 

ตำแหน่ง
เลขที ่

วิชาเอกที่
ต้องการ ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   จำนวน  24  ราย 

1 ครู 
 
 

บ้านนาเคียน 
 
 

เมืองฯ 
 
 

435 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

น.ส.วลัยพร  เดชรักษา 
 
 

ค.บ./ภาษาไทย 
 
 

ร.ร.ลืออำนาจวิทยาคม / สพ
ม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

2 ครู วัดพระพรหม 
 
 

พระ
พรหม 
 

10043 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

น.ส.นชิาภา  สุขสม 
 
 

กศ.บ./ภาษาไทย 
 
 

ร.ร.บ้านนิคมวังหิน / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 

3 ครู วัดแพร ่
 
 
 

พระ
พรหม 
 
 

11285 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 

นางวีรยา  ไพจิตรสัตยา 
 
 
 

ค.บ./
สื่อสารมวลชน 
(มีประสบการณ์
สอนฯ) 

ร.ร.วัดเขากลาย / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

4 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

เมืองฯ 
 
 

6323 
 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 

น.ส.อันดา  เวลาดี 
 
 

วท.บ./คณิตศาสตร์ 
 
 

ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณ
ประดิษฐ์ / สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 1 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด 
อำเภอ 

ตำแหน่ง
เลขที ่

วิชาเอกที่
ต้องการ ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 

5 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

เมืองฯ 
 
 

1211 
 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 

นางรัตนากร  เงินถาวร 
 
 

ค.บ./คณิตศาสตร์ 
 

ร.ร.วัดโทเอก / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 
 

6 ครู วัดพระมหาธาตุ 
 

เมืองฯ 
 

70596 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นายเอกพงษ์  คงเซ็น 
 

ค.บ./คณิตศาสตร์. 
 

ร.ร.บ้านบ่อผุด / สพป. 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 ครู วัดพระมหาธาตุ 
 

เมืองฯ 
 

70950 
 

คณิตศาสตร์ 
 

น.ส.ปัทมา  ยิ่งคำนึง 
 

วท.บ./คณิตศาสตร์ 
 

ร.ร.วัดมุขธารา / สพป.
นครศรธีรรมราช เขต 1 

8 ครู บ้านนาเคียน 
 

เมืองฯ 
 

742 
 

คณิตศาสตร์ 
 

น.ส.ศุภิสรา   
พจนจ์ำเนียร 

ค.บ./คณิตศาสตร์ 
 

ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม / 
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

9 ครู วัดไสมะนาว 
 
 
 

พระ
พรหม 
 
 

810 
 
 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 

น.ส.วรรณวนัช  ราชรักษ ์
 
 
 

วท.บ./
คณิตศาสตร์. 
ศษ.ม./
คณิตศาสตร์ศึกษา 

ร.ร.วัดสมัยคงคา / สพป. 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
 

10 ครู บ้านนาเคียน 
 

เมืองฯ 
 

9944 
 

วิทยาศาสตร ์
 

นางอัษณา  ดารากัย 
 

วท.บ./เคมี 
 

ร.ร.บ้านในถุ้ง / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 

11 ครู ไทยรัฐวิทยา 74 
(ชุมชนบ้านคีรีวง) 

ลานสกา 
 

3994 
 

วิทยาศาสตร ์
 

น.ส.สพุรรษา   
บุหลันพฤกษ ์

ค.บ./วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

ร.ร.บ้านกุยเหนือ / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 

12 ครู วัดกัด 
 
 

พระ
พรหม 
 

356 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 

น.ส.ลักขณา  อาชาชาญ 
 
 

น.บ./นิติศาสตร ์
(มีประสบการณ์
สอนฯ) 

ร.ร.บ้านชะอวด / สพป.
นครศรธีรรมราช เขต 3 
 

13 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช 
 "ณ นครอทิุศ" 

เมืองฯ 
 
 

530 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

น.ส.สุภาพร  ขุมบัวมาศ 
 
 

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 
 

ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 / 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
14 ครู วัดพระมหาธาต ุ

 
เมืองฯ 
 

70927 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

น.ส.วรรณนภา   
ศรีสมบูรณ์ 

ค.บ./ภาษาอังกฤษ 
 

ร.ร.ทรัพย์ทว ี/ สพป. 
สุราษฎร์ธานี เขต 3 

15 ครู วัดพระมหาธาต ุ
 
 

เมืองฯ 
 
 

78374 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

นางรมยกรณ์  ร่มเย็น 
 
 

ค.บ./ภาษาอังกฤษ 
ค.ม./การบริหาร
การศึกษา 

ร.ร.วัดแดง / สพป.
นครศรธีรรมราช เขต 3 
 

16 ครู วัดสระเพลง 
 
 
 

เฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 

7783 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

นางพรทิพย์  บัวเพ็ชร 
 
 
 

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 
พธ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
5 / สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 1 
 

17 ครู อนุบาล
นครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ" 

เมืองฯ 
 
 

2980 
 
 

พลศึกษา 
 
 

นายณัฐพล   
นาคประพันธ ์

 

ค.บ./พลศึกษา 
 
 

ร.ร.บ้านนา / สพป.ระนอง 
 
 

18 ครู วัดไพศาลสถิต เมืองฯ 863 พลศึกษา นายอัคร  เทียบศรไชย ค.บ./พลศึกษา ร.ร.อุตรกิจ / สพป.กระบี่ 
19 ครู ไทยรัฐวิทยา 74 

(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
 

ลานสกา 
 
 

7855 
 
 

พลศึกษา 
 
 

นายศุภรักษ์  คำมาศ 
 
 

ศษ.บ./พลศึกษา 
 

ร.ร.บ้านนิคมวังหิน / 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

20 ครู บ้านบางหลวง 
 
 
 

เมืองฯ 
 
 
 

1123 
 
 
 

ปฐมวัย 
 
 
 

นางสาวอรอุมา  จุลมาศ 
 
 
 

ศน.บ./การศึกษา
ปฐมวัย 
ศษ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

ร.ร.วัดไพศาลสถิต / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1 
 
 

21 ครู บ้านห้วยยูง 
 

พระ
พรหม 

9862 
 

ปฐมวัย 
 

น.ส.อารีรัตน์  มาศเมฆ 
 

ค.บ./การศึกษา
ปฐมวัย 

ร.ร.พระราชทานบ้านเกาะ
พีพี / สพป.กระบี ่
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
22 ครู บ้านคลองดิน 

 
 
 

เมอืงฯ 
 
 
 

287 
 
 
 

ประถมศึกษา 
 
 
 

นางปวีณา  จักขุมณ ี
 
 
 

ค.บ./การ
ประถมศึกษา 
ศษ.ม.จิตวิทยา
การศึกษา 

ร.ร.บ้านท่าสูง / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

23 ครู วัดนาวง 
 

เมืองฯ 
 

11041 
 

ประถมศึกษา 
 

น.ส.กมลพร  สิทธิรักษ์ 
 

ศษ.บ./การ
ประถมศึกษา 

ร.ร.บ้านท่าไทร / สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 

24 ครู วัดคีรีกันทร์ 
 

ลานสกา 
 

8007 
 

วิทยาศาสตร ์
 

น.ส.พรพิมล  บุญสนอง 
 

วท.บ./ (ชีววิทยา
ประยุกต์) 

ร.ร.วัดหาดสูง/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 
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(2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   จำนวน   8 ราย   ดังนี้ 
     

ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่ต้องการ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
1 ครู 

 
 
 

วัดวงัรีบุญเลิศ 
 
 
 

ถ้ำพรรณ
รา 
 
 

9506 
 
 
 

ประถมศึกษา 
 
 

นายเกรยีงศักด์ิ  
สกุลคง 

 
 

ค.บ. (การ
ประถมศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

บ้านหัวสะพาน/ 
สพป.สฎ.3 
 
 

2 ครู 
 

วัดมะนาวหวาน 
 

ช้างกลาง 
 

6170 
 

ภาษาไทย   
 

นางเนาวรัตน์  
ปราณีตพลกรัง 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
 

บ้านทอนวังปราง/ 
สพป.นศ.2 

3 ครู วัดลำนาว 
 
 

บางขัน 
 
 

9192 
 
 

ภาษาไทย   
 
 

นางสาวมณฑิรา  
อักษรนำ 

 

ค.บ. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

วัดปากควน/สพป.นศ.3 
 
 

4 ครู วัดจันดี 
 

ช้างกลาง 
 

56406 
 

ภาษาไทย  
  

นางสาวพนิตนาฏ  
เด็ดดวง 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 

นคิมสร้างตนเอง จ.ระยอง 
8/สพป.ระยอง 1 

5 ครู ชุมชนบ้านไทรห้อง 
 

ทุ่งสง 
 

2208 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นายธัชชาวิชญ์  
คีรีลักษณ์ 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

วัดราษฎร์บำรุง/ 
สพป.สฎ.2 

6 ครู บ้านสามัคคีธรรม 
 
 

ทุ่งสง 
 
 

5877 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

นางสาวนริศรา  
บุญจันทร ์

 

ศษ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 
 

ท่าบอนมิตรภาพท่ี 30/
สพป.สงขลา 1 
 

7 ครู 
 
 
 

วัดควนชม 
 
 
 

ทุ่งสง 
 
 
 

5236 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 

นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์ 
 
 
 

วท.บ.(เทคโนโลยี
การผลิตพชื) 
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

วัดถ้ำพระพุทธ/ 
สพป.ตรัง 2 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่ต้องการ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
8 ครู 

 
ชุมชนวัดสำโรง 
 

ทุ่งสง 
 

10132 
 

ดนตรี 
 

นายภุชงค์ แก้วปลอด 
 

ศษ.บ.(ดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา) 

อนุบาลท่าแซะ/ 
สพป.ชุมพร 1 

 

                      (3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   จำนวน   3 ราย   ดังนี้ 
     

ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่ต้องการ ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
1 ครู 

 
บ้านทุ่งใคร 
 

ชะอวด 
 

7428 
 

ปฐมวัย 
 

นางสาวณัฐพิสุทธิ์   
ไชยทองคง 

ค.บ./การศึกษา
ปฐมวัย 

วดัควนป้อม/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 

2 ครู 
 

วัดวังกลม 
 

ชะอวด 
 

9920 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสาววาริณี   
เดชเชียร 

กศ.บ./
คณิตศาสตร์ 

บ้านบางพระ/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 

3 
ครู 

วัดพบูลยาราม
มิตรภาพท่ี 232 ปากพนัง 6387 สังคมศึกษา 

นางสุรีรัตน์   
บุญเพชร 

ศษ.บ./สังคม
ศึกษา 

วัดบางฉนาก/สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 
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    (4) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   จำนวน  8 ราย   ดังนี้ 
     

ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
1 ครู 

 
วัดชนสังขรณพิจิตร 
 

สิชล 
 

8508 
 

คอมพิวเตอร์ 
 

นางสาวแจ่มศรี   
มะยะเฉ่ียว 

วท.บ./วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วัดพระเงินฯ/ 
สพป.นนทบุรี 2 

2 ครู วัดพรหมโลก 
 

พรหมคีรี 
 

4885 
 

ดนตรีศึกษา 
 

นายณัฐตนัย   
ผกากรอง 

ค.บ./ดนตรีศึกษา 
 

สตรีระนอง/สพม.พังงา 
ภูเก็ต ระนอง 

3 ครู บ้านประชาอารี 
 

ท่าศาลา 
 

4934 
 

ประถมศึกษา 
 

นางวรรณา  มั่นคง 
 

ศศ.บ./
ประถมศึกษา 

บ้านในเขียว 2/ 
สพป.นศ. 4 

4 ครู บ้านเขาใหญ่ 
 
 
 

สิชล 
 
 
 

8312 
 

 
 

ประถมศึกษา 
 
 
 

นางวิไลวรรณ   
พิเภก 

 
 

ค.บ./การ
ประถมศึกษา,   
ศษ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

วัดคงคาเลียบ/ 
สพป.นศ. 4 
 
 

5 ครู บ้านทุ่งครั้ง 
 

สิชล 
 

4585 
 

พลศึกษา 
 

นางสาวนภัสนันทร์  
คำสุทธิ์ 

ค.บ./พลศึกษา 
 

บ้านควนม่วง/ 
สพป.กระบี ่

6 ครู วัดหญ้าปล้อง 
 

ท่าศาลา 
 

4341 
 

ภาษาไทย 
 

นางสาวมุกดา   
หนูสุวรรณ 

ค.บ./ภาษาไทย 
 

วัดเทวดาราม/ 
สพป.นศ. 4 

7 ครู วัดเขาน้อย 
 

สิชล 
 

8252 
 

ภาษาไทย 
 

นางสุพานี  ยิง่ยง 
 

ค.บ./ภาษาไทย 
 

บ้านทุ่งขันหมาก/ 
สพป.นศ. 4 

8 ครู บ้านโรงเหล็ก 
 

นบพิตำ 
 

4754 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

นางสาวอาทิพร   
ล้ิมเกียรติกุล 

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

บ้านบางปาน/ 
สพป.สุราษฎร์ฯ 3 
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                      (5) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน  54  ราย   ดังนี้ 
     

ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
1 
 

ครู 
 
 

โยธินบำรุง 
 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

75211 
 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 

นางอรอุมา   
นิตย์วิมล 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 
 

ชะอวดวิทยาคาร/สพม.นศ 
 
 

2 ครู 
 

ชะอวด 
 

ชะอวด 
 

11072
9 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสิรนิพร  จิ้วบุญช ู
 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

อำมาตย์พานชินุกลู/สพม.
ตงกบ 

3 ครู 
 
 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
 
 

ทุ่งใหญ ่
 
 

12829
2 
 

คณิตศาสตร์ 
 
 

นางสาวปณพร 
 สุมลวรรณ 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/การศึกษา
(คณิตศาสตร์) 

วรราชาทินัดดามาตุวิทยา/
สพม.ปทุมธาน ี
 

4 ครู 
 

หัวไทรบำรุงราษฎร์ 
 

หัวไทร 
 

26019 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวปภานนั   
เต็มรัตน์ 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

วัดภูเขาทอง/สพป.สฎ. 1 
 

5 ครู 
 

หัวไทรบำรุงราษฎร์ 
 

หัวไทร 
 

26043 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวฐิตินันท์  
ปิ่นแก้ว 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

ละแมวิทยา/สพม.สฎชพ 
 

6 ครู 
 

เฉลิมราชประชาอุทิศ 
 

พระ
พรหม 

11141
8 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวจันสุดา  
จันทรังษ ี

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

ราชประชานุเคราะห์ 5/
สพป.นศ. 1 

7 ครู 
 

ฉวางรัชดาภิเษก 
 

ฉวาง 
 

11311
5 

ภาษาไทย 
 

นายกันต์ญวิช  
บุญเดช 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/ภาษาไทย 

บ้านปากนำ้/สพป.นศ. 2 
 

8 ครู 
 

สชิลคุณาธารวิทยา 
 

สิชล 
 

12368
9 

ภาษาไทย 
 

นางกนกวรรณ  
สุโรจน์วัฒนกุล 

ศษ.บ./ศึกษาศาสตร
บัณฑิต/ภาษาไทย 

บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุ
เคราะห์"/สพม.ชบรย 
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ที ่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกดั อำเภอ เลขที่ 
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหนง่หนว่ยงานการศึกษาเดิม 

ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
9 คร ู

 
 
 

ร่อนพิบูลย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์
 
 

ร่อน
พิบูลย ์

 
 

11461
5 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 

นางสาวปรดีานชุ  
สุวรรณ ์

 
 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ (ศึกษาศาสตร์)/
ภาษาไทย 

กรุงหยันวิทยาคาร/ 
สพม.นศ 
 
 

10 คร ู
 

ทุ่งสงวิทยา 
 

ทุ่งสง 
 

10715
3 

ภาษาไทย 
 

นางสาวชตุิมา  
มากคงแก้ว 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/ภาษาไทย 

มัธยมวัดบึงทองหลาง/ 
สพม.กท 2 

11 คร ู
 

สิชลประชาสรรค ์
 

สิชล 
 

11717
2 

ภาษาไทย 
 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 
สุภาภรณ์  ตรีกำจร 

ค.บ./ ครุศาสตร์
บัณฑติ/ภาษาไทย 

มัธยมบ้านทำเนียบ/ 
สพม.สฎชพ 

12 คร ู
 
 

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
 
 

สิชล 
 
 

11178 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

นางสาวชัชรพี  
เลิศฤทธ์ิชัย 

 

ค.บ./ครุศาสตรบัณฑติ/
การศึกษา (ภาษาไทย) 

จนัทร์หุน่บำเพ็ญ/สพม.          
กท 2 
 

13 คร ู
 
 

สตรีทุ่งสง 
 
 

ทุ่งสง 
 
 

25733 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

นายจักรี  
ชัยชนะทรัพย์ 

 

ค.บ./ครุศาสตรบัณฑติ/
ภาษาอังกฤษ 
 

สตรีวัดมหาพฤฒาราม  
ในพระบรมราชนิูปถัมภ์/
สพม.กท 2 

14 คร ู
 

ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

ร่อน
พิบูลย ์

24905 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

นางสาวกฤษณา  
บุญมา 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑติ/ภาาษาอังกฤษ 

บางสวรรค์วิทยาคม/ 
สพม.สฎชพ 

15 คร ู
 

ชะอวดวิทยาคาร 
 

ชะอวด 
 

6721 
 

ภาษาจนี 
 

นางสาวธมกร มาบัว 
 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/ภาษาจนี 

ระโนดวิทยา/สพม.สขสต 
 

16 คร ู
 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ลานสกา 
 

24992 
 

ภาษาจนี 
 

นายสิรวิชญ์  
 กาญจนรักษ ์

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/ภาษาจนี 

เกาะพะงันศึกษา/ 
สพม.สฎชพ 

17 คร ู
 

พรหมคีรพีิทยาคม 
 

พรหมคีร ี
 

4722 
 

ภาษาจนี 
 

นางสาวภัทรศยา  
กลับศร ี

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/ภาษาจนี 

พนมเบญจา/สพม.ตงกบ 
 

18 คร ู
 
 

เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต ้
 

พระ
พรหม 

 

11716
2 
 

ภาษาญี่ปุ่น 
 

นางสาวปิยฉตัร  
เจ้าย่าน 

 

ศศ.บ./ ศึกษาศาสตร
บัณฑติ/การสอน
ภาษาญีปุ่่น 

หาดใหญ่วิทยาลัย/ 
สพม.สขสต 
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ที ่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกดั อำเภอ เลขที่ 
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหนง่หนว่ยงานการศึกษาเดิม 

ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
19 คร ู

 
 

ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

121100 
 

สังคมศึกษา 
 
 

นายอภิชาติ  คงเปีย 
 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/รัฐศาสตร ์

ตะโหมด/สพม.พท 
 
 

20 คร ู
 
 

กัลยาณีศรีธรรมราช 
 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

121801 
 

สังคมศึกษา 
 
 

นางสาวอรอุรา  
นภาพนัธ์ 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/พัฒนาสังคม 

ชะอวด/สพม.นศ 
 
 

21 คร ู
 

ทุ่งสงวิทยา 
 

ทุ่งสง 
 

29613 
 

สังคมศึกษา 
 

นางสาวนุสรา  
บุญถนอม 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑติ/สังคมศึกษา 

นิคมควนขนนุวิทยา/สพ
ม.พท 

22 คร ู
 

เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต ้

พระ
พรหม 

28738 
 

สังคมศึกษา 
 

นางสาวปภา  
ประทีป ณ ถลาง 

ค.บ./ครุศาสตรบัณฑติ/
สังคมศึกษา 

พิชัยรัตนาคาร/สพม.พงภ
กรน 

23 คร ู
 
 
 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรี
นครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

เฉลิมพระ
เกียรต ิ

 
 

130624 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 
 

ว่าท่ีร้อยตรสีรวิศ  
เพชรภูมิภัทร 

 
 

ร.บ./รัฐศาสตรบัณฑิต
,ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑติ/บริหารรัฐกจิ, 
สังคมศึกษา 

เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา/สพ
ม.นศ 
 
 

24 คร ู
 
 

สตรีปากพนัง 
 
 

ปากพนัง 
 
 

26370 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 

นายอริยะ ครฑุทอง 
 
 

ศศ.บ./ศลิปศาสตร
บัณฑติ/รัฐศาสตร-์การ
ปกครอง 

สตรีระนอง/สพม.พงภกรน 
 
 

25 คร ู
 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์

จุฬาภรณ ์
 124204 

สังคมศึกษา 
 

นางสาวกาญจนา  
พรหมอินทร ์

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑติ/สังคมศึกษา 

ศึกษานารีวิทยา/สพม.กท 
1 

26 คร ู
 

พิปูนสังฆรักษ์ประชา
อุทิศ 

พิปูน 
 

26220 
 

สังคมศึกษา 
 

นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม 
 

ค.บ./ครุศาสตรบัณฑติ/
สังคมศึกษา 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ๔/สพม.กท 2 

27 คร ู
 

ก้างปลาวิทยาคม 
 

ทุ่งสง 
 

28981 
 

สังคมศึกษา 
 

นางสาวณัฐธิดา  
ชนะพลชัย 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑติ/สังคมศึกษา 

ราชนันทาจารย์ สามเสน
วิทยาลัย 2/สพม.กท 1 

28 คร ู ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

ร่อน
พิบูลย ์

24930 สังคมศึกษา นายตุลย ์ จนัทร์อุดม ค.บ./ครุศาสตรบัณฑติ/
สังคมศึกษา 

บ้านนาอ่างคำ/สพป. 
เลย เขต 2 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
29 ครู 

 
 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลา
ภิเษก 

ทุ่งใหญ ่
 
 

30655 
 
 

สังคมศึกษา 
 
 

นายยุทธพงศ์  
ทองสุข 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/สังคมศึกษา 
 

บ้านพรุแชง/สพป.สฎ. 1 
 
 

30 ครู 
 
 

เบญจมราชูทิศ 
 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

107237 
 

พลศึกษา 
 
 

นางสาวอาทิตยา  
แซ่หลิ้ว 

 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/พลศึกษา 
 

ทรายขาววิทยา/สพม.นศ 
 
 

31 ครู 
 

สิชลคุณาธารวิทยา 
 

สิชล 
 

25163 
 

พลศึกษา 
 

นายสมพล บริสุทธิ ์
 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/พลศึกษา 

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ/สพ
ม.นศ 

32 ครู 
 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
 

ทุ่งใหญ ่
 107187 

พลศึกษา 
 

นายสรศิลป ์ ชนะสุข 
 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/พลศึกษา 

บ้านบางตะเภา/สพป.นศ. 
2 

33 ครู 
 
 

ชะอวดวิทยาคาร 
 
 

ชะอวด 
 
 

24733 
 
 

แนะแนว 
 
 

นางสาวพรเพ็ญ  
นกทวี 

 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/จิตวิทยาคลินิก
และชุมชน 

ตะโหมด/สพม.พท 
 
 

34 ครู 
 
 

ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวัฒก ์
 

ร่อน
พิบูลย ์

 

24923 
 
 

แนะแนว 
 
 

นางฮาซีรนัณ์  
อาแวหลง 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

พุนพนิพิทยาคม/ 
สพม.สฎชพ 
 

35 ครู 
 
 
 

ท่านครญาณวโรภาส
อุทิศ 
 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

 

107238 
 
 

จิตวิทยาการแนะ
แนว 
 
 

นางสาวสุนนัทา  
จุ้ยส่องแก้ว 

 
 

ศศ.บ./ศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศึกษาศาสตร)์
/จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม/สพม.นศ 
 
 
 

36 ครู 
 
 

บางขันวิทยา 
 
 

บางขัน 
 
 

63487 
 
 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 
 

นายทัศดาพงศ์  
ปิ่นแก้ว 

 

กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/วิทยาศาสตร-์
เคมี 

พระแสงวิทยา/ 
สพม.สฎชพ 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
37 ครู 

 
 

บางขันวิทยา 
 
 

บางขัน 
 
 

126890 
 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 
 

นางสิริวรรณ 
 ธิกรรมพล 

 

ศษ.บ./ศึกษาศาสตร
บัณฑิต/วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

ทุ่งตะโกวิทยา/ 
สพม.สฎชพ 
 

38 ครู 
 

สตรีปากพนัง 
 

ปากพนัง 
 

25930 
 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

นายญาณเดช  
ปานมาศ 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/วิทยาศาสตร ์

วัดคีรีกันทร์/สพป.นศ. 1 
 

39 ครู 
 
 

เมือง
นครศรีธรรมราช 
 

เมอืง
นครศรีธร
รมราช 

24395 
 
 

ชีววิทยา 
 
 

นางสาวจารุวรรณ  
ฤทธิเพชร 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป - ชีววิทยา 

นนทรีวิทยา/สพม.กท 2 
 
 

40 ครู สิชลคุณาธารวิทยา สิชล 103283 ฟิสิกส ์ นางโอชณา ลุยจันทร ์ กศ.บ./การศึกษา
บัณฑิต/วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส ์

สามร้อยยอดวิทยาคม/สพ
ม. 
ประจวบฯ 

41 ครู 
 
 

สตรปีากพนัง 
 
 

ปากพนัง 
 
 

25908 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 

นายธีรภัทร ถิระโชติ 
 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ขนอมพิทยา/สพม.นศ 
 
 

42 ครู 
 
 

ช้างกลางประชานุกูล 
 
 

ช้างกลาง 
 
 

25689 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 

นางสาวอัญรนิทร ์ 
นพอมรเศรษฐ์ 

 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

บ้านพรุแชง/สพป.สฎ. 3 
 
 

43 ครู 
 
 

ควนเกยสุทธิวิทยา 
 
 

ร่อน
พิบูลย ์

 

799 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 

นางโสภา เส้งสุย 
 
 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/ธรุกิจศึกษา
(การตลาด) 

มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์/ 
สพม.นศ 
 

44 ครู 
 
 

ชะอวดวิทยาคาร 
 
 

ชะอวด 
 
 

5309 
 
 

เกษตร 
 
 

นางสาวจารุณี    
เกิดแก้ว 

 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/อุตสาหกรรม
เกษตร 

วังหินวิทยาคม/สพม.นศ 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
45 ครู 

 
 

กัลยาณีศรีธรรมราช 
 
 

เมือง
นครศรีธร
รมราช 

24999 
 
 

ศิลปศึกษา 
 
 

นางสาวภาวดี  
พรหมศาสน ์

 

ศศ.บ./ศิลปศาสตรบัณ
ฑิต/ศิลปกรรม 
(ออกแบบนิเทศศิลป)์ 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก/สพม.นศ 
 

46 ครู 
 
 

สิชลประชาสรรค์ 
 
 

สิชล 
 
 

107215 
 

บรรณารักษ์ 
 

นางสาวสุภาวดี 
 เพ็งสุทธิ์ 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/
บรรณารักษศาสตร์ 

สวัสด์ิรัตนาภิมุข/ 
สพม.ตงกบ 
 

47 ครู 
 
 
 

สิชลคุณาธารวิทยา 
 
 
 

สิชล 
 
 
 

28844 
 
 
 

บรรณารักษ์ 
 
 
 

นางวรรณนิศา  
เพชราภรณ ์

 
 

ศศ.บ./ศิลปศาสตร
บัณฑิต/
บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

ท้ายเหมืองวิทยา/สพม.
พงภกรน 
 
 

48 ครู 
 

ปากพนัง 
 

ปากพนัง 
 

25869 
 

คณิตศาสตร์ 
 

นายจรงค์ คำสง 
 

วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

สตรวีิทยา ๒ ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ/สพม.กท 2 

49 ครู 
 

ชะอวดวิทยาคาร 
 

ชะอวด 
 100462 

คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวธนิดา  
พลายชุม 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/คณิตศาสตร์ 

พรุพีพิทยาคม/สพ
ม.สฎชพ 

50 ครู 
 

สิชลคุณาธารวิทยา 
 

สิชล 
 

25243 
 

ภาษาไทย 
 

นางอรุณี  มงคล 
 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/ภาษาไทย 

วัดประชาวงศาราม/
สพป.สฎ. 2 

51 ครู 
 

เชียรใหญ ่
 

เชียรใหญ ่
 

23944 
 

ภาษาไทย 
 

นางสาวจิราภรณ์  
ทลิกรรณ์ 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/ภาษาไทย 

ทีปราษฎร์พิทยา/สพ
ม.สฎชพ 

52 ครู 
 
 

กรุงหยันวิทยาคาร 
 
 

ทุ่งใหญ ่
 
 

126284 
 

ภาษาไทย 
 
 

นางสาวศิรินนัต์  
รัตนพันธ์ 

 

ค.บ./ครุศาสตร
บัณฑิต/ภาษาไทย 
 

ชัยบุรีพิทยา (ช่วย
ราชการร.ร.ทุ่งสง)/สพ
ม.สฎชพ 
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ที่ ตำ 
แหน่ง 

โรงเรียน/สังกัด อำเภอ เลขที ่
ตำแหน่ง 

วิชาเอกที่
ต้องการ 

ตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาเดิม 

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก โรงเรียน/สพท. 
53 ครู 

 
ชะอวด 
 

ชะอวด 
 

11251 
 

สังคมศึกษา 
 

นายอดินันต์ สายนุ้ย 
 

กศ.บ./การศึกษาบัณ
ทิต/สังคมศึกษา 

สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ชลบุรี/สพม.ชบรย 

54 ครู ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ ่ 25375 วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

นางศิรพิร เท่ียงตรง วท.บ./วิทยาศาสตร
บัณฑิต/เคมี 

บ้านวงัน้ำเขียว/สพป. 
ประจวบฯ เขต 1 
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เรื่อง 4.17 
เร่ือง  ขออนุมัติการใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 3) 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติการนำตำแหน่งว่างและวิชาเอกเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 288 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี วิชาเอกที่เรียกบรรจุ จำนวนที่เรียกบรรจุ หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 38  
2 วิทยาศาสตร์ 26  
3 สังคมศึกษา 63  
4 พลศึกษา 64  
5 นาฏศิลป์ 14  
6 คอมพิวเตอร์ 24  
7 คหกรรมศาสตร์ 1  
8 ปฐมวัย 55  
9 การเงิน/การบัญช ี 2  

10 ชีววิทยา 1  
 รวม 288  
 

 รายละเอียดสถานศึกษา 
 

ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ตำแหน่ง

ว่าง 

ลำดับท่ี โรงเรียน 
 

อำเภอ ตำแหน่ง
เลขท่ี 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1 ภาษาไทย 1 1 บ้านสำนักใหม ่ ลานสกา 7325 สพป.นศ.1 
 ภาษาไทย 2 1 บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง 5279 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 3 2 บ้านปากนำ้ ฉวาง 10778 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 4 3 วัดควนสูง ฉวาง 1946 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 5 4 วัดมะปรางงาม  ฉวาง 122797 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 6 5 บ้านทอนวังปราง ฉวาง 2068 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 7 6 บ้านนำ้พ ุ ทุ่งสง 101773 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 8 7 บ้านนาพร ุ ทุ่งสง 5447 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 9 8 บ้านวังยวน ทุ่งสง 5120 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 10 9 วัดท่ายาง ทุ่งใหญ ่ 6177 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 11 10 บ้านพอโกบ  ทุ่งใหญ ่ 133675 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 12 11 บ้านทะเลสองห้อง ทุ่งใหญ ่ 5947 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 13 12 บ้านควนลำภู  ทุ่งใหญ ่ 57497 สพป.นศ.2 
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ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ตำแหน่ง

ว่าง 

ลำดับท่ี โรงเรียน 
 

อำเภอ ตำแหน่ง
เลขท่ี 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ภาษาไทย 14 13 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
มิตรภาพท่ี 218 พิปูน 3819 สพป.นศ.2 

 ภาษาไทย 15 14 วัดมังคลาราม พิปูน 6243 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 16 15 ชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน 9669 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 17 16 บ้านนาโพธิ ์ นาบอน 8903 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 18 17 เจรญิรัชต์ภาคย ์ บางขัน 55843 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 19 18 บ้านนิคมวังหิน บางขัน 5607 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 20 19 บ้านนิคมวังหิน บางขัน 10682 สพป.นศ.2 
 ภาษาไทย 21 1 เขาพระทอง ชะอวด 7593 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 22 2 ราชประชานุเคราะห ์ ปากพนัง 10781 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 23 3 วัดสระ ปากพนัง 6455 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 24 4 ราชประชานุเคราะห์ 7 ร่อนพิบูลย ์ 5261 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 25 5 วัดสุวรรณโฆษิต ร่อนพิบูลย ์ 3034 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 26 6 วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) หัวไทร 6868 สพป.นศ.3 
 ภาษาไทย 27 1 บ้านเขาฝ้าย สิชล 8570 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 28 2 บ้านคลองแคว พรหมคีร ี 9498 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 29 3 บ้านในถุ้ง ท่าศาลา 8514 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 30 4 บ้านบางฉาง สิชล 8103 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 31 5 บ้านเปร็ต ขนอม 1510 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 32 6 บ้านพังปริง ท่าศาลา 4677 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 33 7 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 8504 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 34 8 วัดกลาง สิชล 4605 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 35 9 วัดเทวดาราม ท่าศาลา 4337 สพป.นศ.4 
 ภาษาไทย 36 1 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ จุฬาภรณ ์ 103278 สพม.นศ 
 ภาษาไทย 37 2 เสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ ่ 22646 สพม.นศ 
 ภาษาไทย 38 3 ปากพนัง ปากพนัง 25730 สพม.นศ 

2 วิทยาศาสตร์ 1 1 บ้านปากพญา เมืองฯ 988 สพป.นศ.1 
 วิทยาศาสตร์ 2 1 วัดกะเปียด ฉวาง 9325 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 3 2 วัดโคกหาด ฉวาง 1801 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 4 3 บ้านนาตาแย้ม  ทุ่งสง 57975 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 5 4 บ้านวังยวน ทุ่งสง 2114 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 6 5 บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ ่ 9408 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 7 6 บ้านกรุงหยันใต้ ทุ่งใหญ ่ 5417 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 8 7 บ้านหนองใหญ ่ ทุ่งใหญ ่ 10984 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 9 8 บ้านบ่อปลา ทุ่งใหญ ่ 5950 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 10 9 วัดเทวสิทธิ์ นาบอน 9703 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 11 10 ตชด.บ้านไร่ยาว บางขัน 5905 สพป.นศ.2 
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 วิทยาศาสตร์ 12 11 บ้านเกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา 36805 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 13 12 วัดจันดี ช้างกลาง 78342 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 14 13 บ้านกุยเหนือ ช้างกลาง 2318 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 15 14 วัดหาดสูง ฉวาง 1849 สพป.นศ.2 
 วิทยาศาสตร์ 16 1 วัดสระแก้ว เชียรใหญ ่ 4003 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 17 2 บ้านขอนหาด ชะอวด 8743 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 18 3 บ้านบางน้อย ชะอวด 7504 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 19 4 วัดวังกลม ชะอวด 7409 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 20 5 วัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย ์ 2763 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร ์ 21 6 วัดวัวหลุง ร่อนพิบูลย ์ 2746 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 22 7 วัดปากควน ชะอวด 7491 สพป.นศ.3 
 วิทยาศาสตร์ 23 1 บ้านในถุ้ง ท่าศาลา 4437 สพป.นศ.4 
 วิทยาศาสตร์ 24 2 วัดโคกเหล็ก ท่าศาลา 2086 สพป.นศ.4 
 วิทยาศาสตร์ 25 3 วัดโทเอก พรหมคีร ี 117161 สพป.นศ.4 
 วิทยาศาสตร์ 26 4 วัดน้ำตก ท่าศาลา 4678 สพป.นศ.4 

3 สังคมศึกษา 1 1 บ้านทวดทอง เมืองฯ 70535 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 2 2 บ้านคลองดิน เมืองฯ 1122 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 3 3 ราชประชานุเคราะห์ 5 เมืองฯ 8391 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 4 4 บ้านบางกระบือ เมืองฯ 1194 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 5 5 ราชประชานุเคราะห์ 4 เมืองฯ 11373 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 6 6 วัดมะม่วงสองต้น เมืองฯ 198 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 7 7 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชน

บ้านคีรีวง) ลานสกา 747 
สพป.นศ.1 

 สังคมศึกษา 8 8 วัดมะม่วงตลอด พระพรหม 1373 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 9 9 วัดกัด พระพรหม 6 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 10 10 วัดสระเพลง เฉลิมพระเกียรติ 272 สพป.นศ.1 
 สังคมศึกษา 11 1 บ้านทอนวังปราง ฉวาง 2032 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 12 2 วัดคงคาเจริญ  ทุ่งสง 105879 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 13 3 วัดวังหีบ ทุ่งสง 10992 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 14 4 บ้านเกาะปราง ทุ่งสง 10758 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 15 5 บ้านเกาะยวน ทุ่งสง 5961 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 16 6 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ทุ่งสง 71018 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 17 7 บ้านเขาตาว ทุ่งสง 5845 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 18 8 บ้านไสสา้น ทุ่งสง 5946 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 19 9 บ้านบ่อมอง ทุ่งสง 5477 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 20 10 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ทุ่งสง 8321 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 21 11 บ้านนำ้พ ุ ทุ่งสง 1782 สพป.นศ.2 
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 สังคมศึกษา 22 12 บ้านนาพร ุ ทุ่งสง 58579 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 23 13 บ้านหนองท่อม ทุ่งสง 5665 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 24 14 วัดธรรมเผด็จ ทุ่งสง 1739 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 25 15 บ้านนำ้ตก ทุ่งสง 6094 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 26 16 บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ ่ 6111 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 27 17 บ้านควนอวดพัน ทุ่งใหญ ่ 54788 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 28 18 วัดวิสุทธิวงศ์ ทุ่งใหญ ่ 2328 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 29 19 ชุมชนบ้านปากเสียว พิปูน 9405 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 30 20 บ้านเหนือคลอง พิปูน 10982 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 31 21 บ้านคลองจัง นาบอน 5939 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 32 22 บ้านหนองยาง นาบอน 5168 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 33 23 วัดลำนาว บางขัน 1178 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 34 24 ตชด.บ้านไร่ยาว บางขัน 5796 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 35 25 บ้านแพรกกลาง ถ้ำพรรณรา 1994 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 36 26 วัดสวนพิกุล ถ้ำพรรณรา 2187 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 37 27 วัดจันดี ช้างกลาง 78365 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 38 28 วัดหลักช้าง ช้างกลาง 1887 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 39 29 บ้านจนัดี ช้างกลาง 5906 สพป.นศ.2 
 สังคมศึกษา 40 1 วัดควนยาว ชะอวด 7439 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 41 2 วัดควนป้อม ชะอวด 3712 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 42 3 บ้านควนหนองหงส ์ ชะอวด 3204 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 43 4 วัดกาโห่ใต้ ชะอวด 125032 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 44 5 วัดควนสมบูรณ์ ชะอวด 7218 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 45 6 วัดจิกพนม ชะอวด 7457 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 46 7 บ้านด่าน ร่อนพิบูลย ์ 3321 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 47 8 วัดวัวหลุง ร่อนพิบูลย ์ 7279 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 48 9 วัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย ์ 10649 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 49 10 วัดควนเกย ร่อนพิบูลย ์ 7152 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 50 11 วัดโคกยาง หัวไทร 3105 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 51 12 วัดถลุงทอง ร่อนพิบูลย ์ 7000 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 52 13 บ้านบางพระ เชียรใหญ ่ 4030 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 53 14 บ้านท่าไทร ร่อนพิบูลย์ 4062 สพป.นศ.3 
 สังคมศึกษา 54 1 ชุมชนวัดทอนหงส ์ พรหมคีร ี 5887 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 55 2 ชุมชนใหม่ ท่าศาลา 138 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 56 3 ท่าศาลา ท่าศาลา 10185 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 57 4 บ้านหน้าเขาวัด ท่าศาลา 4890 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 58 5 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 9534 สพป.นศ.4 
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 สังคมศึกษา 59 6 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 10795 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 60 7 ราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา 6369 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 61 8 วัดนากุน ท่าศาลา 4268 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 62 9 วัดประทุมทายการาม สิชล 9123 สพป.นศ.4 
 สังคมศึกษา 63 10 วัดสุชน สิชล 10346 สพป.นศ.4 

4 พลศึกษา 1 1 ชุมชนวัดหมน เมอืงฯ 2206 สพป.นศ.1 
 พลศึกษา 2 2 บ้านปากนำ้ปากพญา เมืองฯ 832 สพป.นศ.1 
 พลศึกษา 3 3 วัดสมอ ลานสกา 7365 สพป.นศ.1 
 พลศึกษา 4 4 วัดดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 10945 สพป.นศ.1 
 พลศึกษา 5 5 วัดพังยอม เฉลิมพระเกียรติ 3845 สพป.นศ.1 
 พลศึกษา 6 1 บ้านไสโคกเกาะ ฉวาง 3694 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 7 2 บ้านห้วยทรายขาว ฉวาง 9222 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 8 3 บ้านหนองหว้า ทุ่งสง 78484 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 9 4 บ้านเกาะยวน ทุ่งสง 128429 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 10 5 บ้านสามัคคีธรรม ทุ่งสง 9774 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 11 6 บ้านวังยาว  ทุ่งสง 1287 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 12 7 วัดก้างปลา ทุ่งสง 10006 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 13 8 บ้านชายคลอง ทุ่งสง 2395 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 14 9 บ้านนำ้ตก ทุ่งสง 10144 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 15 10 บ้านพอโกบ ทุ่งใหญ ่ 6016 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 16 11 บ้านบางตะเภา ทุ่งใหญ ่ 10250 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 17 12 บ้านกรุงหยันใต้ ทุ่งใหญ ่ 5157 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 18 13 บ้านหนองใหญ ่ ทุ่งใหญ ่ 6142 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 19 14 บ้านบางปรน  ทุ่งใหญ ่ 1728 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 20 15 บ้านไสใหญ ่ ทุ่งใหญ ่ 65291 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 21 16 บ้านหนองคล้า ทุ่งใหญ ่ 5930 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 22 17 บ้านควนอวดพัน ทุ่งใหญ ่ 3668 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 23 18 บ้านบางรูป ทุ่งใหญ ่ 10716 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 24 19 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 

มิตรภาพท่ี 218 พิปูน 2195 
สพป.นศ.2 

 พลศึกษา 25 20 บ้านนิคมวังหิน บางขัน 5619 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 26 21 ตชด.บ้านยูงงาม บางขัน 2352 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 27 22 วัดจันดี ช้างกลาง 78360 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 28 23 วัดหลักช้าง ช้างกลาง 9237 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 29 24 บ้านนา ช้างกลาง 9832 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 30 25 ชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง 5578 สพป.นศ.2 
 พลศึกษา 31 1 บ้านทุ่งขวัญแก้ว เชียรใหญ่ 2194 สพป.นศ.3 
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 พลศึกษา 32 2 บ้านปากเชียร เชียรใหญ ่ 7643 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 33 3 บ้านศาลาตะเคียน เชียรใหญ ่ 4074 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 34 4 วัดบ่อล้อ เชียรใหญ ่ 3809 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 35 5 วัดชะอวด จุฬาภรณ ์ 8620 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 36 6 บ้านควนหนองหงส ์ ชะอวด 7350 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 37 7 บ้านบางน้อย ชะอวด 7505 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 38 8 วัดไม้เสียบ ชะอวด 7655 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 39 9 วัดควนเถียะ ชะอวด 7225 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 40 10 บ้านกลอง ร่อนพิบูลย ์ 4110 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 41 11 วัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย ์ 2655 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 42 12 วัดโคกยาง หัวไทร 11108 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 43 13 วัดฉิมหลา หัวไทร 7427 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 44 14 วัดบูรณาวาส หัวไทร 3282 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 45 15 วัดหน้าสตน หัวไทร 10647 สพป.นศ.3 
 พลศึกษา 46 1 ชุมชนวัดทอนหงส ์ พรหมคีร ี 11365 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 47 2 บ้านหน้าเขาวัด ท่าศาลา 4864 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 48 3 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 4424 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 49 4 ราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา 7947 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 50 5 วัดเขาขุนพนม พรหมคีร ี 4906 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 51 6 วัดประทุมทายการาม สิชล 4220 สพป.นศ.4 
 พลศึกษา 52 1 

กลัยาณีศรีธรรมราช 
เมือง
นครศรีธรรมราช 120144 

สพม.นศ 

 พลศึกษา 53 2 ชะอวด ชะอวด 103347 สพม.นศ 
 พลศึกษา 54 3 ชะอวด ชะอวด 26285 สพม.นศ 
 พลศึกษา 55 4 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด 24800 สพม.นศ 
 พลศึกษา 56 5 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม 25748 สพม.นศ 
 พลศึกษา 57 6 ชา้งกลางประชานุกูล ช้างกลาง 28410 สพม.นศ 
 พลศึกษา 58 7 เสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ ่ 126187 สพม.นศ 
 พลศึกษา 59 8 โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา 4491 สพม.นศ 
 พลศึกษา 60 9 หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร 26070 สพม.นศ 
 พลศึกษา 61 10 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สิชล 25254 สพม.นศ 
 พลศึกษา 62 11 ทรายขาววิทยา หัวไทร 107085 สพม.นศ 
 พลศึกษา 63 12 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน 100549 สพม.นศ 
 พลศึกษา 64 13 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด 24738 สพม.นศ 

5 นาฏศิลป ์ 1 1 วัดมุขธารา เมืองฯ 11183 สพป.นศ.1 
 นาฏศิลป ์ 2 2 วัดสระเพลง เฉลิมพระเกียรติ 7974 สพป.นศ.1 
 นาฏศิลป ์ 3 1 วัดกะเปียด ฉวาง 1660 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 4 2 วัดไม้เรียง ฉวาง 5864 สพป.นศ.2 
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ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

จำนวน
ตำแหน่ง
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อำเภอ ตำแหน่ง
เลขท่ี 

สำนักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 นาฏศิลป ์ 5 3 หมู่บ้านป่าไม ้ ทุ่งใหญ ่ 5903 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 6 4 ชุมชนบ้านปากเสียว พิปูน 9401 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 7 5 สังวาลย์วิท 7 บางขัน 70604 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 8 6 บ้านไสยาสน ์ บางขัน 65914 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 9 7 บ้านไสเตาอ้อย  บางขัน 57948 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 10 8 บ้านคลองงา ช้างกลาง 10254 สพป.นศ.2 
 นาฏศิลป ์ 11 1 บ้านนำ้บ่อ เชยีรใหญ่ 3475 สพป.นศ.3 
 นาฏศิลป ์ 12 1 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 4896 สพป.นศ.4 
 นาฏศิลป ์ 13 2 ราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา 4144 สพป.นศ.4 
 นาฏศิลป ์ 14 1 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน 25282 สพม.นศ 

6 คอมพิวเตอร์ 1 1 ราชประชานุเคราะห์ 4 เมืองฯ 11350 สพป.นศ.1 
 คอมพิวเตอร์ 2 2 วัดมุขธารา เมืองฯ 1047 สพป.นศ.1 
 คอมพิวเตอร์ 3 1 วัดเขากลาย ทุ่งสง 5190 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 4 2 วัดคงคาเจริญ ทุ่งสง 5360 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 5 3 บ้านนำ้ตก ทุ่งสง 10365 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 6 4 บ้านห้วยรื่น  ทุ่งใหญ ่ 54765 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 7 5 บ้านวังหิน ทุ่งใหญ ่ 9213 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 8 6 หมู่บ้านป่าไม ้ ทุ่งใหญ่ 6141 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 9 7 บ้านหนองคล้า  ทุ่งใหญ ่ 130188 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 10 8 ชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน 9708 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 11 9 บ้านไสยูงปัก  นาบอน 57570 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 12 10 บ้านปลายเส  ถ้ำพรรณรา 103688 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 13 11 วัดหลักช้าง ช้างกลาง 2024 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 14 12 บ้านคลองงา ช้างกลาง 2296 สพป.นศ.2 
 คอมพิวเตอร์ 15 1 วัดชะอวด จุฬาภรณ ์ 10303 สพป.นศ.3 
 คอมพิวเตอร์ 16 2 วัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย ์ 2596 สพป.นศ.3 
 คอมพิวเตอร์ 17 3 วัดสุวรรณโฆษิต ร่อนพิบูลย์ 7669 สพป.นศ.3 
 คอมพิวเตอร์ 18 1 บ้านทุ่งชน ท่าศาลา 8154 สพป.นศ.4 
 คอมพิวเตอร์ 19 2 วัดประทุมทายการาม สิชล 10342 สพป.นศ.4 
 คอมพิวเตอร์ 20 1 ชะอวด ชะอวด 103264 สพม.นศ 
 คอมพิวเตอร์ 21 2 ละอายพิทยานุสรณ ์ ฉวาง 125941 สพม.นศ 
 คอมพิวเตอร์ 22 3 ขนอมพิทยา ขนอม 24770 สพม.นศ 
 คอมพิวเตอร์ 23 4 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ จุฬาภรณ ์ 117158 สพม.นศ 
 คอมพิวเตอร์ 24 5 บางขันวิทยา บางขัน 2946 สพม.นศ 

7 คหกรรมศาสตร์ 1 1 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 9525 สพป.นศ.4 
8 ปฐมวัย 1 1 วัดพระมหาธาตุ เมืองฯ 186 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 2 2 บ้านคลองดิน เมอืงฯ 351 สพป.นศ.1 
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ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 
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ตำแหน่ง
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เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ปฐมวัย 3 3 วัดไพศาลสถิต เมืองฯ 2868 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 4 4 วัดศรีมงคล เมืองฯ 10807 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 5 5 วัดชัน เมืองฯ 284 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 6 6 วัดนาวง เมอืงฯ 192 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 7 7 ราชประชานุเคราะห์ 4 เมืองฯ 10707 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 8 8 วัดเชิงแตระ พระพรหม 104 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 9 9 วัดดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 3690 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 10 10 วัดทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 10126 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 11 11 วัดสระเพลง เฉลิมพระเกียรติ 7688 สพป.นศ.1 
 ปฐมวัย 12 1 บ้านปากนำ้ ฉวาง 10777 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 13 2 วัดหาดสูง ฉวาง 2227 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 14 3 บ้านเขาตาว  ทุ่งสง 58053 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 15 4 วัดศิลาราย ทุ่งสง 60996 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 16 5 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทุ่งสง 2077 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 17 6 วัดท่ายาง ทุ่งใหญ ่ 5650 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 18 7 วัดท่ายาง ทุ่งใหญ ่ 9800 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 19 8 บ้านวังหิน ทุ่งใหญ ่ 5529 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 20 9 วัดเสม็ดจวน ทุ่งใหญ ่ 9994 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 21 10 บ้านนาเหนือ พิปนู 9249 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 22 11 วัดทุ่งนาใหม่ พิปูน 9392 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 23 12 วัดลำนาว บางขัน 11099 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 24 13 สังวาลย์วิท 7 บางขัน 2364 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 25 14 วัดควนกอ ถ้ำพรรณรา 6217 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 26 15 วัดหลักช้าง ช้างกลาง 2101 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 27 16 บ้านคลองงา  ช้างกลาง 108808 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 28 17 ชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง 2455 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 29 18 ชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง 5376 สพป.นศ.2 
 ปฐมวัย 30 1 บ้านทุ่งขวัญแก้ว เชียรใหญ ่ 3863 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 31 2 บ้านไสหินต้ัง จฬุาภรณ ์ 2893 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 32 3 บ้านไสหินต้ัง จุฬาภรณ ์ 8897 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 33 4 วัดนาหมอบุญ จุฬาภรณ ์ 7568 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 34 5 บ้านทุ่งโชน ชะอวด 11146 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 35 6 บ้านทุ่งใหญ่ ชะอวด 10293 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 36 7 บ้านท้องโกงกาง ปากพนัง 6991 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 37 8 ราชประชานุเคราะห ์ ปากพนัง 1865 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 38 9 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย ์ 2643 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 39 10 บ้านควนรุย ร่อนพิบูลย ์ 7556 สพป.นศ.3 
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 ปฐมวัย 40 11 วัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย ์ 6889 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 41 12 วัดควนเกย ร่อนพิบูลย ์ 7201 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 42 13 วัดบูรณาวาส หัวไทร 3276 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 43 14 บ้านหัวปอ เชียรใหญ ่ 9297 สพป.นศ.3 
 ปฐมวัย 44 1 ชุมชนวัดทอนหงส์ พรหมคีร ี 9561 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 45 2 ชุมชนวัดปัณณาราม สิชล 8407 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 46 3 บ้านเขายวนเฒ่า สิชล 8485 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 47 4 บ้านคลองเหลง  ขนอม 8545 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 48 5 บ้านท่าม่วง ขนอม 4152 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 49 6 บ้านในเขียว 2 พรหมคีร ี 9458 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 50 7 วัดเขา (วันครู 2501) ขนอม 25241 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 51 8 วัดคงคา นบพิตำ 4620 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 52 9 วัดชนสังขรณพิจิตร สิชล 10798 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 53 10 วัดธารน้ำฉา สิชล 8572 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 54 11 วัดนากุน ท่าศาลา 4266 สพป.นศ.4 
 ปฐมวัย 55 12 วัดสุชน สิชล 7970 สพป.นศ.4 

9 การเงิน/บัญชี 1 1 เมืองนครศรีธรรมราช 
 

เมือง
นครศรีธรรมราช 

113096 
 

สพม.นศ 

 การเงิน/บัญช ี 2 2 ปากพนัง ปากพนัง 129951 สพม.นศ 
10 ชีววิทยา 1 1 เบญจมราชูทิศ 

 
เมือง
นครศรีธรรมราช 24780 

สพม.นศ 

 

2. อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตำแหน่งครู ท่ีว่างอยู่ เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 

3. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 29 
มีนาคม พ.ศ.2565 จนครบจำนวนตำแหน่งว่าง  

4. อนุมัติกรณีวิชาเอกท่ีหมดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2565 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไป
ดำเนินการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศกึษา ตามหลักเกณฑ์ ว.24/2563 ข้อ 11.3 
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ท่ี กลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งว่าง รวม  
 

หมายเหตุ 
 สพป. 

นศ.1 
สพป. 
นศ.2 

สพป. 
นศ.3 

สพป. 
นศ.4 

สพม.นศ 

1 คณิตศาสตร์ - 18 5 4 1 28  
2 ภาษาอังกฤษ 3 11 4 9 10 37  
3 ประถมศึกษา 6 8 5 19 - 38  
4 ดนตรีศึกษา - 1 - 1 1 3  

5 ภาษาไทย 
     

33 
เหลือจากเรียก
บรรจุรอบ 3 

6 ปฐมวัย 
     

28 
เหลือจากเรียก
บรรจุรอบ 3 

 
5. อนุมัติกรณีวิชาเอกท่ีหมดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2565 มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช นำไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563) ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จทุกขั้นตอน และรายงานให้ กศจ. ทราบ 

 
ท่ี กลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งว่าง รวม  

 
หมายเหตุ 

 สพป. 
นศ.1 

สพป. 
นศ.2 

สพป. 
นศ.3 

สพป. 
นศ.4 

สพม.นศ 

1 วิทยาศาสตร์ 
     

6 
เหลือจากเรียก
บรรจุรอบ 3 

2 พลศึกษา 
     

7 
เหลือจากเรียก
บรรจุรอบ 3 

3 นาฏศิลป์ 
     

6 
เหลือจากเรียก
บรรจุรอบ 3 

4 ภาษาจีน - 1 - - - 1  
5 ศิลปะ - - 1 2 - 3  
6 เกษตรกรรม - - - 2 - 1  

7 
ช่าง
อุตสาหกรรม 

- - - 1 2 
3 

 

8 สุขศึกษา - - - - 1 1  
9 แนะแนว - - - - 1 1  

10 ดนตรีไทย - - - - 1 1  
11 ทัศนศิลป์ - - - - 1 1  
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 6. อนุมัติการเปล่ียนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการ 
 7. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จนแล้วเสร็จ
ทุกกระบวนการ 
 8.  อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ ท้ังนี้ ไม่ก่อนวันท่ีไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ 
สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง 
_____________________________________________________________________________________ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่น ๆ 

                              5.1  เร่ือง การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว.24/2563    
เลขาฯ     ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี 28 ธัน วาคม 

2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 11.3 การย้ายเพื่อ
เกล่ียอัตรากำลังของสถานศึกษา กรณีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาเห็นว่า
สถานศึกษามีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นตำแหน่งท่ีมีคน
ครอง ให้เสนอ อกศจ.เพื่อพิจารณากล่ันกรองและเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด โดยให้นำนโยบายและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
ประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ นโยบายและเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ท้ังนี้ การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีจะพิจารณานำเสนอ 
อกศจ.เพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณา
จากคำร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้สถานศึกษามีครูผู้สอนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอเกล่ียอัตรากำลัง ตามหลักเกณฑ์ ว.24/2559 ข้อ 11.3 โดย
ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้การดำเนินการให้ดำเนินการหลังจาก
ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565 แล้วเสร็จ และการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2565 โดยมอบให้ อกศจ.เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ และนำเข้าท่ี
ประชุม กศจ.พิจารณา ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 


