
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน (อัตราว่าง) 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติพิจารณาให้กําหนดเป็นหลักการ เพ่ือจัดทําข้อมูลนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช พิจารณาใหม่ในคราวประชุมครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
1. การเกลี่ยอัตราว่างให้คํานวณอัตรากําลัง โดยคํานวณพนักงานราชการ ครูผู้สอน และครู อัตราจ้าง       

ที่จ้างจากเงินงบประมาณ (รวมถึงครูที่มาช่วยราชการด้วย) 
2. กรณีที่โรงเรียนมีครูขาดแคลนเท่ากัน ให้พิจารณาเกลี่ยโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นก่อน แต่ต้องไม่เกิน

เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
3. กรณีท่ีโรงเรียนมีครูขาดแคลนเท่ากัน ให้เกลี่ยจัดสรรให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่าก่อน เช่น กรณีขาด

แคลนเท่ากัน ต่ํากว่าเกณฑ์เท่ากัน เกินเกณฑ์เท่ากัน   
4. โรงเรียนระดับประถมศึกษา คํานวณโดยพิจารณาภาพรวมทั้งโรงเรียนกับเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด         

แต่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้คํานวณโดยพิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย  ในกรณีที่ติดขัดประการใด      
ให้นําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะช านาญการ 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน 117 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

๑. นางสาวปาริชาติ  พืชนุกูล  คร ู โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สาขาวิชาภาษาไทย 
2. นางสาวสุภาณีย์  แสงไพทูรย์ ครู  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สาขาวิชาปฐมวัย 
๓. นางสาวฐิติวรรณ  ขวัญแก้ว คร ู โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๔. นายอนนท์  วัฒนะจํานง  ครู  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

       สพป.สระบุรี เขต ๒ (ช่วยราชการ) โรงเรียนชุมชนวัดหมน 
 5.  นางเจียน  สมพันธุ ์  ครู โรงเรียนวัดมุขธารา สาขาปฐมวัย 
 6.  นางวัจนารัตน์  หนูนาค  ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 

     “ณ นครอุทิศ” 
 7. นางสาวอุมาพร  จากระโนต  ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สาขาการงานอาชีพฯ  

     “ณ นครอุทิศ” 
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 ๘. นางสาวจรรยา  จํานงบุตร  คร ู โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน สาขาคณิตศาสตร์ 
 ๙ . นางสาวทิยานันท์  ทองสงฆ์ คร ู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สาขาภาษาอังกฤษ 
 ๑๐. นายรัฐกร  ผดุงกิจ  คร ู โรงเรียนวัดบางตะพาน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 11. นางชวิศา  พรหมขวัญ  คร ู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สาขาคณิตศาสตร์ 
 12. นายศุภชัย   อาญา  คร ู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สาขาคณิตศาสตร์ 
 13. นางสิริกร มุนีกุล  คร ู โรงเรียนบ้านนาเส สาขาคณิตศาสตร์ 
 14. นางพิมพ์ ผลอ่อน  คร ู โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สาขาปฐมวัย 
 15. นางสาวกชมล เดิมคลัง  คร ู โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 16. นางสุพรรษา ชัยสุรินทร์ คร ู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สาขาปฐมวัย 
 17. น.ส.นันทวรรณ จิตรรัตน ์ คร ู โรงเรียนวัดเทวสิทธิ ์ สาขาปฐมวัย 
 18. นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร คร ู โรงเรียวัดระดิษฐาราม สาขาพลศึกษา 
 19. นางสาวสาวิตรา ชูแก้ว  คร ู โรงเรียนวัดควน  สาขาภาษาไทย 
 20. นางนิตยา ราชรักษ์  คร ู โรงเรียนวัดมังคลาราม สาขาภาษาไทย 
 21. นางสาวปริชดา เพียรดี  คร ู โรงเรียนบ้านหนองเจ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 22. นางสาวอรสณี กายแก้ว  คร ู โรงเรียนบ้านหนองเจ สาขาภาษาอังกฤษ 
 23. นางจิระวรรณ์ ชูศรี  คร ู โรงเรียนบ้านหนองเจ สาขาภาษาไทย 
 24. นางสาวสิริพร จินา  คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สาขาภาษาไทย 
 25. นางสาวพรทิพย์ ทองเทพ คร ู โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สาขาปฐมวัย 
 26. นางชฎาธาร โทนเดี่ยว  คร ู โรงเรียนบ้านคั้งวังวัว สาขาวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 
 27. นายปรีชา ชว่ยทอง  คร ู โรงเรียนสุนทราภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ 
 28. นายสันชัย  รักจุล  คร ู โรงเรียนวัดท้ายทะเล สาขาวิทยศาสตร์ 
 29. นางสาวสิรานีย์ สุขด้วง  คร ู โรงเรียนบ้านดอนทราย  สาขาวิทยศาสตร 
 30. นางสาวศรัณยา เพ็งจันทร์ คร ู โรงเรียนบ้านควนเงิน สาขาคณิตศาสตร์ 
 31. นายพนัส ภิรมย์รักษ์  คร ู โรนงเรียนบ้านบางน้อย สาขาคณิตศาสตร์ 
 32. นางสาวจุไรพร แสงทอง  คร ู โรงเรียนบ้านบางน้อย  สาขาคณิตศาสตร์ 
 33. นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์ คร ู โรงเรียนบ้านควนโตน สาขาคณิตศาสตร์ 
 34. นางสาวกันตพร ปานมา คร ู โรงเรียนบ้านชะอวด สาขาคณิตศาสตร์ 
 35. นางสาวจินตนา ปรีดาศักดิ์ คร ู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สาขาคณิตศาสตร์ 
 36. นางฐนิตนันท์ โชคทองยอดแก้ว คร ู โรงเรียนวัดจิกพนม สาขาภาษาไทย 
 37. นางสาวสุธิษา ส่งสว่าง  คร ู โรงเรียนบ้านหนองบัว สาขาการงานอาชีพและ 
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 38. นายภูชิต ไกรดํา  คร ู โรงเรียนบ้านโคกทราง สาขาการงานอาชีพและ 
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 39. นายโอภาส  ชูช่วย  คร ู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สาขาการงานอาชีพและ 
          เทคโนโลยีงานประดิษฐ์ 
 40. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์ คร ู โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สาขาสังคมศึกษาศาสนา 
            และวัฒนธรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 41. นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ์ คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาภาษาอังกฤษ 
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 42. นางอรุณวัลย์ ทองทิพย์  คร ู โรงเรียนบ้านปลายทอน สาขาภาษาไทย 
 43. นางซัลมา ปริงทอง  คร ู โรงเรียนบ้านพังปริง สาขาภาษาอังกฤษ 
 44. นางสาวสุด ประดิษฐ์  คร ู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาคณิตศาสตร์ 
 45. นางสาวสิรินาถ ปัทมาวิไล คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาสุขศึกษาฯ 
 46. นางสาวรัตนา ศรีใหม่  คร ู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สาขาคณิตศาสตร์ 
 47. นางพัชรีย์ ขุนปริง  คร ู โรงเรียนบ้านคลองวัง สาขาภาษาอังกฤษ 

49. นายวราวุฒ ิสุทธิช่วย  คร ู โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สาขาการงานอาชีพฯ 
                (คอมพิวเตอร์) 

50. นางปาริชาติ สุขไสย  คร ู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สาขาปฐมวัย 
 51. นางสาวจิราพร แสนภักด ี คร ู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สาขาภาษาไทย 
 52. นางสาวสุดารัตน์ หน้าห ู คร ู โรงเรียนวัดนากุน   สาขาการงานอาชีพ 
 53. นางกมลพรรณ สกุลชิต  คร ู โรงเรียนบ้านสระบัว  สาขาภาษาไทย 
 54. นายสุวิท พรหมมา  คร ู โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สาขาการงานอาชีพฯ  

          (คอมพิวเตอร์)                              
 55. นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์ คร ู โรงเรียนบ้านคลองเหลง สาขาวิทยาศาสตร์ 
 56. นางสาวอรพันธุ์ ไชยฉิม คร ู โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ สาขาปฐมวัย 
 57. นางณัฐากรณ์ พราหมณ์เพชร คร ู โรงเรียนวัดเทวดาราม สาขาคณิตศาสตร์ 
 58. นางสาวนภรภรณ์ ไชยรัตน์ คร ู โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สาขาการงานอาชีพ 

59. นางสาวปุณยวีร์ เสือแก้ว คร ู โรงเรียนบ้านปลายทอน สาขาปฐมวัย/ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 60. นางศุภกาญจน์ ขวัญหลี คร ู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ สาขาแนะแนว 
 61. นางอัจฉาภรณ์ คงแป้น  คร ู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาสังคมศึกษา 
 62. นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท้ คร ู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาสังคมศึกษา 
 63. นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี คร ู โรงเรียนทุ่งสง  สาขาวิทยาศาสตร์ 
 64. นางวรรทนา รัตนพันธ์  คร ู โรงเรียนทุ่งสง  สาขาสุขศึกษา 
 65. นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทอง คร ู โรงเรียนชะอวด  สาขาสังคมศึกษา 
 66. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ ์ คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์ 
 67. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ คร ู โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สาขาภาษาไทย 
 68. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภ คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาคอมพิวเตอร์/ 
 69. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ คร ู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาคอมพิวเตอร์ 
 70. นางสาวฐิติกานต ์นวพงศ์รัตน์ คร ู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาสังคมศึกษา 

 71. นายชัชวาล ชูเกต ุ  คร ู โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ สาขาภาษาไทย 
 72. นางสาวเสาวภา เสนา  คร ู โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาภาษาไทย 
 73. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์ คร ู โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาคอมพิวเตอร์ 
 74. นางอาทิกา ทองสีขํา  คร ู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ 
 75. นายนฤทธิ์ จันมณ ี  คร ู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาการงานอาชีพ 
      นครศรีธรรมราช  
 76. นางจุฑานาฏ เมฆเจริญวิวัฒนา คร ู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 77. นางสาวจุฑาภรณ์ อ่ึงทอง คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาภาษาไทย 
 78. นายเอกพร ทองแท้  คร ู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
 79. นางทิพวรรณ ปลอดวงศ์ คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาวิทยาศาสตร์ 
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 80. นายวรายุทธ นวลจันทร์  คร ู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ 
 81. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์ คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาคอมพิวเตอร์ 
 82. นางสาวเสาวนีย์ ศรีอินทร์ คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาภาษาไทย 

 83. นางสุนิดา ศรีสมบัติ  คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์ 
 84. นางฐิตินัฏฐ์ ดว้งคง  คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาคอมพิวเตอร์ 

85. นางสาวพัชรี สินธ ู  คร ู โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ สาขาคณิตศาสตร์ 
86. นางวรรณนิดา เดชะบุญ คร ู โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ สาขาสังคมศึกษา 

 87. นายเชาวน์ สุวรรณชล  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาชีววิทยา 
 88. นางพิมภ์ลภัส วานิช  คร ู โรงเรียนนาบอน  สาขานาฏศิลป์ 
 89. นางสาววันนิษา หนูดํา  คร ู โรงเรียนเสม็ดจวน สาขาภาษาอังกฤษ 
 90. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน ์ คร ู โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สาขาภาษาไทย 
 91. นางจุฬารัตน์ ทองยัง  คร ู โรงเรียนทรายขาววิทยา สาขาสังคมศึกษา 
 92. นางสาวนันทวัน นาคขวัญ คร ู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาการงานอาชีพ 

                และเทคโนโลย ี
 93. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์ คร ู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 94. นางณัฐติยา อ่อนชาติ  คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาคณิตศาสตร์ 
 95. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์ คร ู โรงเรียนทุง่สง  สาขาสังคมศึกษา 
 96. นางชไมพร อร่ามวิทย์  คร ู โรงเรียนทุ่งสง  สาขาภาษาอังกฤษ 
 97. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ คร ู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาเคมี 
      นครศรีธรรมราช  
 98. นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ  คร ู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ 
 99 นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงค์ คร ู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ 
 100. นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิสถิตย์ คร ู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 101. นางขวัญฤทัย วัฒนกุล คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาภาษาอังกฤษ 
 102. นางสาววาณี บุญพิศ  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาภาษาอังกฤษ 
 103. นางขัตติยา เจนการ  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 
 104. นายสมเจตน์ เจนการ  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 
 105. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์ คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาสังคมศึกษา 
 106. นางอรัญญา สังเส้ง  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาการงานอาชีพและ

              เทคโนโลยี(งานธุรกิจ) 
 107. นายคมสันติ คงเส้ง  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาสังคมศึกษา 
 108. นายปฏิเวธ แก้วนาม  คร ู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาการงานอาชีพและ

                 เทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) 
 109. นางสาวปัทมา แก้วแดง คร ู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาเคมี 
 110. นายสยาม เมฆาวรรณ คร ู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาศิลปะ 
 111. นางทัชชกร งามเลิศ  คร ู โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ 
 112. นางสาวเมติตา สงขํา  คร ู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 113. นายสุชาต ิโรวัฒน ์  คร ู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาประวัติศาสตร์ 
 114. นางสาวอทิตตา ยวงนาค คร ู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์ 
 115. นายเดชา หนูมณ ี  คร ู โรงเรียนชะอวด  สาขาคอมพิวเตอร์ 
 116. นางรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์ คร ู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาเคมี 
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 117. นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์ คร ู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สาขาวิทยาศาสตร์ 

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน  117  ราย ดงกล่าวข้างต้น 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน 

ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมินจํานวน 43 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นางสุนารี วิปุลานุสาสน์ คร ู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สาขาปฐมวัย 
     “ณ นครอุทิศ” 
2. นางเกสรา โอระชุม คร ู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สาขาคณิตศาสตร์ 
     “ณ นครอุทิศ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3. น.ส.ขวัญฤดี เกิดทรัพย์ คร ู โรงเรียนบ้านบางตะเภา  สาขาภาษาอังกฤษ 
4. นางสุภาพร กาญจนเพชร คร ู โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ  สาขาปฐมวัย  
5. นางผ่องศรี เพียรดี คร ู โรงเรียนวัดเขาโร   สาขาคณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
 6. นายธีรกร  นวนหอม คร ู โรงเรียนวัดหนองจิก  สาขาภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
7. นายชายณรงค์ เจริญพานิช คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาศิลปะ(ดนตรี) 
8. นางฉวีวรรณ เจริญพานิช คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สาขาศิลปะ(ดนตรี) 
9. นางสาวจันทิมา รักไทรทอง คร ู โรงเรียนวัดทางข้ึน  สาขาภาษาไทย  
10. นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์ คร ู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ สาขาภาษาไทย  
11. นางเยาวเรศ พรหมศร คร ู โรงเรียนบ้านคลองวัง  สาขาภาษาไทย  
12. นายสุชาติ โต๊ะหมาด คร ู โรงเรียนบ้านท่าม่วง  สาขาวิทยาศาสตร์ 

 13. นายยศพร ประเสริฐ คร ู โรงเรียนวัดเปียน   สาขาคณิตศาสตร์ 
14. นางรัชนี รักษ์สังข์ ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง   สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
      15. น.ส.เสาวภา โชติพันธ์ คร ู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาบรรณารักษ์  
 16. นายอรุณ ด้วงปาน คร ู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาสุขศึกษา  

17. น.ส.สุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุล คร ู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สาขาภาษาอังกฤษ                                                              
      นครศรีธรรมราช 

 18. น.ส.นิธวิตี ทองแท้ คร ู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
19. นางอมรรัตน์ เลขาผล คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง  สาขาฟิสิกส์  
20. นายธวัชชัย ถนนแก้ว คร ู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ สาขาสังคมศึกษา  
21. นางสาวยุพดี เดชเดโช คร ู โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สาขาการงานอาชีพ 
       และเทคโนโลยี 

 22. นายกิตติวงค์ บําเพิงรัตน์ คร ู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์  สาขาสังคมศึกษาฯ 
23. นางสาวดุจหทัย วิเวกอรุณ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ สาขาภาษาอังกฤษ 
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24. น.ส.ธัญญารัตน์ จุลแก้ว คร ู โรงเรียนปากพนัง   สาขาสังคมศึกษาฯ 
 25. นางนฤมล จนัทร์มณี คร ู โรงเรียนเชียรใหญ่  สาขาภาษาอังกฤษ 
 26. นายวันชัย มณีสม คร ู โรงเรียนนาบอน   สาขาคณิตศาสตร์ 

27. นางปัทมา ศรีวิชิต คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สาขาสังคมศึกษาฯ 
28. น.ส.กาญจนา สงณรงค์ คร ู โรงเรียนเชียรใหญ่  สาขาคณิตศาสตร์ 
29. นางสารีย์  วงศ์กุลวิจิตร ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
30. นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชา คร ู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิทยาศาสตร์ 

 31. นางนิรมล  คงรอด คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา  สาขาคณิตศาสตร์ 
32. นางชนิตเนตร  สายชล คร ู โรงเรียนบางขันวิทยา  สาขาคณิตศาสตร์ 
33. นางนิภา ใหม่ชุม คร ู โรงเรียนนบพิตําวิทยา  สาขาสังคมศึกษาฯ 
34. นางนฤมล นิลกรรณ ์ คร ู โรงเรียนนบพิตําวิทยา  สาขาสังคมศึกษาฯ 
35. นายยศกฤต  ใจสะอาด คร ู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาวิทยาศาสตร์ 
36. นางสาวอรพินท์ แก้วช่วย คร ู โรงเรียนทุ่งสง   สาขาสังคมศึกษาฯ 
37. น.ส.จันทร์นภา รอดพ้น คร ู โรงเรียนทุ่งสง   สาขาวิทยาศาสตร์ 
38. นางสาวนวิญญา กุณฑล คร ู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 
39. นางจิตติมา จู้ทิ่น คร ู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  สาขาคอมพิวเตอร์ 
40. นางสาวกุลธิดา สว่างศร ี คร ู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สาขานาฏศิลป์ 
  สมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช    
41. นายสันต์ติ เกราะแก้ว คร ู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สาขาดนตรีไทย  
  สมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช   
42. นางสาวจารุณี เกิดแก้ว คร ู โรงเรียนวังหินวิทยาคม  สาขางานเกษตร  
43. นางจตุพร สุจเสน คร ู โรงเรียนขนอมพิทยา  สาขาคณิตศาสตร์ 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชํานาญการ ในเลขที่ตําแหน่งเดิม 
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 43 ราย ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม        
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

จํานวน 86 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. น.ส.กฤตปภา พลไชย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาคณิตศาสตร์ 
2. นายสารวุธ  เอียดจันทร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาทัศนศิลป์ 
3. นางชฎาพร ขุนทองเพชร ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม   สาขาภาษาไทย 
4. น.ส.วภิา จันทรมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดท่าม่วง สาขางานประดิษฐ์ 
5. นางอําไพพรรณ หาญใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สาขาวิทยาศาสตร์ 
6. น.ส.มยุรี  แซ่ฉี่  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สาขาภาษาไทย 
7. นางเยาวดี รอบคอบ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม  สาขาวิทยาศาสตร์ 
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8. น.ส.จรวย หยูทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 
       “ณ นครอุทิศ” 

9. นางกุสาวดีเพชรศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร์ 
      “ณ นครอุทิศ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
10. นางอรอุมา ไกรสิทธิ ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรยีนบ้านหนองคล้า  สาขาบรหิารสถานศึกษา 

     ชํานาญการ       
11. นางสารภี หงษ์สง่า ครูชํานาญการ โรงเรียนมหาราช  สาขาภาษาอังกฤษ 
12. นางสุวิมล ทองนุกูล ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สาขาปฐมวัย 
13. นางสุภานิตย์ วรรณเริก ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดจันดี  สาขาคณิตศาสตร์ 
14. นางพาศณีวรรณ จันทร์แก้ว ครชูํานาญการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า สาขาภาษาอังกฤษ 
              (ชมายนุกูล) 
15. นางสุมลรัตน์ ลําทุมลักษณ ์ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา สาขาเศรษฐศาสตร์ 
16. นางโสพิศ แก้วนิมิตร ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดควนชม สาขาภาษาไทย 
17. ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สาขาวิทยาศาสตร์ 
18. นางสาวผานิตย์ทั่วจบ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดจันดี  สาขาภาษาอังกฤษ 
19. นายทะนงศักดิ์ คงพิทักษ ์ครูชํานาญการ  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน   สาขาวิทยาศาสตร์ 
20. นางเสาวนีย์ปอยี ครูชํานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6  สาขาภาษาอังกฤษ  
21. นายประภากรปอยี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดกะโสม สาขาคณิตศาสตร์ 
22. นางฐิตาสงอาจินต์ ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สาขาปฐมวัย 
23. นางนิศาชลศรีอรัญ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดควนชม สาขาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
24. นางสาวอนงศรี  ช้างกลาง  ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดบูรณาวาส สาขาสังคมศึกษาฯ 
25. นางจุลาพร  คชฤทธิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะสุด สาขาสังคมศึกษาฯ 
26. นางสาววัชรี  แก้วสาระ  ครูชาํนาญการ  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สาขาภาษาไทย 
27. นางสาววริษฐา  เมฆตรง ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านหัวไทร สาขาภาษาไทย 
28. นายธราธิป  ส่งเสริม ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านปากเชียร สาขาภาษาไทย 
29. นายสุชาติ  สกุลวงศ์ ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
30. นางสาวสุพิศ  ชูแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม  สาขาคณิตศาสตร์ 
31. นางกาญจนา แป้นทอง   ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครา   สาขาภาษาอังกฤษ 
32. นางพรพิมล  กุศลสุข ครูชํานาญการ โรงเรียนเขาพระทอง สาขาภาษาอังกฤษ 
33. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชู  ครูชํานาญการ  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม  สาขาวิทยาศาสตร์ 
34. นางสาวภัธวัน สินฉม ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส สาขาวิทยาศาสตร์ 
35. นางสาวจารุณี คงผอม ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสี  สาขาภาษาอังกฤษ 
36. นางปัทมา  ตลึงผล ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร สาขาวิทยศาสตร์ 
37. นางสุทธิรา สมเนียม ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดโคกพิกุล สาขาวิทยศาสตร์ 
38. นายศราวุธ ก้งเส้ง ครชูํานาญการ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สาขาภาษาไทย 
39. นายสุนทร  สิทธิศักดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดดอนมะปราง สาขาสังคมศึกษาฯ 
40. นางกรรณิกา  นิ่มเรือง ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดรักขิตวัน สาขาภาษาไทย 
41. นางสุภาพร หาญณรงค ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดบูรณาวาส สาขาภาษาไทย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
42. นายสันติ มูณีวรรณ  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเราะ  สาขาบริหารจัดการบริหาร  
           ชํานาญการ         (อุทัยประชาสรรค์) 
43. นายอรรถพร อักษรนํา  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านไสพูล  สาขาบริหารจดัการบริหาร  
     ชํานาญการ 
44. นางกุศล โมราศิลป์  ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านประชาอารี สาขาปฐมวัย 
45. นางสุพาน ียิ่งยง ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก สาขาภาษาไทย 
46. นางทิพวรรณ ใจห้าว  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดธารน้ําฉา สาขาคณิตศาสตร์ 
47. นางวรรณา จันทร์ทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาปฐมวัย 
48. นางสาวอังคณา ยีหมาด  ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สาขาปฐมวัย 
49. นางบังอร ธรรมชาติ ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านในเขียว ๒ สาขาภาษาไทย 
50. นางเสาวนีย์ สุพรรณพงศ ์ ครูชํานาญการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘  สาขาภาษาไทย 
51. นางรัตติยา จันสว่าง ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดชลธาราม สาขาสังคมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
52. นายไตรรงค์  สาดแว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12   สาขานิเทศการศึกษา 

    ชํานาญการ  
53. นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12  สาขานิเทศการศึกษา 
    ชํานาญการ  
54. น.ส. ทิพย์พากร พรหมแก้ว  ครูชํานาญการ  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  สาขาคณิตศาสตร 
55. นางขวัญฤทัย คงสังข์ ครูชํานาญการ  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาคอมพิวเตอร์ 
56. นายแหล่งฤทธิ์ เพชรหอม  ครูชํานาญการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สาขาสังคมศึกษา 
         สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
57. นางสุนิสา  เชาวลิต ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     สาขาสังคมศึกษา 
      สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
58. น.ส.จุฬาลักษณ์ ชํานาญกจิ  ครชูํานาญการ  โรงเรียนทรายขาววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
59. น.ส.กมลทรรศน์ ชูแก้ว   ครูชํานาญการ   โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  สาขาภาษาไทย 
60. น.ส.พรทิพย์ กุศลสนอง  ครูชํานาญการ   โรงเรียนปากพนัง สาขาภาษาไทย 
61. นายเสรี แซ่ตั่น ครูชํานาญการ  โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

            (ก่อสร้าง) 
62. นายอํานาจ  สุขห่อ ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาคณิตศาสตร์ 
63. นางรัตนาวดี รัตนพันธุ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาสังคมศึกษา 
64. นางภัทรา  ชายวงศ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาคณิตศาสตร์ 
65. นางสาวสาวิตรี อินพรหม  ครูชํานาญการ  โรงเรียนทุ่งสง  สาขาคณิตศาสตร์ 
66. นายณัฐดนัย  สายวิจิตร    ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา   สาขาทัศนศิลป์ 
67. น.ส.ชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  สาขาภาษาไทย 
68. นางชนกวรรณ ไชยศร ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาเคมี 
69. นางสาวสุนา ณ สุโหลง  ครูชํานาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  สาขาภาษาอังกฤษ 
70. นางจิรนันท์ แซมมงคล  ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา     สาขาภาษาต่างประเทศ 
71. น.ส.รัชตพร วรรณเกื้อ   ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาสังคมศึกษา 
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72. นางอรอนงค์  ดํารัส ครูชํานาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์  สาขาภาษาต่างประเทศ    
73. นางนุชรี  ลุ้งก่ี  ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  สาขาคณิตศาสตร์ 
74. นางสมใจ ศรีเทพ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาภาษาอังกฤษ 
75. น.ส.พักตร์ผกา ศรีสว่าง ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  สาขาคณิตศาสตร์ 
76. นายราชัย  ช่วยชู ครูชํานาญการ   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
77. นางสุจิตตรา จันเอียด ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  สาขาภาษาต่างประเทศ  

         (ภาษาอังกฤษ) 
78. นางสุจิตรา  ยกทวน ครูชํานาญการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  สาขานาฏศิลป์ 
79. นายอารักษ์  ยอดรักษ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพูน  สาขาบรรณารักษ์ 
80. นางกัญจนาภรณ์ สุภวิทยา  ครูชํานาญการ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาคหกรรม 
81. นางพมรศรี  ชูรัตน์  ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  สาขาภาษาไทย 
82. นางประเทืองทิพย์ บัวจันทร์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาภาษาไทย 
83. นายศรชัย โชติ  รองผู้อํานวยการ   โรงเรียนปากพนัง สาขาบริหารสถานศึกษา 
   ชํานาญการ 
84. น.ส.สุพรศรี ชาเยส ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   สาขาคณิตศาสตร์ 
85. นายเฉลิมชาติ ลิ่มสกุล ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา     สาขาภาษาไทย 
86. นางสุนิสา พรหมแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม     สาขาบรรณารักษ์ 

2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  86 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม         

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จํานวน 32 ราย เพ่ือให้

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่  3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่  1 และด้านที่  2             
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นางปรารถนา  เจนการ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สาขาภาษาอังกฤษ 

2. นางสนธยา ประทุมมาศ ครูชํานาญการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔  สาขาภาษาไทย 

        (ชุมชนบ้านคีรีวง) 
3. นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดมุขธารา สาขาคอมพิวเตอร์ 
4. นางประภาศรี  ศรีหนูสุด  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดพระพรหม สาขางานประดิษฐ์ 
5. นางวรัญญู  สกุณา ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดท้ายสําเภา สาขาคณิตศาสตร์ 
6. นางอนงค์  กิมิฬาร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดเจดีย์  สาขาภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

7. นางพ็ญศรี ศรีทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านปลายรา สาขาคณิตศาสตร์ 
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8. นางอุทัยวรรณ แสงมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สาขาสังคมศึกษา- 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

9. นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล   ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง   สาขาคณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

10. นางสาวนฤมล  ภิรมรักษ์  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดไม้เสียบ สาขาภาษาไทย 

11. นางกาญจนา    ชูแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สาขาวิทยาศาสตร์ 
12. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์ ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดอู่แก้ว   สาขาวิทยาศาสตร์ 
13. นางสาวกรรหา ปานแก้ว  ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านด่าน สาขาภาษาไทย 

14. นางพิจิตตรา สุวรรณโณ   ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สาขาภาษาไทย 

15. นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์   ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สาขาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

16. นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์  ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด     สาขาภาษาไทย 

17. นางอรัญญา ศรีจํานอง  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
18. นางสุภาณี ผิวเหมาะ  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต  สาขาภาษาอังกฤษ 

19. นางสุทธิณี ราชจินดา  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม   สาขาสุขศึกษาฯ 

20. นางจันทร ไชยพงศ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สาขาภาษาอังกฤษ 

21. นางฐิติพร พรหมจรรย์  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทางข้ึน สาขาภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
22. นางนิภาพร ดาบทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง  สาขาคณิตศาสตร์ 
23. นางตุ๊กตา บุญศิริ ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาคหกรรม 

24. นางยินดี เวชสาร ครูชํานาญการ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ 
25. น.ส.พันธิมา  เชาวลิต ครูชํานาญการ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  สาขาคอมพิวเตอร์ 
26. น.ส.พวงรัตน์ ไชยฉิม ครูชํานาญการ โรงเรียนโศภนคณาภรณ ์ สาขาภาษาอังกฤษ 

27. นางณิชกมล รัตนพันธ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา        สาขาศิลปะ (นาฏศิลป์) 
28. นางผกากรอง โยธารักษ์  ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาวิทยาศาสตร์ 
29. นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว  ครชูํานาญการ โรงเรียนทุง่สงวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ 
30. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อํานวยสถานศึกษา  โรงเรียนโยธินบํารุง   สาขาบริหารสถานศึกษา 

    ชํานาญการ   (ย้ายไป สพป.นศ. เขต 3)  

31. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์  รองผู้อํานวยสถานศึกษา  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  สาขาบริหารสถานศึกษา 

             ชํานาญการ  
32. นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 12   สาขานิเทศการศึกษ 
    ชํานาญการ 
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ระเบียบวาระที่ 4.7  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 64 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 1 . นางพวงศร  แก้วมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดท่าช้าง สาขาวิชางานบ้าน 
         ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มี.ค. 2559 
 2 . นายอภิสิทธิ์ ธานมาศ ครชูํานาญการ โรงเรียน วัดหญ้า  สาขาวิชางานเกษตร 
         ไม่ก่อนวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
 ๓ . นางพรพันธ์ เดชภูมิ ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดหมน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
         ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙  
  4. นางสาวทัศนีย์  นันทรักษ ์ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านสํานักใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
          ไม่ก่อนวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
  5. นางสุภาวดี ดิสเสถียร ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
        “ณ นครอุทิศ” ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ 
  6. นางสายทิพย์ มณีนวล ครูชํานาญการ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 4   สาขาวิชาภาษาไทย 
          ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

7. นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพป.นศ. 2 สาขานิเทศการศึกษา 
       ไม่ก่อนวันที่ 8 พ.ย. 2559 

8. นางศิริรินทร์ กุญชรินทร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สาขาวิชาภาษาไทย 
ไม่ก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2559 

9. นางอรพรรณ หนูราช  ครชูํานาญการ โรงเรียนบ้านชายคลอง สาขาวิชาภาษาไทย 
      ไม่ก่อนวันที่ 19 ม.ค. 2560 

10. นางรพีพรรณ เพ็ชรศรีทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      ไม่ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 2559 

11. นางสุจามร เนาวรัตน์  ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดจันดี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      ไม่ก่อนวันที่ 27 ธ.ค. 2559 

12. นางเลขา ชูแก้ว  ครูชํานาญการ โรงเรียน หมู่บ้านป่าไม้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      ไม่ก่อนวันที่ 20 ม.ค. 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 13. นางสาวขวัญตา  เจียรวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดดอนมะปราง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
         ไม่ก่อนวันที่ 22 พ.ย.2559 
 14. นางประทีป มีเอียด ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลําปะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
         ไม่ก่อนวันที่ 14 ต.ค.2559 
 15. นางกันหา สุขช่วย ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดศรีสุวรรณาราม สาขาวิชางานประดิษฐ์- 
            งานช่าง  
         ไม่ก่อนวันที่ 26 มิ.ย. 2558 
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 16. นายบุญเทียน แก้วสุวรรณ์ ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดรักขิตวัน สาขาวิชางานเกษตร 
         ไม่ก่อนวันที่ 28 ก.ค. 2559 

 17. นางสาวนัดดา สมัยสงค์ ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดปลายสระ สาขาวิชางานเกษตร 
       ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2559 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 18. นางสาวโสภา ไสวศรี รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาบริหารสถานศึกษา 

     ชํานาญการ  
ไม่ก่อนวันที่ 22 พ.ย. 2559 

 19. นายสุจินต์ วิเชียรฉาย   รอง.ผอ.ร.ร. โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาบริหารสถานศึกษา  
 ชํานาญการ    
    ไม่ก่อนวันที่ 14 ต.ค. 2559 

20. นายบุญชนะ สิริกาญจน์ รอง.ผอ.ร.ร.  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาบริหารสถานศึกษา 
  ชํานาญการ   ไม่ก่อนวันที่ 15 พ.ย. 2559 

21. นางมณฑา ชิณวงศ์ ครูชํานาญการ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
  ไม่ก่อนวันที่ 29 ม.ค. 2558 

22. นายสุธี สกุลคง ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาวิชาการงาน 
       อาชีพ (เกษตร) 

      ไม่ก่อนวันที่ 8 ก.ค. 2558 
23. นายธวัชชัย อินเล็ก ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาวิชาการงานอาชีพ     

           (เกษตร) 
      ไม่ก่อนวันที่ 13 ก.ค. 2558 

24. นางวรรณี ธรรมชาติ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 8 ม.ค. 2558 

 
25. นายซัลมา พงษ์ยี่หล้า ครูชํานาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

ไม่ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2558 
26. นางวัลภา โสภิกุล ครูชํานาญการ โรงเรียน ทุ่งสง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2558 
27. นายอับดุลเร๊าะฮิม ดาราแมง ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2558 
28. นางสุภร กาญจนาภรณ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 2 เม.ย. 2558 
29. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 10 เม.ย. 2558 
30. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        ไม่ก่อนวันที่ 8 พ.ค. 2558 
31. นางสาวพรทิพย์ ปลอดเถาว์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

               สมเด็จพระศรีนครินทร์  
ไม่ก่อนวันที่ 2 ก.พ. 2558 
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32. นางเนตรทิพย์ รอดเหลี่ยม ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
          สมเด็จพระศรีนครินทร์  

ไม่ก่อนวันที่ 2 ก.พ. 2558 
33. นางสุนิสา หมัดอาด้ํา ครูชํานาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        ไม่ก่อนวันที่ 6 ก.พ. 2558 
34. นายธวัชชัย พันธนิตย์  ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 9 ก.พ. 2558 
35. นางนุชสรา นาคัน ครูชํานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      นครศรีธรรมราช  

ไม่ก่อนวันที่ 12 ก.พ. 2558 
36. นางจินตนา ชูโชนาค ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 7 พ.ค. 2558 
37. นางสาววิไลจิต ไหมเอียด ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        ไม่ก่อนวันที่ 29 เม.ย. 2558 
38. นางอินทิรา วัชรศิริ  ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

ไม่ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 2558 
39. นายสมชาย ผลชัย ครูชํานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      นครศรีธรรมราช     

        ไม่ก่อนวันที่ 26 ธ.ค. 2557 
40. นางโสภา ปรีชา ครชูํานาญการ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 2 ธ.ค. 2557 
41. นางสุวิมล นพนิช ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
42. นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมพิทักษ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
 
43. นางสุพิศ พลเกษตร ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
44. นางเมธาวดี ชูผล ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
45. นายสุวรรณ ดิษฐาน ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
46. นางรวิวรรณ อังคณานนท์ ครูชํานาญการ โรงเรียนขนอมวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
47. นางปราณี เจริญ ครูชํานาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
48. นางราตรี ทิพย์โยธา ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
49. นางปราณี อิงคศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนคงคาประชารักษ ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2558 
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50. นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 26 ม.ค. 2558 
51. นางไพเราะ ศรีมีชัย ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
ไม่ก่อนวันที่ 30 ม.ค. 2558 

52. นางพรปวีณ์ จันทรชิต ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
53. นางอํานวย รักเถาว์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
54. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2557 
55. นางอมรรัตน์ เสถียร ครูชํานาญการ โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
56. น.ส.มลธิรา ธรรมรงรักษ ์ครูชํานาญการ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
57. นางสุขศร ีม่วงเสน ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2557 
58. น.ส.วิบูลย์ศรี มีเสน ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 8 ม.ค. 2558 
59. นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน์ ครูชํานาญการ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 30 ม.ค. 2558 
60. นางปิยนุช มามาก ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 20 ก.พ. 2558 
61. นางรื่นจิต แสงแก้วสุข ครูชํานาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2558 
62. นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 23 เม.ย. 2558 
63. นางแพรวพรรณ ศรทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ไม่ก่อนวันที่ 28 เม.ย. 2558 
64. นางบุษกร สุวรรณรัตน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 10 ก.ค. 2558 

2. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จํานวน 76 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 1. นายโชคดี ถาวรเศษ ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดท้ายสําเภา สาขาวิชางานเกษตร 
 2. น.ส.สุวิมล ธัญวรรณ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดวนาราม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
 3. นางศรีสุดา พรหมทอง ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดพระมหาธาตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 4. นางกรองแก้ว ศรีวารินทร์ ครชูํานาญการ โรงเรียนวัดสมอ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 5. นางพวงเพ็ญ ดิษแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียน ราษฎร์บํารุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 6. นางสาววรกาญจน์ ชูแว่น ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดไพศาลสถิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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  7. นางสาวณัฐาพร ส้มชู ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดมะม่วงตลอด สาขาวิชาภาษาไทย 
 8. นางอารมย์ ภิรมย์รักษ์  ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดท่าแพ สาขาวิชาภาษาไทย 

9. นางจุรีรัตน์ เกษร ครูชํานาญการ โรงเรียน ราษฎร์บํารุง สาขาวิชาภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

10. น.ส.ปราณี ศรีวัฒน์ ครูชํานาญการ โรงเรียน บ้านพอโกบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
11. นางบุญเจือ สายทอง ครูชํานาญการ โรงเรียน บ้านทะเลสองห้อง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 12. นางจิราพร ทองยอด ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดเทพมงคล สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

13. นางภาวิณี ชัยสงคราม ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
14. นางธณิกา รงัสิมันตุชาติ ครชูํานาญการ  โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 15. นางสาวจิรัญญา เกิดสม ครูชํานาญการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สมเด็จพระศรีนครินทร์   

16. นางฑิฆัมพร รัตนบุรี ครูชํานาญการ โรงเรียนวังหินวิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
17. นางสาวพวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
18. นายอธิฐาน สุขเสนา ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
19. นายธนภูมิวัฒน์ ยังช่วย ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
20. นางอนัญญา เทโหปการ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
21. นายสอหมาด หมันเร๊ะ ครูชํานาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
22. นางจุฑามาศ ยิ่งยงค ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
23. นางสายสนีย์ อรุณกมล ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 24. นางนิติมา จันทโกมุท  ครูชํานาญการ โรงเรียน ฉวางรัชดาภิเษก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
25. นางจิตประภา ศักดามาศ ครูชํานาญการ  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
26. นางสุธิรา เพชรชูช่วย ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
27. นางสิริภรณ์ นวลศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
28. นางสายชล ชุมโรย ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
29. นางวิภาวดี สุขพันธ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
30. นางปรียานุช กิจเกตุ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
31. นางอุมาพร คนธรักษ์  ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
32. นางปาริชาติ อักษรภักด ีครูชํานาญการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
33. นางภาวณี รัตนสมบูรณ ์ครูชํานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้สาขาวิทยาศาสตร์ 
34. นายกุลธนิต ด้วงกูล ครชูํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
35. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
36. นายประยูร มาสวัสดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
37. นางสุชาดา จิตจํา ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาวิทยาศาสตร์ 
38. นางสาวสุดารัตน์ แท่นเนี่ยว ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
39. นางวิยะดา สงเสน ครูชํานาญการ โรงเรียน ทรายขาววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
40. นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
41. นางจินตนา วรรคจันทร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
42. นายสมพงศ์ ไชยเจริญ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
43. นางกาญจนา ปานสังข ์ครูชํานาญการ โรงเรียนโศภนคณาภรณ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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44. นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
45. นางเรณ ูรักษารัตน์  ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
46. นางกฤติกา จํานง ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
47. นางพนิดา อินณรงค ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
48. นางสาวมณฑา แก้วประวัติ ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
49. นางจุลีพร ภู่พงศ์เพ็ชร ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
50. นางพเยาว์ คตน่วม ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
51. นางกัลยา พรมทิพย์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
52. นางศิริมา แก่นคํา ครูชํานาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ-  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      วสุนธราภิวัฒก์ 
53. นายสุรศักดิ์ แสนภักด ี ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
54. นางนิตยา คงสุข ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
55. นางสาวสุดา เงินคีร ี ครูชํานาญการ โรงเรียน ทุง่สง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
56. นายธานี วงษ์สุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
57. นางจิตตินันท์ รัตนบุรี ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
58. นางอัจฉรา ปัจฉิม ครชูํานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
59. นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
60. นางนิภาภรณ์ นาคฤทธิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
61. นางรติกร เส้งสุ้น ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
62. นางณิชกานต์ อมรลักษณ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
63. นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์ ครชูํานาญการ โรงเรียนปากพนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
64. นางวนิดา วารีรักษ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
65. นางดนิตา ศรีวรานนท์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
66. นางนิติมา ไพศาลธรรม ครูชํานาญการ โรงเรียน เชียรใหญ่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
67. นางปาริชาต เต็มนา ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
68. น.ส.สุธิรา กาญจนวิเศษ  ครูชํานาญการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
69. นางพิสมัย วงษ์สุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
70. นางวารุณี จินดาวงศ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
71. นายสมใจ จันสุกสี ครูชํานาญการ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
72. นางปาจรีย์ หนูประสิทธิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
73. นายจรูญ เชาวลิต ครูชํานาญการ โรงเรียน โมคลานประชาสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
74. นายวิชาญ พรหมศร ครูชํานาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
75. น.ส.สมหมาย บัวจันทร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทรายขาววิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 76. นางสัจจา ศิริวงษ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  22 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 1. นางธันว์ชนก วิทูลไชย ครชูํานาญการ โรงเรียน วัดพระมหาธาตุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 2. นางสาวกรีสุดา จุติยนต์  ครูชํานาญการ โรงเรียน วัดสมอ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 3. นางพัฒนา เหล็งจุ้ย ครชูํานาญการ โรงเรียน วัดโบสถ์ คศ.๒ สาขาวิชางานประดิษฐ์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
4. นางสาวสุนันทา ลาชโรจน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดมังคลาราม   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 5. นางกาญจนา เจือบุญ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดปลายสระ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 6. นางอารี เกตุแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

          ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

7. นางนงพงา ชูแก้ว ครชูํานาญการ โรงเรียน คงคาประชารักษ ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
8. ว่าที ่ร.ต.เกรียงไกร สิทธิพงศ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
9. นายอภิชัย ณ นคร ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
10. นายวิชาญ จินพล ครูชํานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
11. นางบุษรา ทองมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
12. นางรัชนีวรรณ ชอบผล ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
13. นางสาวปรีดา ตะเหลบ ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
14. นางจิรัชญา พัดศรีเรือง ครชูํานาญการ  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
15. นางรัตติยา ช่วยคงคา ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
16. นางรัตนา ระย้า ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
17. นางเติมทิพย์ นิชลานนท์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
18. นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
19. นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติ ครูชํานาญการ โรงเรียนบางขันวิทยา  สาขาวิชาการงานอาชีพ        

    (เกษตร)  
20. นายวธัญญู  ทองเหลือ ครูชํานาญการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้สาขาวิชาการงาน 

   อาชีพ(เกษตร) 
21. นางวีณา อินณรงค์ ครชูํานาญการ โรงเรียน นบพิตําวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
22. นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1) 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

จํานวน 81 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นางวรรณทิพย์ บดิกาญจน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สาขาภาษาไทย 
        ไม่ก่อนวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐ 

2 . นางมุรีหย๊ะ ครองนุช ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยระย้า สาขาภาษาไทย  
ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ 

3 . นางมาลีแสงอําไพ ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านคันธง สาขาภาษาไทย  
ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ 
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4 . นางอัจฉราพรรณ ชายวงศ ์ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดหญ้า  สาขาภาษาไทย  
ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 
 

5 . นายนันทวิทย์ธานมาศ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทุ่งแย้  สาขาสุขศึกษาและ 
        พลศึกษา  

ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
6 . นางลัดดาวรรณ  มัชฌิมวงศ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดบางตะพาน สาขาภาษาไทย  

ไม่ก่อนวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ 
7 . นางจุฑามณี  วิเชียรประพันธ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดกัด  สาขาภาษาไทย  

ไม่ก่อนวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ 
8 . น.ส.มันฑนา ไกรลาศ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดวังหงส์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

       ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

9. น.ส.ณัฐวรรณทองมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สาขาสังคมศึกษา 
        ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
10. นางอุทัย  เดชานุกูล ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านนบ  สาขาภาษาอังกฤษ 

     ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ 
11. นายปรีดา เพชรชนะ ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านประชาอารี สาขาสุขศึกษาฯ  

ไม่ก่อนวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ 
12. นางพรทิพา ดาววิจิตร ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สาขาปฐมวัย  

ไม่ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 2560 
13. นางกนกวรรณ ศรีบงการ ครชูํานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สาขาปฐมวัย  

ไม่ก่อนวันที่ 26 เม.ย. 2560 
14. นางณิชารีย์ สุขแสน ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน สาขาภาษาอังกฤษ 

        ไม่ก่อนวันที่ 25 พ.ค. 2560 
15.  นางพรศรี  อินเล็ก ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สาขาวิทยาศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
16.  นายอภิจิตร์  ณ นคร ครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง สาขาวิทยาศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 6 มิ.ย. 2560 
17.  นางปัทมาวรรณ อภธิรรมบัณฑิต ครูชํานาญการ  โรงเรยีนวัดประทุมทายการาม สาขาาษาอังกฤษ  

ไม่ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2560 
18.  นางวรารัตน์  กิจมะโน ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดนากัน  สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

19.  นายสบาย ทองสลัก ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา    สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
       ไม่ก่อนวันที่ 12 ม.ค. 2560 

20.  นางวิจิตรา ภักดีสุวรรณ ครูชํานาญการ โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ 
ไมก่่อนวันที่ 27 ม.ค. 2560 

21. นายสราวุฒิ  พรมประถม ครูชํานาญการ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์ 
ไม่ก่อนวันที่ 23 ธ.ค. 2559 
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22. นางปรีดา ดิษฐ์สาคร ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
ไม่ก่อนวันที่ 16 ก.พ. 2560 

23.  นางนิภาพรรณ กะตากูล ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง  สาขาคอมพิวเตอร์ 
ไม่ก่อนวันที่ 8 พ.ค. 2560 

24. นางอัจฉรา ไชยทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 10 มี.ค. 2560 

25. นางสาววสุ เที่ยวแสวง ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา     สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       ไม่ก่อนวันที่ 6 มี.ค. 2560 

26. นางนุชนารถ เปียแดง ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาภาษาอังกฤษ 
ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2560 

27.  นางเพ็ญศิริ สังข์สัพพันธ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาภาษาอังกฤษ 
       ไม่ก่อนวันที่ 27 เม.ย. 2560 

28.  นางอัมพร ดวงไสย ครูชํานาญการ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สาขาภาษาอังกฤษ 
       ไม่ก่อนวันที่ 28 มี.ค. 2560 

29.  นางพิมลรัตน์รัฐธรรม ครชูํานาญการ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สาขาแนะแนว 
       ไม่ก่อนวันที่ 10 มี.ค.2560 

30.  นางสุวรรณี  สุวรรณ   ครูชํานาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 14 ก.ย. 2559 

31.  นายสุธี  พันธุ์พิพัฒน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวด  สาขาคณิตศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 13 ก.ย. 2559 

32.  นางภาณี  แสนเดช ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 4 ส.ค. 2559 

33.  นางจิตปิ่น  ทองวิจิตร ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 4 ส.ค. 2559 

34.  น.ส.วันทนา  หนูนะ ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 9 ส.ค. 2559 

35.  นางอรุณ ีชูขาว ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 2 ก.พ. 2560 

36.  นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สาขาสังคมศึกษา 
       ไม่ก่อนวันที่ 15 ธ.ค. 2559 

37.  นายสุนทร  พลเดช ครชูํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 8 ธ.ค. 2559 

38.  นางเนาวรัตน์ สนธิเมือง ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 19 ธ.ค. 2559 

39.  นายวิทูล  สนธิเมือง ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสังคมศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ 19 ธ.ค. 2559 

40.  นางกนกกาญจน์ พูลพิพัฒน์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  สาขาสังคมศึกษา 
ไม่ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2559 

41.  น.ส.กิตติมา จิ๋ว ครชูํานาญการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาสังคมศึกษา 
       ไม่ก่อนวันที่ 3 พ.ย. 2559 
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42.  น.ส.สรญา  เพชรรัตน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  สาขาคอมพิวเตอร์ 
ไม่ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2559 

43.  นายวิชัย  ไชยจันทร์ ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาทัศนศิลป์  
       ไม่ก่อนวันที่ 16ก.พ. 2560 

44.  นายกัมพล  หวันหม๊ะ ครูชํานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สาขาทัศนศิลป์  
       ไม่ก่อนวันที่ 3 ก.พ. 2560 

45.  นางนิภา ส่งทวน ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาทัศนศิลป์  
ไม่ก่อนวันที่ 12 ม.ค. 2560 

46.  นายวิรัช  แสนเสนาะ ครูชํานาญการ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์     สาขาทัศนศิลป์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 24 ม.ค. 2560 

47.  นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ ์ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพูน  สาขาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
       ไม่ก่อนวันที่ 26 ธ.ค. 2559 

48. นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์ ครูชํานาญการ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  สาขาวิทยาศาสตร์ 
ไม่ก่อนวันที่ 26 ธ.ค. 2559 

49.  นายจําลอง  สุวรรณบํารุง ครูชํานาญการ โรงเรียนร่อนพิบูรณ์เกียรติฯ   สาขาเกษตร  
       ไม่ก่อนวันที่ 9 ก.พ. 2560 

50. . นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวง ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพูน  สาขาแนะแนว  
       ไม่ก่อนวันที่ 15 ก.พ. 2560 

51.  นางศิริกาญจน์ จําปา ครูชํานาญการ โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาแนะแนว  
       ไม่ก่อนวันที่ 16 ก.พ. 2560 

52.  นางสุภาภรณ์ ทองใหญ ่ครูชํานาญการ โรงเรียนขนอมพิทยา สาขาแนะแนว  
       ไม่ก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2559 

53. นางกุษมา ประจงไสย ครูชํานาญการ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สาขาสังคมศึกษา 
       ไม่ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2559 

54.  นางบุปผา พิกุลทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   สาขาสังคมศึกษา 
       ไม่ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2559 

55.  นางณัฎฐ์ธัญศา ภุมรินทร์ ครูชํานาญการ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาภาษาอังกฤษ 
       ไม่ก่อนวันที่ 9 ก.พ. 2560 

56.  นายวรศักดิ์  ดวงมุสิก รอง ผอ.ร.ร. โรงเรียนบางขันวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ 
   ชํานาญการ  

ไม่ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2559 
57.  น.ส.ณัฐชยา  เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์/ชํานาญการ สพม. เขต 12 สาขาศึกษานิเทศก์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2559 
58.  นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนสตรีปากพนัง   สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 

       ไม่ก่อนวันที่ 21 ธ.ค. 2559 
59.  นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์มุณ ี  ครูชํานาญการ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สาขาวิทยาศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 2 พ.ค. 2560 
60.  นายธีรพล สิตะรุโณ ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาวิทยาศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 27 เม.ย. 2560 
61.  นายจํานง ซ้ายหุย ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 30 พ.ค. 2560 
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62.  นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สาขาคณิตศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 30 พ.ค. 2560 

63.  นางรัตนา ด่านไชยเพชร  ครูชํานาญการ  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  สาขาคณิตศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 30 มี.ค. 2560 

64. นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ ครูชํานาญการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   สาขาคณิตศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2560 

65.  นางสุดาวรรณ เดชศิริ ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  สาขาคณิตศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2560 

66.  นางอุไร ช่วยเจริญ  ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สาขาภาษาไทย  
       ไม่ก่อนวันที่ 5 มิ.ย. 2560 

67.  นางสาวสุจารี สังข์ชุม ครูชํานาญการ โรงเรียนเขาพังไกร สาขาวิทยาศาสตร์ 
       ไม่ก่อนวันที่ 23 มี.ค. 2560 

68.  นางสุพรรณีชู บัวทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  สาขาภาษาไทย  
       ไม่ก่อนวันที่ 26 มิ.ย. 2560 

69.  นางมณฑา ชูแก้วร่วง ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์    สาขาภาษาไทย 
       ไม่ก่อนวันที่ 19 มิ.ย. 2560 

70.  นางสุคนธ์ บุรัมพฤกษ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม    สาขาภาษาไทย 
       ไม่ก่อนวันที่ 26 มิ.ย. 2560 

71. นางประภานุสรณ์ ทองคงใหม่  ครูชํานาญการ  โรงเรียนร่อนพิบูลย์-  สาขาภาษาไทย  
            เกียรติวสุนธราภิวัฒน์  

ไม่ก่อนวันที่ 9 มิ.ย. 2560 
72.  นางสุวัจนา มวยดี ครูชํานาญการ โรงเรียนนาบอน  สาขาการงานอาชีพฯ 

       ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2560 
73.  นางฉลวย หนูผุด ครูชํานาญการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  สาขาการงานอาชีพฯ

     ไม่ก่อนวันที่ 30 มี.ค. 2560 
74.  นางวรรณี ทองกัน ครูชํานาญการ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  สาขาการงานอาชีพฯ 

       ไม่ก่อนวันที่ 8 พ.ค. 2560 
75.  นางเตือนจิตร เดชพรหม ครูชํานาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาภาษาไทย 

       ไม่ก่อนวันที่ 22 มิ.ย. 2560 
76.  นางรัตนาภรณ์ เรืองรุก  ครูชํานาญการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2560 
77.  นางกัลยา สิทธิชัย ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 12 เม.ย.2560 
78.  นางกัญญ์ณภัสสร์ มีบุญมาก  ครูชํานาญการ  โรงเรียนคงคาประชารักษ์  สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 22 มิ.ย. 2560 
79.  นางอภิญญา เพ็ชรเลิศ  ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาคณิตศาสตร์ 

       ไม่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2560 
80.  นางอุมากร สุวรรณฤทธิ์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  สาขาภาษาอังกฤษ 

   ไม่ก่อนวันที่ 10 มี.ค. 2560 
81.  นางนราวดี เมืองจีน ครูชํานาญการ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ 

       ไม่ก่อนวันที่ 5 พ.ค. 2560 
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2. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จํานวน 3 ราย ดังนี้  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

1. นางอุษา นารถไพรินทร์  ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สาขาภาษาอังกฤษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

2. นางสาวจันทนา เมืองแสน ครูชํานาญการ  โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์  
3. นางวราทิพย์ ฤทธิชัย  ครูชํานาญการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  สาขาการงานอาชีพฯ 

           งานคหกรรม  
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ

การพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 ) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   

จํานวน 1  ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

-  นางสุรางค์รัตน์  คงสําคัญ   ครชูํานาญการ โรงเรียนบ้านสันยูง สาขาภาษาอังกฤษ 
         ไม่ก่อนวันที่ 4 พ.ค. ๒๕๖๐ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) รุ่นที่ 4 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญ 

การพิเศษ ของข้าราชการครูสายงานการสอน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

1. น.ส.มนิสา  รัตนบุร ี ครูชํานาญการ โรงเรียนทุ่งสง  สาขาสังคมศึกษา 
        ไม่ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 2559  
2. น.ส.อโณทัย  ถาวโรฤทธิ์ ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง สาขาคอมพิวเตอร์ 
        ไม่ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 2559 

2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ      
จํานวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุด

ที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงาน  
ทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ราย ดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

1. นายสุดสาครพรมนิน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบริหารสถานศึกษา 
      ชํานาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
2. นางกาญจนา จิตรสํารวย ศึกษานิเทศก์/ชํานาญการพิเศษ  สาขานิเทศการศึกษา 

 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม        

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จํานวน 3 ราย เพ่ือให้สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2     
และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
1. นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค ์สาขาบริหารการศึกษา 

            ชํานาญการพิเศษ        

2. นางจิราพร รัตนกุล      ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีปากพนัง  สาขาบริหารการศึกษา  
             ชํานาญการพิเศษ       

3. นายปราโมทย์ พรหมนิล  ผู้อํานวยการสถานศึกษา   โรงเรียนทรายขาววิทยา  สาขาบริหารการศึกษา 

     ชํานาญการพิเศษ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.13  เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัตปิระกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก    
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จํานวน 10 ตําแหน่ง ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
1. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 17 
2. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 36 
3. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 45 
4. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 55 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
 5. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 22 
 6. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นยาบยและแผน  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 37 
 7. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 46 
 8. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 47 
 9. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ระดับชํานาญการพเิศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 17 
 10. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี อ 60   
  
           2. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

 3. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล  

 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง การก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปี 2560 
(1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ เดือน ก าหนดการประชุม หมายเหตุ 
 วัน วันที่ 

1 เดือน กันยายน 2560 วันศุกร์ 29 กันยายน 2560  
2 เดือน ตุลาคม 2560  วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2560  
3 เดือน พฤศจิกายน 2560  วันพฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560  
4 เดือน ธันวาคม 2560  วันศุกร์ 29 ธันวาคม 2560  
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