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มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งท่ี 11/2561 
วันพุธ ท่ี 24 ตุลาคม  2561 

เวลา 13.30  น. 
ณ ห(องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

.................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  ร2วมสนับสนุนโรงเรียนร2วมพัฒนา (โรงเรียนชุมชนบ(านส่ีแยก) 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      รับทราบ โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนชุมชนบ�านสี่แยก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวข�อง ตอไป 

 

 
1.2 เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน เรื่อง “นครศึกษา” 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

         รับทราบการดําเนินการ เรื่อง นครศึกษา 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  รับรอง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให(ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                            

       รับทราบผลการดําเนินการตามวาระการประชุมตอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  10/2561 เ ม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561                  
จํานวน 11 วาระ 
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   3.2 เรื่อง  แจ(งเพ่ือทราบ 
       3.2.1 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ�าฟ�ามหาจักรี  (Princess Maha  
                                                   Chakri Award) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รับทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู�เข�ารับการคัดเลือก รางวัลสมเด็จเจ�าฟ9ามหาจักรี 
(Princess Maha Chakri Award) จํานวน 4 ราย ดังนี้  
              1.นายบุญเสริญ  จันทรNทิน  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตNจุฬาภรณNวิทยาลัย 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
   2. นางเยาวภาณี  พงศNกระทุง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนลานสกา                     
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

3. นายมนตรี  คงแก�ว ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

4. นางชไมพร  ใบเรือง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทางข้ึน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
     เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง ทบทวนการเล่ือนข้ันเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เห็นชอบการเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 
 

              

เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  ขอทบทวนการเล่ือนเงินเดือนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งบุคลากร 
        ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให�ยกเลิกมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 10/2561 

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2561) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  นอกนั้น คงเดิม 
 2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร                     
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีปฏิ บัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ใหม2 จํานวน 36 คน  
 3. เห็นชอบไมเลื่อนเงินเดือนให�กับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร                  
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ใหม2 จํานวน 1 ราย  
 4. อนุมัติเปUนหลักการ เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  ท่ีไปชวยราชการ  สํานักงานศึกษาธิการภาค 6  ให�เปUนไปตามผลการพิจารณา                    
ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ�ง 
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                                                         เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง   ทบทวนการย(ายข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครู (รอบท่ี 2) ปK พ.ศ.2561 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

ให(ย(ายกรณีพิเศษ ได(จํานวน 7 ราย  ดังนี้ 
 

ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาเดิม ตําแหนงและหนวยงานการศึกษาท่ีกําหนดใหม ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง/สังกัด เลขท่ี
ตําแหนง 

ตําแหนง/สังกัด วิชาเอก เลขท่ีตําแหนง หมายเหตุ  
 

1 นางสาวดามันญา 
     ลักษณะวิลาศ 

คร ู
บ�านบางวัง 
สพป.พังงา 

1761 คร ู
ปากพนัง 
สพม.12 

ภาษาไทย 25884  

2 นางขวัญกมล 
      จันทระคูณ 

คร ู
เมืองกระบ่ี 
สพป.กระบ่ี 

54883 คร ู
กัลยาณีศรีธรรมราช 
สพม.12 

ภาษาจีน 25725  

3 นางรวมพร 
       ผิวจิตร 

คร ู
ดังดรณุ ี
สพม.6 

105137 คร ู
สตรีทุงสง 
สพม.12 

ภาษาจีน 24567  

4 นางสาวสุภลัคนN 
       นิพัทพงษN 

คร ู
สตรรีะนอง 
สพม.14 

11849 คร ู
ทุงสง 
สพม.12 

ภาษาจีน 26303  

5 นางอมรรัตนN 
        เดชพรหม 

คร ู
ท�องเนียนคณาภิบาล 
สพม.12 

68724 คร ู
ทาศาลาประสิทธ์ิฯ 
สพม.12 

ภาษาไทย 25141  

6 นางสาวกัญจนNภสั 
        เกตุโรจนN 

คร ู
ภูเก็ตวิทยาลัย 
สพม.12 

8108 คร ู
เตรียมอุดมศึกษา 
สพม.12 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

35785  

7 นายวรพล 
       วิเชียรนพรัตนN 

คร ู
กาญจนภิเษกวิทยาลัย 

30996 คร ู
สตรีทุงสง 
สพม.12 

ดนตรไีทย 26216  

  



 

                                                           เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง  การอนุมัติใช(ตําแหน2งว2างเพ่ือบรรจุและแต2งตั้งผู(สอบแข2งขันได(เข(ารับราชการเปOนข(าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน2งครูผู(ช2วย  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกเรียกตัวผู�สอบแขงขันได�เพ่ือบรรจุและแตงต้ัง เข�ารับราชการเปUน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู�ชวย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 จํานวน 254 อัตรา ดังนี้ 
 

 
ท่ี 

 
วิชาเอกท่ีเรียกบรรจุ 

 
จํานวนท่ีเรียกบรรจุ 

 
หมายเหตุ 

 
1 อุตสาหกรรมศิลปZ 1  
2 การเงินและการบัญชี 4  
3 ดนตรีศึกษา 2  
4 ดนตรีสากล 3  
5 คณิตศาสตรN 39  
6 ภาษาไทย 48  
7 ภาษาอังกฤษ 40  
8 วิทยาศาสตรNท่ัวไป 11  
9 ฟ\สิกสN 3  

10 สังคมศึกษา 18  
11 พลศึกษา 11  
12 ศิลปศึกษา 7  
13 นาฎศิลปZ 3  
14 คอมพิวเตอรN 5  
15 ประถมศึกษา 12  
16 ปฐมวัย 47  

รวม 254  
      

2. กรณีเรียกตัวผู�สอบแขงขันได� ตามข�อ 1. ไมมารายงานตัว มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู�สอบแขงขันได�ลําดับถัดไป เพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเข�ารับราชการเปUนข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู�ชวย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช          
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง 
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3. อนุมัตินําตําแหนงวางและวิชาเอกท่ีไมมีบัญชีผู�สอบผู�สอบแขงขันได� ตามบัญชีคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 หรือมีไมเพียงพอให�ขอใช�บัญชีผู�สอบแขงขันได�ใน
บัญชีผู�สอบแขงขันได�ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปUนผู�สอบแขงขันได�ในบัญชีอ่ืน ตําแหนงครูผู�ชวย ตามหลักเกณฑNและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) และ
ดําเนินการให�แล�วเสร็จทุกข้ันตอน และรายงานให� กศจ. ทราบ จํานวน 13 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ท่ี 
 

กลุมวิชาหรือวิชาเอกท่ีเรียกบรรจุ 
 

จํานวนท่ีขอใช�บัญชีผู�
สอบแขงขันได�             
ของกศจ.อ่ืน 

 

 
หมายเหตุ 

กศจ.ท่ีขอใช�บัญชี 

1 คหกรรมศาสตรN 1 กระบ่ี 

2 ภาษาจีน 7 สุราษฎรNธานี 

3 ประวัติศาสตรN 1 สุราษฎรNธานี 

4 ดนตรีไทย 1 สุราษฎรNธานี 

5 ชีววิทยา 1 สุราษฎรNธานี 

6 อุตสาหกรรมศิลปZ(กอสร�าง) 1 สุราษฎรNธานี 

7 บรรณารักษN 1 พังงา 

รวม 13  
 

 4.  อนุมัติให�ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเปUนตําแหนงครูผู�ชวย หรือตําแหนงครูผู�ชวย
เปUนตําแหนงครู เพ่ือใช�ในการบรรจุและแตงต้ังผู�สอบแขงขันได�  
 5. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การย�าย และการโอนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปUนผู�สอบแขงขันได� มาบรรจุและแตงต้ังให�ดํารงตําแหนงครูผู�ชวย ตามหลักเกณฑNและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแล�วเสร็จทุกกระบวนการ 
 6. อนุมัติการโอนพนักงานสวนท�องถ่ินและข�าราชการอ่ืน ซ่ึงเปUนผู�สอบแขงขันได� มาบรรจุและแตงต้ังเปUน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู�ชวย ตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จนแล�ว
เสร็จทุกกระบวนการ 
 7.  อนุมัติให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแตงต้ังผู�สอบแขงขันได� ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ีไปรายงาน
ตัวเข�าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง 
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เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง การพิจารณาย(ายผู(อํานวยการสถานศึกษา และรองผู(อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี  1  ปK พ.ศ. 2561   
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี้ 
  

1. อนุมัติผลการย(ายกรณีเพ่ือประโยชนRของทางราชการ  จํานวน  1  ราย 
   

 

ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  จํานวน  1  ราย   
1 บ�านวังยวน 

 
นางพัชรินทรN 
              แผนทอง 

ผอ.ร.ร. วัดทะเลมิตรภาพท่ี 151/
สพป.นศ.2 

 
 
 

2. อนุมัติผลการย(ายกรณีพิเศษ  จํานวน  2  ราย   
 

 

ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  จํานวน  1  ราย 
1 วัดทานคร 

 
นางนัยเนตร   
             ศรีอุทัย 
 
 

ผอ.ร.ร. วัดน้ํารอบ/เมือง 
สพป.นศ.1 

 สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2  จํานวน  1  ราย 
2 บ�านวังวัว(แดงอุทิศ) 

 
นางสาวศิริเพ็ญ 
                แซหลี 
 

ผอ ร.ร. 
 

บ�านเหนือน้ํา/ 
สพป.สุราษฎรNฯ เขต 2 
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3. อนุมัติผลการย(ายกรณีปกติ  จํานวน   44  ราย   

 
 

ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
 

นายสุธน  เกิดมณี ผอ.ร.ร. ทาศาลา/ 
สพป.นศ.4 

2 วัดพระพรหม 
 

นางจินดา  มีสุวรรณN   ผอ.ร.ร. วัดพระเพรง/ 
สพป.นศ.1 

3 บ�านไสใหญ 
 

นางสาวรัตนาภรณN 
                 นะขาว 

ผอ.ร.ร. วัดหนองแตน/ 
สพป.นศ.1 

4 วัดแพร 
 

นายปรีชา  ลั้งแท�กุล 
 
   

ผอ.ร.ร. วัดห�วยพระ/ 
สพป.นศ.1 

5 บ�านห�วยไทร 
 

นางจงใจ  จึงตระกูล ผอ.ร.ร. วัดราษฎรNเจริญ/ 
สพป.นศ.1 

6 วัดราษฎรNเจริญวราราม/
อ.พระพรหม 
 

นายสมคิด  บัวแก�ว ผอ.ร.ร. ชุมชนลานสกา/ 
สพป.นศ.1 

7 วัดบ�านตาล 
 

นางสาวสุพรรณี    
           สวุรรณเจริญ 

ผอ.ร.ร. บ�านทวดเหนือ 

8 วัดพระเพรง 
 

นายยศพล   
            ชาติโรจันทรN 

ผอ.ร.ร. ราษฎรNบํารุง/เฉลิมฯ 
สพป.นศ.1 
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ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
9 วัดทายาง 

 
นายสุรัช  วัฒนสงคN ผอ.ร.ร. บ�านทุงกรวด 

10 สหกรณNนิคมกสิกรรมทุงสง 
 

นายพิพัฒนN  
             พลเกษตร 

ผอ.ร.ร. บ�านบอมอง 

11 บ�านคลองเสาเหนือ 
 

นายธีรศักด์ิ  เพ็งสกุล ผอ.ร.ร. บ�านไสยาสนN 

12 วัดเขากลาย 
 

นางรัตนา  ทรงทอง ผอ.ร.ร. บ�านนาพรุ/ 
สพป.นศ.2 

13 วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227 
 

นายเอกชัย  สงทวี ผอ.ร.ร. บ�านไสยูงปeก 

14 วัดเสม็ดจวน 
 

นายไมตรี  ชูรอด ผอ.ร.ร. บ�านบางปรน 

15 ชุมชนบ�านปากเสียว 
  

นางสารภี  ศรีราม ผอ.ร.ร. บ�านวังวัว(แดงอุทิศ) 

16 บ�านเกาะยวน 
  

นางโฉมยงคN  
             สุขอนันตN 

ผอ.ร.ร. บ�านหนองยาง 

17 วัดยางค�อม 
 

นายมาโนชญN   
             ศรีมุกขN 

ผอ.ร.ร. บ�านปากน้ําปากพญา/ 
สพป.นศ.1 

18 
 
 

บ�านทุงกรวด 
 

นางอรอุมา  ไกรสิทธิ์ ผอ.ร.ร. บ�านหนองคล�า 
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ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
19 บ�านปากเชียร 

 
นายลาศ  ชูเชิด ผอ.ร.ร. วัดจิกพนม 

20 บ�านบางพระ 
 

นายมนูญ  ชัยเสนะ ผอ.ร.ร. บ�านคงคาล�อม 

21 วัดเกาะจาก 
 

นายมนูญ  รักดี ผอ.ร.ร. วัดอัฒฑศาสนามราม 

22 ชุมชนวัดเกาะเพชร 
 

นางสาวกมลทิพยN 
             นาคบัวแก�ว 

ผอ.ร.ร. วัดทางาม/ 
สพป.นศ.1 

23 วัดรักขิตวัน 
 

นายอาคม 
             จันทรNนวล 

ผอ.ร.ร. บ�านทุงใหญ 

24 วัดกัลยานฤมิต 
 

นายสวาท  สุขถนอม ผอ.ร.ร. วัดพิบูลยาราม 
มิตรภาพท่ี 232 

25 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพ
ท่ี 232 
 

นายไพโรจนN  คงเกิด ผอ.ร.ร. วัดบางด�วน 
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ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
26 ชุมชนบ�านบางโหนด 

 
นายรังสรรคN 
         โพธิจาญญาโน 

ผอ.ร.ร. บ�านทาน�อย 

27 บ�านทาสูง 
 

นายชัยชาญ  สกุลชิต ผอ.ร.ร. วัดปfา(ทาข้ึน) 

28 วัดพรหมโลก 
 

นางวรรณะ  ชูสุวรรณN ผอ.ร.ร. บ�านวังลุง 

29 วัดปลักปลา 
 

นางฉวีวรรณ  แก�วสังขN ผอ.ร.ร. วัดธารน้ําฉา 

30 วัดจันทาราม 
 

นางประภาพรรณ 
                  ทองสุข 

ผอ.ร.ร. บ�านบอกรูด 

31 วัดโทเอก 
 

นายเกษม  อนุรัตนN ผอ.ร.ร. วัดนากัน 

32 บ�านประชาอารี 
 

นายสันติ  ป\gนหอมกุล ผอ.ร.ร. วัดเขาปูน 

33 วัดท�าวโทะ 
 

นายธนูศิลปZ    
            สุขแสนสุข 

ผอ.ร.ร. บ�านพังปริง 

34 
 

ทาศาลา 
 

นายพนธกร 
              จรเสมอ 

ผอ.ร.ร. บ�านในถุ�ง 

35 
 

บ�านในถุ�ง 
 

นายคํานวณ  
            มิตรกระจาง 

ผอ.ร.ร. บ�านทุงชน 

36 
 

บ�านทุงชน 
 

นางสิริรักษN  
            มิตรกระจาง 

ผอ.ร.ร. วัดหมาย 

37 
 

วัดนากัน 
 

นายไพสิต  เพ็ชศรี ผอ.ร.ร. บ�านชุมขลิง 

38 
 

บ�านวังลุง นางพิญhู 
             สุทธิพันธN 

ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดทอนหงสN 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
39 มัธยมศึกษาจุฬาภรณN 

 
นายศรีวิชัย  คงจันทรN ผอ.ร.ร. เชียรใหญสามัคคีวิทยา 

40 ทุงสงสหประชาสรรคN 
 

นายจิรัฎฐN  รัตนพันธN ผอ.ร.ร. วัดเขาโร/ 
สพป.นศ.2 
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ท่ี 
 

โรงเรียน/สังกัด 
ท่ีอนุมัติ  

 

ช่ือ – สกุล  
ผู�ได�รับการอนุมัต ิ

 

 
ตําแหนง 

 

โรงเรียน/ 
สังกัดเดมิ 

41 เชียรใหญสามัคคีวิทยา 
 

นายพิทักษN  เชิญทอง ผอ.ร.ร. วัดทุงเฟijอ/ 
สพป.นศ.1 

42 กัลยาณีศรีธรรมราช 
 

นายวัชรินทรN    
             ธรรมชาติ 

รอง 
ผอ.ร.ร. 

โยธินบํารุง 

43 วิทยาศาสตรNจุฬาภรณN 
ราชวิทยาลัย นครศรีฯ 
 

นางธัญลักษณN  
               เภรภีาศ                                         

รอง 
ผอ.ร.ร. 

สตรีปากพนัง 

44 วิทยาศาสตรNจุฬาภรณN 
ราชวิทยาลัย นครศรีฯ 
(กลาง)  

นายธีระ  เงินแก�ว                                         รอง 
ผอ.ร.ร. 

พรหมคีรีพิทยาคม 

 

 4. ท้ังนี้ให�ผู� ท่ีได�ย�ายและแตงต้ัง ตามข�อ 1 – 3 เดินทางไปดํารงตําแหนงท่ีได�รับย�ายและแตงต้ัง                   
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 
และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายงานการเดินทางให�คณะกรรมการศึกษาธิการ              
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

5. ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2561  นางพรทิพยN  อุปถัมภN  ตําแหนงรองผู�อํานวยการโรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช ได�บันทึกถึงศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ความวา “ให�มีการทบทวนคําร�องขอย�ายและ
คะแนนตามหลักเกณฑNและวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษาของรองผู� อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง                   
ตําแหนงเลขท่ี 25751 เพ่ือให�เกิดความถูกต�องและเปUนธรรมในการย�ายครั้งนี้ด�วย” ซ่ึงท่ีประชุมได�ตรวจสอบ
ข�อมูลเบ้ืองต�น พบวา มีข�อมูลในสวนของบัญชีรายละเอียดการเสนอความเห็นเก่ียวกับการย�ายข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
เสนอมาให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบการพิจารณา มีรายละเอียดระบุโรงเรียนท่ีขอ
ย�ายไปดํารงตําแหนงไมตรงกับ ท่ี นางพรทิพยN  อุปถัมภN นํามาประกอบขอความเปUนธรรม เพ่ือให�เกิดความเปUน
ธรรมแกข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติ มอบให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดําเนินการดังนี้ 

    5.1 แจ�งไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการ  
5.1.1  ยืนยันความถูกต�องของข�อมูล ได�แก คําร�องขอย�ายประจําปk พร�อมความเห็นของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  ราย นางพรทิพยN  อุปถัมภN วาได�ยื่นระหวาง             
วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2561 หรือไม และได�ประสงคNย�ายไปดํารงตําแหนงโรงเรียนใดบ�าง  
  5.1.2  ให�นําสงหนังสือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ีได�แจ�งไปขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี นางพรทิพยN  อุปถัมภN  ประสงคNขอย�ายไปดํารงตําแหนง ทุกโรง 

5.1.3  นําสงมติคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่ี นางพรทิพยN  อุปถัมภN  ประสงคNขอย�ายไป 
ดํารงตําแหนง ทุกโรง 
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   5.2 ผลการยืนยัน ตามข�อ 5.1 เปUนประการใด นําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาทบทวนพร�อมกลั่นกรองและเสนอแนะการย�ายลงตําแหนงรองผู�อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนโยธินบํารุง ตําแหนงเลขท่ี 25751 ใหมอีกครั้ง และนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป 
 6. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานตําแหนงวางหลังจากการพิจารณาย�าย
ผู�อํานวยการสถานศึกษา และรองผู�อํานวยการสถานศึกษา ให�คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
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เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของข(าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
        รายนางอํานวย ไตรสุวรรณ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล�ว นางอํานวย  ไตรสุวรรณ  เปUนผู�มี
คุณสมบัติครบ จึงอนุมัติเปUนหลักการ มอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการตาม
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข�ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแตงต้ังให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ีได�ขออนุมติไว�เปUน
หลักการ ในคราวประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 8/2560 และรายงานให�
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ตอไป 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง  การรับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต2งตั้งเปOนข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ตําแหน2งครู 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติให�เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาการรับโอน นางสาวหฤทัย  หม่ืนรักษN  ตําแหนง ครู อันดับ คศ.1            
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  เทศบาลนครภูเก็ต การรับโอนมาบรรจุและแตงต้ังเปUนข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู โรงเรียนวัดจันดี เลขท่ีตําแหนง 5260 วิชาเอกภาษาไทย สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปUนการเฉพาะราย 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีวิทยฐานะชํานาญการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด�านท่ี 2   
ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 
 2. อนุมัติการแตงต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ (ผลงานตาม
หลักเกณฑNฯ ว.17/2552) จํานวน 14 ราย ต้ังแตวันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 8 ราย 

1. น.ส.อรษา  คชสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดประดิษฐาราม ภาษาอังกฤษ 
2. นายวิรัช  ศรีสวัสด์ิ ครู ร.ร.วัดขนาน คณิตศาสตรN 
3. นายสมพร  จักรหวัด ครู ร.ร.บ�านนาโพธิ ์ พลศึกษา 
4. นางณัฐกฤตา  เกตุเพชร ครู ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ ภาษาไทย 
5. น.ส.จรรยาพร  งามพร�อม ครู ร.ร.หมูบ�านปfาไม� วิทยาศาสตรN 
6. นายธรรมรัตนN  กาญจนนุกูล ครู ร.ร.บ�านหนองหว�า (ชมายนุ

กูล) 
ปฐมวัย 

7. น.ส.ศรินทิพยN  เชื้อชางเขียน ครู ร.ร.บ�านหนองหว�า (ชมายนุ
กูล) 

ปฐมวัย 

8. นางปนัสยา  ชัยรักษา ผอ.สถานศึกษา ร.ร. ต.ช.ด.บ�านไรยาว บริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 

9. นางรุงตะวัน  นวลแก�ว ครู ร.ร.บ�านคลองวัง ภาษาอังกฤษ 
10. นางสาววิไล  ยุทธชัย ครู ร.ร.ชุมชนบ�านบางโหนด ปฐมวัย 
11. นางสาวิตรี  เกษรสิทธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางคู ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  12 จํานวน 3 ราย 
12. วาท่ีร.ต.หญิงอ�อมฤทัย  ใจทอง ครู ร.ร.ทุงสังพิทยาคม สังคมศึกษาฯ 
13. นายเสกสรร  ชูเกิด ครู ร.ร.แหลมราษฎรNบํารุง วิทยาศาสตรN(เคมี) 
14. น.ส.สุพรรณี  คงดี ครู ร.ร.ละอายพิทยานุสรณN ภาษาไทย 
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เรื่องท่ี 4.9 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติการแตงต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญ จํานวน 32 ราย     
ต้ังแตวันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย   
1. นางราตรี  ทองกรณN ครู อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 1 ราย 
2. นายพัฒนยศ รักษNพงศN ครู ร.ร.สังวาลยNวิท 7 ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 23 ราย 
3. นางสาวภัชราภรณN ส�มแป9น ครู ร.ร.บ�านในถุ�ง การงานอาชีพฯ 

(คอมพิวเตอรN) 
4. นางอัษณา ดารากัย ครู ร.ร.บ�านในถุ�ง วิทยาศาสตรN 
5. นางสาวจิระภา สุทธิพันธN ครู ร.ร.วัดชลธาราม ภาษาไทย 
6. นายชนายุทธN นิลมาศ ครู ร.ร.วัดชลธาราม คณิตศาสตรN 
7. นางสาวปริฉัตรN ขําสุข ครู ร.ร.บ�านเผียน ปฐมวัย 
8. นางกนกพร ยลธรรมNธรรม ครู ร.ร.บ�านคลองวัง คณิตศาสตรN 
9. นางวิยะดา นิลคง ครู ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช วิทยาศาสตรN 

10. นายทรงฤทธิ์  เสวกวัง ครู ร.ร.บ�านคลองวัง สุขศึกษา 
11. นางสาวิตรี  สีขาว ครู ร.ร.วัดเปkยน ภาษาไทย 
12. 

นางอรพิน ชูสุธน 
ครู ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต การงานอาชีพ 

(คอมพิวเตอรN) 
13. นายอุกฤษฎN อินทวงศN ครู ร.ร.บ�านบางฉาง คณิตศาสตรN 
14. นางศิรินทิพยN นุนเกลี้ยง ครู ร.ร.วัดหมาย ปฐมวัย 
15. นายโสภณ  ศรศรี ครู ร.ร.บ�านทาน�อย สุขศึกษา 
16. 

นางสาวกิดาการ นาคนํา 
ครู ร.ร.บ�านทาน�อย การงานอาชีพ 

(คอมพิวเตอรN) 
17. นางรัตนNติกาล ใจห�าว ครู ร.ร.วัดเทวดาราม ภาษาไทย 
18. นางป\ยะภา ศรีจันทรNออน ครู ร.ร.วัดเทวดาราม ศิลปะ 
19. นางภัสรา  ชูเสน ครู ร.ร.บ�านในเขียว ๑ ปฐมวัย 
20. นางกัญญา  ยอดแก�ว ครู ร.ร.บ�านน้ําร�อน ปฐมวัย 
21. นางสาวหัสณี สังขNแก�ว ครู ร.ร.วัดพระเลียบ วิทยาศาสตรN 
22. นางจารุวรรณ พรมวี ครู ร.ร.วัดทางข้ึน คณิตศาสตรN 
23. นางนาตยา  สิทธิชวย ครู ร.ร.บ�านควนทอง (ประชาอุทิศ) วิทยาศาสตรN 
24. นางสาวนิพาภรณN ระวังวงศN ครู ร.ร.บ�านควนทอง (ประชาอุทิศ) ปฐมวัย 
25. นายกิติวุฒิ  อิสลาม ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะหN ๘ คณิตศาสตรN 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน2ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  12  จํานวน 7 ราย 
26. นางวันณา  คงเส�ง   ครู ร.ร.ฉลองรัฐราษฎรNอุทิศ ภาษาอังกฤษ 
27. นางนราภรณN แตงวงคN ครู ร.ร.ฉลองรัฐราษฎรNอุทิศ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
28. นางสาวรติชา  ศรีโรจนN ครู ร.ร.ทุงสังพิทยาคม วิทยาศาสตรN 
29. นางสาวนวรา เลิศน�อย ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช คณิตศาสตรN 
30. นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช ครู ร.ร.ปากพนัง การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
31. นางสาวตวิษา แก�วจํารัส ครู ร.ร.ทุงสงสหประชาสรรคN ภาษาไทย 
32. นางจุฑามาศ ภูภักดีพันธN  ครู ร.ร.นาบอน ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
       และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปOน 
       วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน         
เปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 58 ราย 
 
ท่ี ช่ือ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 4 ราย   
1. นางวันเพ็ญ ยานพะโยม ครูชํานาญการ วัดมุขธารา ภาษาอังกฤษ 
2. นางวัจนารัตนN หนูนาค ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ คณิตศาสตรN 
3. นางสาวกรีสุดา จุติยนตN ครูชํานาญการ วัดสมอ คณิตศาสตรN 
4. นางธันวNชนก วิทูลไชย ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาตุ คณิตศาสตรN 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 46 ราย 
5. น.ส.พรวิพัชรN  ศรีแก�ว ครูชํานาญการ บ�านนาทอม ปฐมวัย 
6. นางสุกัญญา  สังขNแก�ว ครูชํานาญการ บ�านวังยวน ปฐมวัย 
7. นางนราภรณN  จันทรNหอม    ครูชํานาญการ วัดหน�าเขา ปฐมวัย 
8. นางนิตยา แสนพรม ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง ปฐมวัย 
9. นางจิราภรณN ศรีคงแก�ว ครูชํานาญการ สังวาลยNวิท 7 ปฐมวัย 

10. นางเครือศรี ศิลปวิศาล  ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN 6 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

11. น.ส.เบญจมาส  สุขกลับ ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านนาปราน ผู�บริหาร
สถานศึกษา 

12. นางภุมรินทรN บุญคลอง ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา ภาษาตางประเทศ 
13. นางอารี  ศรีสุข ครูชํานาญการ บ�านไสยาสนN ปฐมวัย 
14. นางจารุณี  จันทรNมงคล ครูชํานาญการ บ�านหนองเจ วิทยาศาสตรN 
15. นางอินทิรา พลศิลปZ ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ ภาษาตางประเทศ 
16. น.ส.กุศลิน  ม่ันคง ครูชํานาญการ บ�านคลองเสาเหนือ ปฐมวัย 
17. นางศศิพัชรN สุวรรณศรี ครูชํานาญการ บ�านน้ําตก ปฐมวัย 
18. นายพิทักษN  คงศักด์ิ ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านกันละ ผู�บริหาร

สถานศึกษา 
19. นางมนัสนันทN ทองทิพยN ครูชํานาญการ บ�านสระนางมโนราหN ปฐมวัย 
20. น.ส.ลัดดา  บุญทอง  ครูชํานาญการ บ�านสามัคคีธรรม สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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21. นางวราภรณN  เดโชเม็ง ครูชํานาญการ บ�านเขาตาว คณิตศาสตรN 
22. นางสุรียNพร ชัยสิทธิ์ ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านนาวา ภาษาตางประเทศ 
23. นายพงศNศิริ วงศNสวัสด์ิ ครูชํานาญการ วัดสวนขัน สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
24. นางกัลยา แก�วหมุน ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านนาวา ภาษาตางประเทศ 
25. นางวิไลรัตนN  กลิ่นแก�ว ครูชํานาญการ วัดทายาง ภาษาตางประเทศ 
26. น.ส.เกษร เพชรเอียด   ครูชํานาญการ สังวาลยNวิท 7 ภาษาตางประเทศ 
27. นางพรทิพยN จิตแจม ครูชํานาญการ วัดทายาง วิทยาศาสตรN 
28. น.ส.นิฤมล รัตนวรรณN   ครูชํานาญการ บ�านคลองตูก ภาษาไทย 
29. นางกิติยา   อูมา ครูชํานาญการ ตํารวจตระเวนชายแดน

ชางกลปทุมวันอนุสรณN 
10 

ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

30. นางกฤษดา นาบุญ  ครูชํานาญการ บ�านพอโกบ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(งานบ�าน) 

31. นายเชาวลิตร แดงงาม ครูชํานาญการ วัดควนชม วิทยาศาสตรN 
32. น.ส.จามร  มีภพ ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา คณิตศาสตรN 
33. น.ส.อําไพ พุทธถนอม   ครูชํานาญการ บ�านสระนางมโนราหN คณิตศาสตรN 
34. น.ส.สภุาวรรณN  บุญมา   ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา การงานอาชีพ

และแทคโนโลยี
(คอมพิวเตอรN) 

35. น.ส.กวิสรา บัวเพ็ชร ครูชํานาญการ วัดธรรมเผด็จ ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

36. น.ส.สุพัตรา เพ็ชรประพันธN ครูชํานาญการ บ�านวังตลับ ภาษาไทย 
37. นางธัญญาพร  ผุดผาด   ครูชํานาญการ บ�านวังวัว(แดงอุทิศ) คณิตศาสตรN 
38. นางประนอม ชูสมัคร ครูชํานาญการ บ�านคลองเสาเหนือ ภาษาไทย 
39. น.ส.สุนันทา ลาชโรจนN  ครูชํานาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตรN 
40. น.ส.ธิดารัตนN จิตสํารวย   ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านไสเตาอ�อย ผู�บริหาร

สถานศึกษา 
41. นางศุภรัตนN ชํานิธุระการ ครูชํานาญการ วัดทุงควายพัฒนศึกษา วิทยาศาสตรN 
42. นายณัฐกรณN ทองใหม  ครูชํานาญการ บ�านคลองเสาเหนือ วิทยาศาสตรN 
43. น.ส.วนิดา  เจริญรูป  ครูชํานาญการ บ�านบางรูป วิทยาศาสตรN 
44. นายเจตนN วรรณเริก   ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านคลองปkก ผู�บริหาร

สถานศึกษา 
45. นายพีรทัต พรหมทอง  ครูชํานาญการ บ�านสระนางมโนราหN คณิตศาสตรN 
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46. นางสุคนธN เพชรรัตนN  ครูชํานาญการ วัดจันดี การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอรN) 

47. น.ส.วิไลลักษณN   ละวู ครูชํานาญการ หมูบ�านปfาไม� ศิลปะ (นาฎศิลปZ) 

48. น.ส.กาญจนา  หนูรักษN   ครูชํานาญการ บ�านทะเลสองห�อง วิทยาศาสตรN 

49. นางสุมาลี  โยธาภักด์ิ   ครูชํานาญการ พรรณราชลเขต บริหารสถานศึกษา 
50. นางศิริขวัญ  จิตรบรรจง    ครูชํานาญการ บ�านปากแพรก สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
51. นาจันทรNจิรา  ศิขิวัฒนN ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN ๘ คณิตศาสตรN 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  12 จํานวน 7 ราย   
52. นางอมรรัตนN  เลขาผล ครูชํานาญการ สตรีปากพนัง วิทยาศาสตรN 
53. นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตรN(เคมี) 
54. นางบุษรา ทองมณี ครูชํานาญการ กรุงหยันวิทยาคาร วิทยาศาสตรN 
55. น.ส.อุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชํานาญการ ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตรN 
56. นางรัตติยา ชวยคงคา ครูชํานาญการ ทุงใหญวิทยาคม วิทยาศาสตรN(ชีววิทยา) 
57. นางเติมทิพยN นิชลานนทN ครูชํานาญการ ทุงใหญวิทยาคม วิทยาศาสตรN 
58. นางสาวกาญจนา สงณรงคN ครูชํานาญการ เชียรใหญ คณิตศาสตรN 
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      เรื่องท่ี 4.11 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถ ของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปOนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน         
เปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว 17/2552) จํานวน 48 ราย 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 33 ราย  

1. นางสาวจิดาภา  สมพันธุN ครูชํานาญการ วัดเจดียNหลวง การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอรN) 

2. นางสาวจิตรา  มัจฉาชาญ    ครูชํานาญการ วัดชัยธารามประดิษฐN ภาษาไทย 

3. นางประภัสสร  สมเขาใหญ ครูชํานาญการ วัดคงคาวดี ภาษาไทย 

4. นางพรทิพยN  เนื้อออน ครูชํานาญการ ชุมชนวัดเทพราช การงานอาชีพฯ 
(งานบ�าน) 

5. นางสาวภูริตา  มหาสวัสด์ิ ครูชํานาญการ ร.ร.ชุมชนบ�านบางโหนด สังคมศึกษาฯ 
(เศรษฐศาสตรN) 

6. นายอภิชัย  หวันนุรัตนN ครูชํานาญการ บ�านหนองหว�า สุขศึกษาฯ 

7. นางอรทัย  ภิรมยNรส ครูชํานาญการ วัดกลาง วิทยาศาสตรN 
8. นางสาวผานิต  มัจฉาชาญ ครูชํานาญการ วัดโคกเหล็ก วิทยาศาสตรN 
9. นางทิพวรรณ  ผิวแดง ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านบางโหนด คณิตศาสตรN 

10. นางสาวจิราพร  แสนภักดี ครูชํานาญการ วัดขรัวชวย ภาษาไทย 

11. นางเพียงพร จันพลโท ครูชํานาญการ บ�านชุมขลิง คณิตศาสตรN 
12. นายปรีชา  ทองราช ครูชํานาญการ วัดเขาน�อย สังคมศึกษาฯ 

(ภูมิศาสตรN) 
13. นางสาวอําภารัตนN  ผลาวรรณN ครูชํานาญการ วัดหญ�าปล�อง คณิตศาสตรN 
14. นางวนิดา  อินป\น ครูชํานาญการ บ�านปราบราษฎรNอุทิศ ภาษาไทย 

15. นางสาวดาราวรรณ  สุคตะ ครูชํานาญการ ปทุมานุกูล ภาษาไทย 

16. นางสาววาสน  พรหมชีหมุน ครูชํานาญการ วัดท�าวโทะ ภาษาอังกฤษ 

17. นางชนิกนันทN  จินกาญจนN ครูชํานาญการ วัดสโมสรสันนิบาต ภาษาไทย 

18. นางสาวสุภาณี  ถนิมกาญจนN ครูชํานาญการ วัดถํ้าเทียนถวาย สังคมศึกษา 

19. นางสาวสุจินตN  พรสมโภชนN ครูชํานาญการ วัดเปkยน ปฐมวัย 

20. นางวรรณา  ม่ันคง ครูชํานาญการ ทาศาลา ภาษาไทย 

21. นางสาวลัญจกร  ทองทา ครูชํานาญการ วัดคงคา วิทยาศาสตรN 
22. นางขวัญดาว  จูเจ�ย ครูชํานาญการ บ�านทุงหัวนา ภาษาอังกฤษ 
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23. นางวราพร  บริบูรณN ครูชํานาญการ วัดประทุมทายการาม ศิลปะ 

24. นายดุสิต  หวันนุรัตนN ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาไทย 

25. นายยศ  พรประเสริฐ ครูชํานาญการ วัดเปkยน ศิลปะ (ดนตรี) 
26. นางสาวสุดา  ประดิษฐN ครูชํานาญการ วัดสระประดิษฐN คณิตศาสตรN 
27. นางเกษรินทรN  กาญจณะดี ครูชํานาญการ วัดเขาขุนพนม วิทยาศาสตรN 
28. นางสาวฐาปนียN  จินะพันธN ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN ๘ สังคมศึกษาฯ 

29. นางสาวอรอุมา  บุญคลอง ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN ๘ ปฐมวัย 

30. นางอภิญญา  แก�วสุกใส ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN ๘ ภาษาไทย 

31. นางขวัญใจ  ยีโกบ ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะหN ๘ คณิตศาสตรN 
32. นางสาวอัชรีดา  อามินี ครูชํานาญการ ชุมชนวัดปeณณาราม ภาษาอังกฤษ 

33. นางกุลยา  พลสวัสด์ิ ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 15 ราย 

34. นายวันชัย  มณีสม ครูชํานาญการ นาบอน ลูกเสือ 

35. นางปeทมา  ศรีวิชิต ครูชํานาญการ ฉวางรัชดาภิเษก สังคมศึกษา 

36. นางผชารัตยN  บุญขวัญจันทรNเจริญ ครูชํานาญการ เชียรใหญ นาฏศิลปZ 
37. นายดุรงคN  แก�วประดับ ครูชํานาญการ มัธยมศึกษาจุฬาจุฬาภรณN การงานอาชีพฯ 

ชางอุตสาหกรรม 

38. นางสาววรารัตนN  ศรีรัตนN ครูชํานาญการ อินทรNธานีวิทยาคม ภาษาไทย 

39. นางภารดี  สุขอนันตN รองผอ.ชํานาญการ เมืองนครศรีธรรมราช บริหารสถานศึกษา 

40. นางพิมภNลภัส  วานิช ครูชํานาญการ นาบอน ลูกเสือ 

41. นางพัสตราภรณN  แผลงรักษา ครูชํานาญการ นาบอน ลูกเสือ 

42. นางสาวอาภาภรณN  ไสฉิม ครูชํานาญการ ปากพนัง วิทยาศาสตรN 
43. นางวรรณา   คงแป9น ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

44. นางธมลพรรณ  เดชนุน ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

45. นางสุรีพร  ทองนุน ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตรN 
46. นางศิริพร  สุวรรณวงศN ครูชํานาญการ ละอายพิทยานุสรณN วิทยาศาสตรN 
47. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ ครูชํานาญการ ปากพูน ภาษาไทย 

48. นายเสฎฐพงษN  สุดชี ครูชํานาญการ ปากพูน สังคมศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
       (ขออนุมัติผลการประเมินด(านท่ี 3 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติคุณสมบัติผลการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหลักเกณฑN ฯ  ว 
17/2552) เพ่ือเลื่อนเปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 ราย 
           2. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แจ�งมติให�ทราบ จํานวน 4 ราย 
  

ท่ี ช่ือ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย 

1. นายไพริน  ภูกองพันธN ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ” 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

2. นายศรายุทธ  เพชรวงษN ครูชํานาญการ ราษฎรNบํารุง/ 
อ.ลานสกา 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย 

3. นางพรรณพิสุทธิ์  นุชพืช ครูชํานาญการ บ�านชายคลอง ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  12 จํานวน 2 ราย 

4. นางสาวพันธิมา   เชาวลิต ครูชํานาญการ เทพราชพิทยาสรรคN คอมพิวเตอรN 
  
 3. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 ราย 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย 

1. นางนรมน  แก�ววิเชียร ครูชํานาญการ วัดทาช�าง การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  12 จํานวน 2 ราย 

2. นางขวัญฤทัย  คงสังขN ครูชํานาญการ ทานครญาณวโรภาสอุทิศ คอมพิวเตอรN 
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เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  การให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปOนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด(านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ขออนุมัติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 28 ราย 

2. อนุมัติผลการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงต้ังเปUนวิทยฐานะชํานาญ 
การพิเศษ จํานวน 27 ราย ต้ังแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขวาการเลื่อนเปUนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ต�องผานการพัฒนากอนแตงต้ังตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
           
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
 

วิทยฐานะ (เดิม) สถานศึกษา/
โรงเรียน 

สาขาวิชา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย 
๑ นางกมลชนก 

ธานีรัตนN 
ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง การศึกษาปฐมวัย 

2 นางนฤมล 
รักษNศรีทอง 

ครูชํานาญการ บ�านทวดทอง การศึกษาปฐมวัย 

3 นางธนรัตนN 
จันทวี 

ครูชํานาญการ วัดเชิงแตระ การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
4 นางจันทร 

             ไชยพงศN 
ครูชํานาญการ บ�านเขาใหญ ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
5 นางสาวอรวรรณ 

          ศรีสะอาด 
ครูชํานาญการ บางขันวิทยา ภาษาอังกฤษ 

6 นางมยุรฉัฑฐ 
              เก้ือนุ�ย 

ครูชํานาญการ ทุงสงวิทยา ภาษาอังกฤษ 

7 นางนิตยา 
               คงสุข 

ครูชํานาญการ สิชลประชาสรรคN คณิตศาสตรN 

8 นางนิภาพร 
            ดาบทอง 

ครูชํานาญการ แหลมราษฎรNบํารุง คณิตศาสตรN 

9 นางปาริชาต 
              เต็มนา 

ครูชํานาญการ เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตรN 
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ท่ี ช่ือ – สกุล วิทยฐานะ (เดิม) สถานศึกษา/โรงเรียน สาขาวิชา 

10 นางธณิกา 
       รังสิมันตุชาติ 

ครูชํานาญการ โยธินบํารุง วิทยาศาสตรN 

11 นางสุธิรา  
          เพชรชูชวย 

ครูชํานาญการ ปากพนัง วิทยาศาสตรN 

12 วาท่ี ร.ต.จัตุพงศN 
              ศุภศรี 

ครูชํานาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตรN 

13 นายธนภูมิวัฒนN 
             ยังชวย 

ครูชํานาญการ หัวไทรบํารุงราษฎรN วิทยาศาสตรN 

14 นางจินตนา 
        วรรคจันทรN 

 
ครูชํานาญการ 

ทานครญาณวโรภาส
อุทิศ 

วิทยาศาสตรN 

15 นายสมพงษN 
           ไชยเจริญ 

ครูชํานาญการ โยธินบํารุง วิทยาศาสตรN 

16 นายสอหมาด 
           หมันแรnะ 

ครูชํานาญการ สระแก�วรัตนวิทยN วิทยาศาสตรN 

17 นายเดนพงษN 
           สตารัตนN 

ครูชํานาญการ มัธยมศึกษาจุฬา
ภรณN 

วิทยาศาสตรN 

18 นางสาวฤทัย 
            สุขเกษม 

ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� วิทยาศาสตรN 

19 นางจันทรNจิรา 
           เจ�ยเปkjยว 

ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต� วิทยาศาสตรN 

20 นางสุภาพร 
           เกิดเขียว 

ครูชํานาญการ เชียรใหญ วิทยาศาสตรN 

21 นางสาวจุฬาลักษณN 
          ชํานาญกิจ 

ครูชํานาญการ ทรายขาววิทยา วิทยาศาสตรN 

22 นางนัยนา  
            หมื่นหอ 

ครูชํานาญการ เชียรใหญสามัคคี
วิทยา 

วิทยาศาสตรN 

23 นางฐิติรัตนN 
              อนันตN 

ครูชํานาญการ สระแก�วรัตนวิทยN วิทยาศาสตรN 

24 นางนิติมา 
          จันทโกมุท 

ครูชํานาญการ ฉวางรัชดาภิเษก วิทยาศาสตรN 

25 นางอัญชุลี 
        เลาหวิวัฒนN 

ครูชํานาญการ เชียรใหญ วิทยาศาสตรN 

26 นางสาวสุนา 
          ณ สุโหลง 

ครูชํานาญการ ทานครญาณวโรภาส
อุทิศ 

ภาษาอังกฤษ 

27 นางสาววัชรีกุล 
           สําเภาพล 

ครูชํานาญการ เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต� 

สังคมศึกษา 
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 3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 1 ราย 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยฐานะ (เดิม) สถานศึกษา/
โรงเรียน 

สาขาวิชา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
28 นางสาวปวีณา 

      ศิริโกไศยกานนทN 
ครูชํานาญการ วัดควนชม คณิตศาสตรN 
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เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  ขออนุมัติการแต2งตั้งเพ่ือเล่ือนให(ข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปOนวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติแตงต้ังให�เลื่อนเปUนวิทยฐานะผู�อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ตั้งแต 

วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 
 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตําแหนง 

 
วิทยฐานะ (เดิม) 

 

 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
1 นายวันชัย 

             วงศNศิลปZ 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 

ผู�อํานวยการชํานาญการ 
พิเศษ 

วัดจันดี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
2 นายสุนทรัสสN 

     เพชรรักษNคําด�วง 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
 

ผู�อํานวยการชํานาญการ 
พิเศษ 

เมืองนครศรีธรรมราช 

 

2. อนุมัติแตงต้ังให�เลื่อนเปUนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ตั้งแต 
วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 
 
 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตําแหนง 

 
วิทยฐานะ (เดิม) 

 

 

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
3 นางชไมพร  ใบเรือง 

 
คร ู
 

ครูชํานาญการ 
พิเศษ 

วัดทางข้ึน 
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เร่ืองที่ 4.15 

 
เรื่อง ขออนุมัติแต2งตั้งคณะกรรมการประเมินด(านท่ี 1 ด(านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด(านท่ี 2 ด(านความรู(ความสามารถของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพ่ือเล่ือนเปOนวิทยฐานะผู(อํานวยการเช่ียวชาญ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติการต้ังคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 ประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ                
ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด�านท่ี 3) เพ่ือเลื่อนเปUนวิทยฐานะผู�อํานวยการ
เชี่ยวชาญ  ราย นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 
 
 

เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ครูช2วยราชการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 เห็นชอบให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษ เขต 12 สํารวจครูชวยราชการของแตละสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 5 เขต ท่ียัง
ไมได�รับการพิจารณาย�าย เพ่ือจะได�นําข�อมูลมาประกอบการพิจารณาบรรเทาความเดือดร�อน ตอไป 
 

 


