
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งท่ี 4/2562 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2562 

ณ ห%องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ 
1.1   เรื่อง  ผู%ว/าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 
                ด�วย นายจําเริญ  ทิพญพงศ�ธาดา  ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ จึงได�มอบหมาย
ให� นายวิรัตน�  รักษ�พันธ�  รองผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป(นประธาน                 
การประชุม 
1.2 เรื่อง  โครงการอบรมพระมหากษัตรย3กับประเทศไทย 
              ด�วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
เป(นเจ�าภาพจัดอบรม “โครงการพระมหากษัตรย�กับประเทศไทย” ทําดีด�วยหัวใจข้ึน ใน
วันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยเป9าหมายในการอบรม
ครั้งนี้ คือผู�บริหารการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา รวม ท้ังสิ้น 800 คน โดยวิทยากร
อบรม จิตอาสา 904  
1.3 เรื่อง  พิธีพลีกรรมตักน้ําอภิเษก 
              ด�วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ําศักด์ิสิทธิ์ ในวัน
เสาร�ท่ี 6 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 10.00 น. ณ แหล�งน้ําศักด์ิสิทธิ์  จํานวน 6 แหล�ง 
คือ 1. แห�ลงน้ําวัดหน�าพระลาน 
 2. แหล�งน้ําห�วยเขามหาชัย 
 3. แหล�งน้ําวัดเสมาเมือง 
 4. แหล�งน้ําห�วยนาคราช 
 5. แหล�งน้ําวัดเสมาชัย 
 6. แหล�งน้ําวัดประตูขาว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562  
อนุกรรมการและเลขานุการ ฝDายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�จัดทํา 

ร า ย ง านกา รป ระชุ ม คณะกรรมการ ศึ กษาธิ ก า รจั งห วั ด นครศรี ธ ร ร มร าช                          
ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�เสนอรายงาน
การประชุมต�อท่ีประชุมเพ่ือให�การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต�องและเป(นไปตามท่ีประชุมได�มีมติและอนุมัติให�ดําเนินการ                
จึงขอให�ท�านได�ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข�อผิดพลาดหรือไม�ตรง                 
ตามท่ีเสนอให�แก�ไขก�อนท่ีจะรับรอง 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 
เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให%ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล%ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
   3.1.1 ในคราวประชุม  ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2562  
จํานวน  24 วาระ  
      3.1.2 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562                             
จํานวน  4 วาระ  
   
 
 
 

 3.2 เรื่อง  แจ%งเพ่ือทราบ 
3.2.1 เรื่อง  หลักเกณฑ3การประเมินผลการปฏิบัติงานของข%าราชการครูและ บุคลากร 
                 ทางการศึกษา   

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบหลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ข�าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี  1 ตุลาคม  2561  
เป(นต�นไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 20  
ลงวันท่ี  30 ตุลาคม 2561 และรายละเอียดหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�อง 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2.2  เรื่อง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 และการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 และการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      3.2.3  วินัยข%าราชการ 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ เรื่องวินัยข�าราชการ ท้ังเรื่องท่ีเข�าใหม� และ

อยู�ระหว�างดําเนินการ รวมท้ังสิ้น 43 ราย 
 
 
                      3.2.4  การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให%ที่ประชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง     แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2562 และการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข%าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 รอบท่ี 1 (1 เมษายน 2562)  

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
 มีมติเห็นชอบให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการให�เป(นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 และ   
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 1 (1 เมษายน 2562) โดยให�เสนอการบริหารวงเงินให� กศจ.นครศรีธรรมราช ให�                  
ความเห็นชอบ โดยมอบนโยบายให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 5 เขต บริหารวงเงินให�เป(นไปในแนวเดียวกัน  
(3 % ในครั้งแรก) ส�วนวงเงินท่ีเหลือ ให�เสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ต�อไป 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  คําส่ังแต/งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ีอนการเพ่ิมโอกาสการเข%าถึงการศึกษาของเด็กด%อยโอกาส         
          เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล/นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เห็นชอบแต�งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการเข�าถึงการศึกษาของเด็กด�อยโอกาส 

เด็กออกกลางคัน  และเด็กตกหล�นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 
 

 
เร่ืองที่ 4.3 

 

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แต/งตั้งคณะกรรมการการรับ 
           นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปBการศึกษา 2562 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบการแต�งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปPการศึกษา 2562 สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 
 
 

 
เร่ืองที่ 4.4 

 

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให%ผู%ปกครองส/งเด็กท่ีมีอายุถึง 
          เกณฑ3การศึกษาภาคบังคับเข%าเรียนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ปBการศึกษา 2563  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให�ผู�ปกครองส�งเด็กท่ีมีอายุถึง

เกณฑ�การศึกษาภาคบังคับเข�าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปPการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 
 
 
 

 
เร่ืองที่ 4.5 

 

เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข%าศึกษาต/อ 
           ระหว/างสถานศึกษาท่ีอยู/ในเกณฑ3การศึกษาภาคบังคับ ปBการศึกษา 2563 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
           การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4  
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข�า
ศึกษาต�อระหว�างสถานศึกษา ท่ีอยู�ในเกณฑ�การศึกษาภาคบังคับ ปPการศึกษา 2563 สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 
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เร่ืองที่ 4.6 

เรื่อง    การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอย/างร%ายแรง  
 

 แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�นสังกัด 
 

 
  เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง  การพิจารณาคําร%องทุกข3  
 
 

 แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�นสังกัด 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ตําแหน/งครูผู%ช/วย 
   

 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เห็นชอบการต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม ตําแหน�งครูผู�ช�วย จํานวน 
47 ราย ดังนี้ 

 

คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1  จํานวน 1 ราย  
1 นางชนิภา วิศาล 

ตําแหน�งครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

14 
มีนาคม 
2562 

นายนัฐพล  เพ็งเมือง 
ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

นางชุลีกร  เพชรทอง 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

นายธีระยุทธ  
ธรรมสุนทร 

 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 3  จํานวน 1 ราย  
2 นางสาวสุนิษา  บุญเดช 

ตําแหน�งครูผู�ช�วย 
ร.ร.วัดนาหมอบุญ 

14 
มกราคม 
2562 

นางจารุวรรณ   
รักษกําเนิด 

ผอ.ร.ร.วัดนาหมอบุญ 

นางสาววิมลวรรณ   
อ�นทอง 

ครู คศ.๑ 
ร.ร.วัดนาหมอบุญ 

จ.ส.อ.สมเกียรติ   
วังบุญคง 

 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12  จํานวน 45 ราย  
3 นายประเสริฐ  สุขเพ็ง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทรายขาววิทยา 

14 มกราคม 
2562 

นายอรุณ  รอดสันติกุล 
ผอ.โรงเรียนทรายขาว
วิทยา 

นายธีรศักด์ิ  รักษาวงศ� 
ครู คศ.1 

นายชัยศักด์ิ  คงแก�ว 
 

 

4 นางสาวบารมี   
บุญสนอง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทรายขาววิทยา 

14 มกราคม 
2562 

นายอรุณ  รอดสันติกุล 
ผอ.โรงเรียนทรายขาว
วิทยา 

นางสาวสมหมาย   
บัวจันทร� 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายชัยศักด์ิ  คงแก�ว 
 

 

5 นายธีรยุทธ  แก�วเมฆา 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทุ�งสง 

13 ธันวาคม 
2561 

นายสุนันท�  กลับขันธ� 
ผอ.โรงเรียนทุ�งสง 

นายสมศักดิ์  บัวชุม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายยุทธนา   
เนติศุภชีวิน 

 

 

6 นางสาวกนกทิพย�   
สมาธิ 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทุ�งสง 

14 มกราคม 
2562 

นายสุนันท�  กลับขันธ� 
ผอ.โรงเรียนทุ�งสง 

นายสุทิน  รัตนสุภา 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายยุทธนา   
เนติศุภชีวิน 

 

 

7 นางสาวจิรัชญา   
ปานจันทร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

14 มกราคม 
2562 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

นางวรางค�  ราชนิยม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายจรูญ  เพชรสุภา 
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คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

8 นางสาวธัญญารัตน�  
นางงาม 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

14 มกราคม 
2562 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

นางทิพวรรณ  สตารัตน� 
ครูชํานาญการ 

นายจรูญ  เพชรสุภา 
 

 

9 ว�าท่ี ร.ต.อภิศักดิ์   
บุญกุศล 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

14 มกราคม 
2562 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

นายสามารถ   
กาญจนะแก�ว 

ครูชํานาญการ 

นายจรูญ  เพชรสุภา 
 

 

10 นางสาวสาริยา   
ยอดวาร ี

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

1 กุมภาพันธ� 
2561 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

ผอ.โรงเรียนคีรีราษฎร�
พัฒนา 

นายอนุชา  ส�งทวี 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายจรูญ  เพชรสุภา 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

11 นายพัทวี  ศรีระษา 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนสตรีทุ�งสง 

11 ธันวาคม 
2561 

นายสง�า  นาวารัตน� 
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ�ง 

นางสิริพงศ�  ด�วงศรีทอง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางณัฐนันท� คงรัตน�
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

12 นางสาวรัตน�ชนก   
แก�วนุ�น 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนสตรีทุ�งสง 

13 ธันวาคม 
2561 

นายสง�า  นาวารัตน� 
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ�ง 

นางจินตนา  ชูโชนาค 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางโสพิศ  พิบูลย� 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

13 นางสาวเสาวลักษณ�   
พระสงฆ� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนสตรีทุ�งสง 

13 ธันวาคม 
2561  

นายสง�า  นาวารัตน� 
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ�ง 

นางสาวจินตนา  ศุภศร ี

ครูชํานาญการพิเศษ 
นางสุภาพร  กุกแก�ว 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

14 นางสาววิมลวรรณ�   
ภู�วรณ� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนสตรีทุ�งสง 

14 มกราคม 
2562 

นายสง�า  นาวารัตน� 
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ�ง 

นางสาวจินตนา  ศุภศร ี

ครูชํานาญการพิเศษ 
นางสุภาพร  กุกแก�ว 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

15 นางสาวจุฑามาศ   
ชูไชยัง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนสตรีทุ�งสง 

14 มกราคม 
2562 

นายสง�า  นาวารัตน� 
ผอ.โรงเรียนสตรีทุ�ง 

นางพวงเพ็ญ  บัวชุม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางกชกร  สิริกัญญกุล 
 

 

16 นางสาวกานต�สินี   
ทวีสุข 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนโยธินบํารุง 

11 กุมภาพัน 
2562 

นายชาติชาย   
ทองเหลี่ยมนาค 

ผอ.โรงเรียนโยธินบํารุง 

นางโสภา  ชูสม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

รศ.ดร. กันตภณ   
หนูทองแก�ว 
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คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

17 นางสาวกนกวรรณ   
เทพแก�ว 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนโยธินบํารุง 

11กุมภาพันธ� 
2562  

นายชาติชาย   
ทองเหลี่ยมนาค 

ผอ.โรงเรียนโยธินบํารุง 

นางสุนิสา  สงวนถ�อย 

ครูชํานาญการ 
รศ.ดร. กันตภณ   

หนูทองแก�ว 
 

 

18 นายสุนทร  พรหมเพศ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนเขาพังไกร 

19 ธันวาคม 
2561 

นายสุธีรุจ  อุปถัมภ� 
ผอ.โรงเรียนเขาพังไกร 

นายอนันต�  ผลอินทร� 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางอัจฉรา  โพธ์ิทิพย� 
 

 

19 นางสาวศศิธร   
ทรัพยาสาร 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนช�างกลาง
ประชานุกูล 

8 กุมภาพันธ� 
2562 

นายอนันต�  รักษ�ศรีทอง 
ผอ.โรงเรียนช�างกลาง
ประชานุกูล 

นางลออ  ชนกชนีกุล 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางจรวย  ห�วงเอ่ียม 
 

 

20 นางอุดมลักษณ�   
เรืองน่ิม 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช 

14 มีนาคม 
2562 

นายส.สมบัติ  มสีุนทร 
ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช 

นางสุภางค�  ธรรมชาต ิ
ครูชํานาญการพิเศษ 

นางบุญงาม  ไชยรักษ�  

21 นายเกษมสุข  ลอองศร ี
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562  

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นายกฤษดา อนุรักษ� 
ครูชํานาญการ 

นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

22 นางสาวปริศา  นารีพล 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นางดวงพร  เวชสารศร ี

ครูชํานาญการ 
นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
 

 

23 นางสาวนรีรตัน�   
ศิริวัฒน� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นายกฤษดา อนุรักษ� 
ครูชํานาญการ 

นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
 

 

24 นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นางดวงพร  เวชสารศร ี

ครูชํานาญการ 
นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
 

 

25 นางสาวศิริวรรณ  มลูศร ี
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นางจุรี  เอ่ียมจิตติรักษ� 
ครู คศ.1 

นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
 

 

26 นางสาวกัญญณัช   
เพชรรัตน� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

14 มกราคม 
2562  

ว�าท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาค 
ผอ.โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา 

นางจุรี  เอ่ียมจิตติรักษ� 
ครู คศ.1 

นายประเสริฐ  โรจน�ดวง 
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คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

27 นางสาวจิรวรรณ   
ไทรสหีา 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตระพังพิทยา
คม 

14 มกราคม 
2562 

นายสันติกร   
รักสองหมื่น 

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

นางจินตนา  สนทะมโิน 

ครูชํานาญการพิเศษ 
นายอุทัย  เพชรเรือง 
 

 

28 นางสาวพรรณรุจี   
ด�วงเกต ุ

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตระพังพิทยา
คม 

14 มกราคม 
2562 

นายสันติกร   
รักสองหมื่น 

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 

ครูชํานาญการ 
นายอุทัย  เพชรเรือง 
 

 

29 นายสุรชัย  นุ�นเหลือ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนตระพังพิทยา
คม 

14 มกราคม 
2562 

นายสันติกร   
รักสองหมื่น 

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

นางสาววิไลวรรณ  
อิสลาม 
ครู คศ.1 

นายอุทัย  เพชรเรือง 
 

 

30 นางสาวภัทธานันท�  
นงค�นวล 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร 

14 มกราคม 
2562 

นายเฉลมิชัย  จิตสํารวย 
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายอนันต�  มีแก�ว 
 

 

31 นางสาวปUทมาวรรณ  
ชุ�มจิตต� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร 

14 มกราคม 
2562  

นายเฉลมิชัย  จิตสํารวย 
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายอนันต�  มีแก�ว 
 

 

32 นางสาวสุชญา   
แกสมาน 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนกรุงหยันวิทยา
คาร 

14 มกราคม 
2562 

นายเฉลมิชัย  จิตสํารวย 
ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

นางชุติมา  ชายพรม 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายอนันต�  มีแก�ว 
 

 

33 นางสาวเสาวลักษณ�   
แก�วแกมจันทร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนโศภนคณาภรณ� 

14 มกราคม 
2562 

นายเกียรติศักดิ์  บุญ
รวบ 
ผอ.โรงเรียนโศภนคณา
ภรณ� 

นางเนาวรัตน�   
กิตติบงกช 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายสุวัชร   สังขศร ี
 

 

34 นางสาวเบญจวรรณ   
คงจันทร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนเฉลมิราช
ประชาอุทิศ 

14 มกราคม 
2562 

นายพงศ�สิทธ์ิ   
สิริกาญจน� 

ผอ.โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ 

นางชาลิสา   
ส�มเขียวหวาน 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายประยรู  เงินพรหม 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

35 นางสาวคอลีเยVาะ   
โละดิง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนชะอวดเคร�ง
ธรรมวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

นางสาววิมล  นาวารตัน� 
ผอ.โรงเรียนชะอวดเคร�ง
ธรรมวิทยา 

นางสาวสุดาวรรณ   
นุราภักดิ ์

- 

นายกลิ่น  นาคนวล 
 

 

36 นางสาวสุวารี   
แก�วจันทร� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร� 

13 ธันวาคม 
2561  

นายคีรี   มากสังข� 
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร� 

นางจิรารัตน�  ทิพย�บํารุง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายสมบูรณ�  กบิลพัตร 
 

 

37 นางสาวรอฮมีะห�  เด็ง 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร� 

14 มกราคม 
2562 

นายคีรี   มากสังข� 
ผอ.โรงเรียนหัวไทรบํารุง
ราษฎร� 

นางนงเยาว�  จันทร�คง 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายสมบูรณ�  กบิลพัตร 
 

 

38 นายอภิรัฐ  หนูอุไร 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนทางพูนวิทยา
คาร 

14 มกราคม 
2562 

นายอนันทน�  แดงเรือง 
ผอ.โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร 

นางสุกานดา  เงินแก�ว 

ครูชํานาญการพิเศษ 
นายมนตรี  โยธารักษ� 
 

 

39 นางสาวโสรยา   
จันทร�ชุม 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนขนอมพิทยา 

14 มกราคม 
2562 

นายสิทธิพร  นิลพัฒน� 
ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา 

นางสาวอวยพร   
อิศรเดช 

- 

นายกัมพล  มีชัย 
 

 

40 นางสาวประภัทสร   
สินทอง 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนร�อนพิบูลย�
เกียรติวสุนธราภิวัฒก� 

14 มกราคม 
2562 

นายประโยชน�    
ชัยณรงค� 

ผอ.โรงเรียนร�อนพิบูลย�
เกียรติวสุนธราภิวัฒก� 

นางมัลลิกา  ชุมเปPย 

ครูชํานาญการ 
 

นายชาญชัย  ทองเกตุ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

41 นางสาวเกศราภรณ�   
แทนศิลปX 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนปากพนัง 

9 มกราคม 
2562  

นายประเสริฐ  ชีใหม� 
ผอ.โรงเรียนปากพนัง 

นายอํานาจ  สุขห�อ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

นายถาวร  ยิ่งประสิทธ์ิ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

42 นางสาวภวิกา  พูลสวัสดิ ์
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

14 มกราคม 
2562 

นายสุพจน�  จงจิตร 
ผอ.โรงเรียนนางเอ้ือย
วิทยา 

นางสาวปวีณา  ธนาวุฒิ 
- 

นายมนมนัส  สังข�เมฆ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

 

43 นางสาวปYยวรรณ   
เทพดํารงค� 

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนปากพูน 

14 มกราคม 
2562 

นายธวัช  คํานวณ 
ผอ.โรงเรียนปากพูน 

นายสมคะเณ   
ภิรมย�รักษ� 

ครูชํานาญการพิเศษ 

นายเจรญิ   
ทองแก�วจันทร� 

ผู�ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ที ่ ชื่อ/ตําแหน/ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุและ
แต/งตั้ง ประธานกรรมการ 

(ผู%อํานวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ดํารงตําแหน/งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู%ทรงคุณวุฒอิืน่จาก
ภายนอกสถานศกึษา 

หมาย
เหต ุ

44 ว�าท่ี ร.ต. สุรศักดิ์   
นาคด ี

ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 

โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

14 มกราคม 
2562 

นายจําเรญิศักดิ์   
แสงแก�ว 

ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

นายสุนทร  แก�วศรีอ�อน 

ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายวิเชียน  ชนะราวี 
 

 

45 นางสาววารณุี  ศรีสวัสดิ ์
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

14 มกราคม 
2562 

นายจําเรญิศักดิ์   
แสงแก�ว 

ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

นายสุนทร  แก�วศรีอ�อน 

ครูชํานาญการพิเศษ 
 

นายวิเชียน  ชนะราวี 
 

 

46 นางสาวพันธิวา  แก�วนุ�ย 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม 

14 มกราคม 
2562 

นายปรีชา  ปUญญา
นฤพล 
ผอ.โรงเรียนเสมด็จวน
วิทยาคม 

นางสาวเมตติา  สงขํา 
ครูชํานาญการ 
 

นายสุพจน�  สังข�ทอง 
 

 

47 นายณัฐพล  ปรีชาชาญ 
ตําแหน�ง ครูผู�ช�วย 
โรงเรียนอินทร�ธานี
วิทยาคม 

14 มกราคม 
2562 

นายอรุณรักษ�  จันทร�ศร ี
ผอ.โรงเรียนอินทร�ธานี
วิทยาคม 

นางปุณณภา  ภักดีอะโข 

ครูชํานาญการ 
 

นายโสภา  แก�วจีน 
 

 

 

   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง การแต/งตั้งครูผู%ช/วยซ่ึงผ/านการประเมินการเตรียมความพร%อมและพัฒนาอย/างเข%ม ให%ดํารงตําแหน/งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วยซ่ึง
ผ�านการประเมินการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�มครบสองปP ให�ดํารงตําแหน�งครู สังกัดเดิม โดยได�รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เม่ือวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร�อมและพัฒนาอย�างเข�ม จํานวน 37 ราย 
 

 
 

ท่ี 
 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหน/ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 14 ราย  
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  หวานนวล ครูผู�ช�วย อนุบาลนครศรีธรรมราช/เมือง  

2. นางสาวปUทมาพร  ปYยะพันธ� ครูผู�ช�วย อนุบาลนครศรีธรรมราช/เมือง  

3. นางสาวกนกอร  แร�ทอง ครูผู�ช�วย วัดบางใหญ�/เมือง  

4. นายเมธัส  ศรีนวล ครูผู�ช�วย บ�านปากพญา/เมือง  

5. นางสาวจันทร�จิรา  ทองแก�ว ครูผู�ช�วย วัดบางตะพาน/เมือง  

6. นางสาวนลิน  พงศ�พิพัฒนพันธุ� ครูผู�ช�วย วัดศรีมงคล/เมือง  

7. นางกรรณิการ�  จิตจารักษณ� ครูผู�ช�วย วัดราษฎร�เจริญวราราม/พระพรหม  

8. นางสาวนันทิยา  เรืองอ�อน ครูผู�ช�วย บ�านห�วยระย�า/พระพรหม  

9. นางสาววรัณญา  ชุมแคล�ว ครูผู�ช�วย วัดเชิงแตระ/พระพรหม  

10. นางสาวอรุณรัตน�  รอดรังนก ครูผู�ช�วย บ�านไสใหญ�/พระพรหม  

11. นางสาวเอริน  บุญมณี ครูผู�ช�วย วัดวังหงส�/ลานสกา  

12. นางสาวธัญจิรา  รองพล ครูผู�ช�วย บ�านสันยูง/ลานสกา  

13. นายวีระยุทธ  เมืองทรัพย� ครูผู�ช�วย วัดสมอ/ลานสกา  

14. นางสาวนุชนาฎ  แก�วยัง ครูผู�ช�วย วัดคีรีกันทร�/ลานสกา  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 14 ราย 
15 นางสาวเพชรไพลิน สมแสง ครูผู�ช�วย วัดไม�เรียง/ฉวาง  

16 นายกรวิชญ� เพ็งสกุล ครูผู�ช�วย วัดไม�เรียง/ฉวาง  

17 นางณัฐฐา สดาพงษ� ครูผู�ช�วย บ�านนิคมวังหิน/บางขัน  

18 นางสาวก่ิงแก�ว แซ�ตัน ครูผู�ช�วย บ�านปลายรา/ถํ้าพรรณา  

19 นางสาวธิดาวรรณ เสวกวัง ครูผู�ช�วย วัดเขาโร/ทุ�งสง  

20 นายธิติพงศ� เหมทานนท� ครูผู�ช�วย ชุมชนบ�านนาวา/ช�างกลาง  

21 นางฐิติมา สุวรรณวงค� ครูผู�ช�วย วัดควนชม/ทุ�งสง  

22 นางสาวนฤมล ราชธานี ครูผู�ช�วย บ�านนาพา/ถํ้าพรรณา  

23 นางสายทิพย� ทองอร�าม ครูผู�ช�วย บ�านควนประชาสรรค�/ทุ�งใหญ�  

24 นางวิลัยวัลย� พนิชยากุล ครูผู�ช�วย เจริญรัชต�ภาคย�/บางขัน  

25 นายวิรัตน� โกกิฬา ครูผู�ช�วย บ�านนาเส/ฉวาง  

26 นางสาวไอลดา หอมหวล ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสาเหนือ/บางขัน  

27 นางสาวมัลลิกา เต็งรัง ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสาเหนือ/บางขัน  

28 นายชลิต ขุนทิพย� ครูผู�ช�วย บ�านคลองเสาเหนือ/บางขัน  

 

 

 



 14 
 

 

 

 

ท่ี 
 

ชื่อ - สกุล 
 

ตําแหน/ง 
 

 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 9 ราย 
29 น.ส.โสรยา  ศรีสุขใส ครูผู�ช�วย บ�านชะอวด/ชะอวด  
30 น.ส.นฤมล  หนูแก�ว ครูผู�ช�วย บ�านชะอวด/ชะอวด  

31 น.ส.ปUทมา  นุกูล ครูผู�ช�วย บ�านตรอกแค/ชะอวด  

32 นายนรุตม�  สุวรรณรัตน� ครูผู�ช�วย บ�านห�วยโส/ชะอวด  
33 น.ส.มณัฑนา  พันธ�อุดม ครูผู�ช�วย วัดแหลมตะลุมพุก/ปากพนัง  
34 น.ส.ขวัญชนก  เจ�ยชุม ครูผู�ช�วย บ�านนําทรัพย�/ปากพนัง  
35 น.ส.กมลทิพย�  ดูดวง ครูผู�ช�วย หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร  
36 น.ส.นูยลีะห�  มะย ิ ครูผู�ช�วย วัดหน�าสตน/หัวไทร  
37 น.ส.พิชญ�สดุา  หนูสุวรรณ� ครูผู�ช�วย วัดชะอวด/จุฬาภรณ�  

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง การนําบัญชีผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปJนผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีอ่ืน ตําแหน/งครูผู%ช/วย 
       (กรณี กศจ.อ่ืน ขอใช%บัญชี) 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติให�ใช�บัญชีและนําบัญชีรายชื่อผู�สอบแข�งขันได� เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข�ารับราชการเป(นข�าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 กลุ�มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 1 ราย ไปข้ึนบัญชีเป(น                     
ผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชี กศจ.ภูเก็ต ตําแหน�งครูผู�ช�วย  

ท้ังนี้ มอบให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการเรียกบรรจุผู�สอบแข�งขันได� จนครบ
ตําแหน�งว�าง จึงจะสอบถามความสมัครใจผู�สอบแข�งขันได� ท่ีจะไปข้ึนบัญชีเป(นผู�สอบแข�งขันได�ของ กศจ.ภูเก็ต 
ต�อไป 
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เร่ืองที่ 4.11 
 

เรื่อง การนําบัญชีผู%สอบแข/งขันได%ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปJนผู%สอบแข/งได%ในบัญชีอ่ืน ตําแหน/งครูผู%ช/วย 
      (กรณีขอใช%บัญชีของ กศจ.อ่ืน) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากกลุ�มวิชาประถมศึกษา จํานวน 6 อัตรา ไม�มีบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในจังหวัดท่ีใกล�เคียง                 
ตามหลักเกณฑ�ฯ เพ่ือไม�ให�มีปUญหาในเรื่องการย�ายต�อไปในอนาคต จึงอนุมัติให�ใช�ตําแหน�งดังกล�าวรับย�าย
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปP พ.ศ.2562 (รอบท่ี 2) ระหว�างวันท่ี 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 
2562 ต�อไป 
 

 
เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง การพิจารณาย%ายผู%อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                           
ปB พ.ศ. 2561  (การย%ายเพ่ิมเติม) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 
 1. อนุมัติการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา                    
ปP พ.ศ.2561 (การย�ายเพ่ิมเติม) กรณีปกติ จํานวน  1  ราย  คือ นางรวีวรรณ  ชัยทอง  ตําแหน�ง ผอ.ร.ร.บ�าน
ปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ให�ดํารงตําแหน�ง ผอ.ร.ร.วัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
 2. สําหรับตําแหน�งภายหลังการย�ายทุกครั้ง ขอให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการ                   
ตามหลักเกณฑ�การย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว 9/2554 
 
 
 

 เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑ3 ว.21  
       ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
     
 

 เลขานุการ  โดยภาพรวม ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ได�ส�งแบบคําขอและผลงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให�สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข�อมูล นั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                 
นครศรีธรมราช ได�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจสอบระดับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแล�ว ผลปรากฏว�าคณะกรรมการดังกล�าว ได�ให�ข�อสังเกตว�าผลงานของข�าราชการครู              
ท่ีนําเสนอเอกสารหลักฐานไม�ถูกต�อง ไม�ครบถ�วนสมบูรณ� ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขอ
อนุมัติต�อท่ีประชุม ขอหารือไป ก.ค.ศ.ในรายท่ีเอกสารไม/ถูกต%อง ไม/ครบถ%วนสมบูรณ3 และยัง
ขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสารเพ่ิมเติม ได%หรือไม/ จึงขอถอนวาระนี้
ออกจากท่ีประชุม เพ่ือนําเข�ามาพิจารณาใหม�อีกครั้ง 

ประธาน   อนุมัติให�ถอน 
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 เร่ืองที่ 4.14 

เรื่อง  การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ3 ว.21  
       ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
 
เลขานุการ  โดยภาพรวม ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได�ส�งแบบคําขอและผลงานของ

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให�สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตรวจสอบข�อมูล นั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรมราช ได�แต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแล�ว ผลปรากฏว�าคณะกรรมการดังกล�าว 
ได�ให�ข�อสังเกตว�าผลงานของข�าราชการครูท่ีนําเสนอเอกสารหลักฐานไม�ถูกต�อง ไม�ครบถ�วน
สมบูรณ� ขาดเอกสารในการตรวจสอบ จึงขออนุมัติต�อท่ีประชุม ขอหารือไป ก.ค.ศ.ในรายท่ี
เอกสารไม�ถูกต�อง ไม�ครบถ�วนสมบูรณ� และยังขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ได�หรือไม� จึงขอถอนวาระนี้ออกจากท่ีประชุม เพ่ือนําเข�ามาพิจารณาใหม�อีกครั้ง 

ประธาน   อนุมัติให�ถอน 
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 เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให%มีวิทยฐานะชํานาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน 17 ราย 
 2. อนุมัติการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 และด�านท่ี 3 ของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู�ขอเลื่อนเป(นวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน 17 ราย ท้ังนี้กรรมการประเมินคนท่ี 2      
จะประเมิน ได�ครั้งละไม�เกิน 2 คน 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 
1. นางสาวบุณยาพร  หมวด

เมือง 
ครู บ�านมะม�วงทอง ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 5 ราย 
2. นายอรรถภัทร�  พาหุบุตร ครู บ�านบางตะเภา สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. นางสาวกุลรัตน�  ศรีสุขใส ครู วัดควนยูง ภาษาไทย 
4. นางสาวกิตติยา  จันทร�อุดม ครู วัดลํานาว ภาษาอังกฤษ 
5. นางอนงค�ลักษณ�  ใจกระจ�าง   ครู วัดวังหิน คอมพิวเตอร� 
6. นางสาวมะลิสา ชิตรัตน� ครู บ�านชายคลอง ภาษาไทย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
7. นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน� ครู ท�ายทะเล วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย 
8. นางกมลทิพย�   ยุเหล็ก ครู บ�านอินทนิน ปฐมวัย 
9. นายภูวดล   ชํานาญ ครู วัดประทุมทายการาม คณิตศาสตร� 

10. นางสาวขวัญวลี   แก�วชื่น ครู วัดสโมสรสันนิบาต วิทยาสตร� 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 7 ราย 
11. นางสาววรรณวิโรจน�  ศรีพุฒ ครู สตรีทุ�งสง สังคมศึกษาฯ 
12. นางสาวอัญชลี  แซ�ด�าน ครู ฉลองรัฐราษฎร�อุทิศ วิทยาศาสตร� 
13. นางสาวสุพรรณี  ทรัพย�ทน ครู ท�าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาไทย 
14. นางมลฤดี  แสงศรีดํา ครู ปากพนัง คอมพิวเตอร� 
15. นางสาลินี  ชูศรี ครู มัธยมศึกษาจุฬาภรณ� วิทยาศาสตร� 
16. นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร� ครู ทุ�งใหญ�วิทยาคม การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
17. นางสาวนวรัตน�  บัณฑิตพนาไลย ครู ทุ�งสง ภาษาไทย 

 
 3. ไม�อนุมัติให�ส�งผลงานตามหลักเกณฑ� ว.17 จํานวน 1 ราย คือ นางเพ็ญจิตร  สุขาทิพย� 
ตําแหน�งครู โรงเรียนบ�านนาเส สาขาปฐมวัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เนื่องจากไม�เป(นไปตามหลักเกณฑ�  
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เร่ืองที่ 4.16 
เรื่อง  การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 16 ราย ดังนี้ 
1. อนุมัติการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด�านท่ี 2                  

ด�านความรู�ความสามารถ และด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต�งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 16 ราย 
ต้ังแต�วันท่ีคุณสมบัติครบถ�วน  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 2 ราย 

1. นางสาวสุนารี  หัทยา คร ู วัดมะม�วงตลอด วิทยาศาสตร� 
2. นางสาวณัชญาภัสร  อิฏฐผล คร ู ราษฎร�บํารุง ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 4 ราย 

3. นายขจรศักดิ์  เขียวน�อย ผอ.ร.ร. บ�านวังเต�า 
บริหารสถานศึกษา 

4. นายสายณัห�  อินทุ�ม คร ู บ�านไร�มสุลิม คอมพิวเตอร� 
5. นางฉวีวรรณ  รตันา คร ู บ�านหนองเจ ภาษาไทย 

6. นางสาวจันทิรา  ละม�าย คร ู จุฬาภรณ�พิชญาคาร ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 

7. นางสาวชนิภวรรณ�   แผ�นทอง คร ู วัดท�าเสมด็ ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 9 ราย 

8. นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน� คร ู ขนอมพิทยา วิทยาศาสตร� 
9. นางสาวอวยพร  อิศรเดช คร ู ขนอมพิทยา ภาษาไทย 

10. นางสาวฐิติมา  คงจันทร� คร ู เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตร� 
11. นางสาวจิตรตรา  วรรณมณ ี คร ู วังหินวิทยาคม คณิตศาสตร� 
12. นางสาววิสุ  ช�วยมณ ี คร ู โศภนคณาภรณ� คณิตศาสตร� 
13. นางสาววิจิตรา  สุทิน คร ู สระแก�วรัตนวิทย� สังคมศึกษาฯ 

14. นางสาวศิโรรัฐ  ชูพร�อม คร ู กัลยาณีศรีธรรมราช สังคมศึกษาฯ 

15. นางสาวรัตติยา  วงศ�สวัสดิ ์ คร ู เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาศาสตร� 
16. นางสาวสุพรรณี  คงด ี คร ู ละอายพิทยานุสรณ� ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด%านท่ี 1 ด%านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด%านท่ี 2 ด%านความรู%ความสามารถ ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปJนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1)  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอเลื่อนเป(นวิทย

ฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน 13 ราย  
2.  อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ด�านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ด�านท่ี 2 ด�านความรู�ความสามารถ  เพ่ือประเมินข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป(นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  จํานวน  13 ราย  

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 1 ราย 

1. นางสุนารี  วิปุลานุสาสน� ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ 
นครอุทิศ” 

การศึกษาปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 2 ราย 

2. นายธนวัฒน� สวนจันทร� ครูชํานาญการ บ�านปากแพรก การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

3. นางสุภาพร  กาญจนเพชร ครูชํานาญการ วัดธรรมเผด็จ ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 1 ราย 

4. นางสาลินี  ทองทรง ครูชํานาญการ วัดจิกพนม คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 

5. นายพราสัน   การด ี ผอ.ชํานาญการ บ�านวัดใน บริหารสถานศึกษา 

6. นายทศพล  ใบเต� ผอ.ชํานาญการ วัดคีรีวง บริหารสถานศึกษา 

7. นายสุชาติ   โตVะหมาด ครูชํานาญการ วัดโคกเหล็ก สุขศึกษาฯ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 6 ราย 

8. นางสุพัตรา  กาญจนโรจน� รองผู�อํานวยการ
สถานศึกษา 

ก�างปลาวิทยาคม บริหารสถานศึกษา 

9. นายสุชาติ  โรวัฒน� ครูชํานาญการ ทุ�งสงวิทยา สังคมศึกษาฯ 

10. นางสาวปฤณฆรัชต   ศรีใหม� ครูชํานาญการ ขนอมพิทยา วิทยาศาสตร� 
11. นางสุนิดา  ศรสีมบัต ิ ครูชํานาญการ บางขันวิทยา ศิลปะ(นาฏศิลปX) 
12. นางสาวสุขษิริ   สุขราษฎร� ครูชํานาญการ ทุ�งสง สังคมศึกษา 

13. นางชไมพร   อร�ามวิทย� ครูชํานาญการ ทุ�งสง ภาษาอังกฤษ 
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       เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด%านท่ี 1 ด%านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด%านท่ี 2 ด%านความรู%ความสามารถ ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือนเปJนวิทยฐานะ  
       ชํานาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1) กรณีขอเปล่ียนประธานกรรมการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ชื่อตําแหน/ง คณะกรรมการประเมิน 
สถานศึกษา/สาขา คนที่ ๑ (เดิม) คนที่ 1 (ใหม/) หมายเหตุ 

 
ที่ 

ที่ขอรับการประเมิน (ประธานกรรมการ) (ประธานกรรมการ)  
1 นางประนอม  ชูสมัคร 

ครู/ครูชํานาญการ 
ร.ร.วัดเขาโร 
สาขาภาษาไทย 

ผอ.ร.ร.บ�านคลองเสาเหนือ ผอ.ร.ร.วัดเขาโร กรรมการ คนท่ี 2 และ  
คนท่ี 3 คงเดิม 

 
 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.19 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินด%านท่ี 1 ด%านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด%านท่ี 2 ด%านความรู%ความสามารถ ของข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเล่ือน 
        เปJนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 ของคณะกรรมการ ชุดท่ี 1  จํานวน 45 ราย เพ่ือให�
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส�งผลการปฏิบัติงาน (ด�านท่ี 3) พร�อมท้ังผลการประเมินด�านท่ี 1 และด�านท่ี 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด�านท่ี 1 ให�คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต�อไป  

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จํานวน 5 ราย 

1. นางสาวดวงดาว  เสยีมไหม ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านเนิน บริหารสถานศึกษา 

2. นางสาววันเพ็ญ  ทองเกต ุ ผู�อํานวยการชํานาญการ วัดวิสุทธิยาราม บริหารสถานศึกษา 

3. นางปรียา  อนุโต ครูชํานาญการ บ�านร�อน ภาษาไทย 

4. นางต�องจิต  ช�วยรักษ� ครูชํานาญการ วัดพระมหาธาต ุ ภาษาอังกฤษ 

5. นางทักษิณา  รอดศร ี ครูชํานาญการ วัดบางใหญ� ภาษาอังกฤษ 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จํานวน 26 ราย 

6. นางสุคนธ�  เพชรรัตน� ครูชํานาญการ วัดจันด ี คอมพิวเตอร� 
7. นางสาวกาญจนา  กุญชรินทร� ครูชํานาญการ บ�าหนองท�อม ปฐมวัย 

8. นายเจตน�  วรรณเริก ผู�อํานวยการชํานาญการ บ�านคลองปPก บริหารสถานศึกษา 

9. นางสาววิไลลักษณ�  ละวู� ครูชํานาญการ หมู�บ�านปDาไม� นาฎศิลปX 
10. นางอินทิรา  พลศิลปX ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ ภาษาอังกฤษ 

11. นางอารี  ศรีสุข ครูชํานาญการ บ�านไสยาสน� ปฐมวัย 

12. นายณัฐกรณ�  ทองใหม� ครูชํานาญการ บ�านคลองเสาเหนือ วิทยาศาสตร� 
13. นายธวัชชัย  สวัสดิ ์ ครูชํานาญการ วัดวังรีบุญเลิศ คณิตศาสตร� 
14. นางสาวเกสร  เพชรเอียด ครูชํานาญการ สังวาลย�วิท 7 ภาษาอังกฤษ 

15. นางภุมรินทร�  บุญคล�อง ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา ภาษาอังกฤษ 

16. นางสาวขวัญฤดี  เกิดทรัพย� ครูชํานาญการ บ�านบางตะเภา ภาษาอังกฤษ 

17. นางศศิพัชร�  สุวรรณศร ี ครูชํานาญการ บ�านนํ้าตก ปฐมวัย 

18. นายพงศ�ศิริ  วงศ�สวัสดิ ์ ครูชํานาญการ วัดสวนขัน พลศึกษา 

19. นางพรทิพย�  จิตแจ�ม ครูชํานาญการ วัดท�ายาง วิทยาศาสตร� 
20. นายสุธี  บูรณะแพทย� ครูชํานาญการ บ�านวังตลับ สุขศึกษาและพลศึกษา 

21. นางศุภรัตน�  ชํานิธุระการ ครูชํานาญการ วัดทุ�งควายพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร� 
22. นางสาวสุนันทา  ลาชโรจน� 

 
ครูชํานาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตร� 

23. นางสาวพรวิพัชร�  ศรีแก�ว ครูชํานาญการ บ�านนาท�อม ปฐมวัย 

24. นางศิริขวัญ   จิตรบรรจง ครูชํานาญการ บ�านปากแพรก  หน�าท่ีพลเมือง 

25. นางวิไลรตัน�   กลิ่นแก�ว ครูชํานาญการ วัดท�ายาง ภาษาอังกฤษ 

26. นางสุมาลี   โยธาภักดิ ์ ผู�อํานวยการชํานาญการ พรรณราชลเขต บริหารสถานศึกษา 

27. นางสุกัญญา   สังข�แก�ว ครูชํานาญการ บ�านวังยวน ปฐมวัย 

28. นางสาวกุศลิน   มั่นคง ครูชํานาญการ บ�านคลองเสาเหนือ ปฐมวัย 

29. นางจารุณี   จันทร�มงคล ครูชํานาญการ บ�านหนองเจ วิทยาศาสตร� 
30. นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรประพันธ� ครูชํานาญการ บ�านวังตลับ ภาษาไทย 

31. นางสาวอรฤทัย  เพ็ชร�ประพันธ� ครูชํานาญการ วัดลํานาว คณิตศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จํานวน 3 ราย 

32. นางวงศ�วิลัย   อินทร�ชัย ครูชํานาญการ วัดควนชะลิก คณิตศาสตร� 
33. นายอาทร   แก�วยวน ครูชํานาญการ วัดควนชะลิก คอมพิวเตอร� 
34. นางสาวสุธิษา  ส�งสว�าง ครูชํานาญการ บ�านหนองบัว คอมพิวเตอร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จํานวน 3 ราย 

35. นางสาวศิริพร  สุประดิษฐ ครูชํานาญการ บ�านพิตํา ศิลปะ (นาฎศิลปX) 
36. นางทิพวรรณ   ใจห�าว ครูชํานาญการ บ�านปลายทอน คณิตศาสตร� 
37. นางอรุณวัลย�    ทองทิพย� ครูชํานาญการ บ�านปลายทอน ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 8 ราย 

38. นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ� ครูชํานาญการ สตรีปากพนัง วิทยาศาสตร� 
39. นางชนิตเนตร  สายชล ครูชํานาญการ บางขันวิทยา คณิตศาสตร� 
40. นายอรุณ  ด�วงปาน ครูชํานาญการ สิชลคุณาธารวิทยา สุขศึกษาและ 

พลศึกษา (พลศึกษา) 
41. นายสมเจตน�  ไชยเมือง 

 
ผู�อํานวยการชํานาญการ เทพราชพิทยาสรรค� บริหาร สถานศึกษา 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

42. นางเติมทิพย�  นิชลานนท� ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม วิทยาศาสตร� 
43. นางมณีจันทร� จินดาวงศ� ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม คหกรรม 

44. นางรัตติยา  ช�วยคงคา ครูชํานาญการ ทุ�งใหญ�วิทยาคม วิทยาศาสตร� (ชีววิทยา) 
45. นางสาวจารณุี  เกิดแก�ว ครูชํานาญการ วังหินวิทยาคม การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี(เกษตร) 

 

 
เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด%านท่ี 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จํานวน 27 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 46 ราย 

2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 10 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�าน
การพัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย 

1. นางเสาวนีย�   ปอย ี ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห� 6 ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 10 ราย 

2. นายนิวัฒน�   เก้ือกูลสง ครูชํานาญการ วัดสุขุม วิทยาศาสตร� 
3. นางสุธาทิพย�   สังข�สิงห� ครูชํานาญการ ชุมชนวัดเกาะเพชร วิทยาศาสตร� 
4. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ� ครูชํานาญการ บ�านปากเชียร สังคมศึกษา 

5. นายบวรนันท�  ชมเชย ครูชํานาญการ บ�านชะอวด สังคมศึกษา 

6. นายสมพร  รัตนพันธุ� ครูชํานาญการ บ�านห�วยไม�แก�น สังคมศึกษา 

7. นางศรีสุดา  แก�วทอง ครูชํานาญการ วัดปลายสระ ภาษาอังกฤษ 

8. นางทวีนุช  ขวัญทอง ครูชํานาญการ ทัศนาวลัย ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย 
9. นางสาวจิดาภา  สมพันธุ� ครูชํานาญการ วัดเจดีย�หลวง การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร�) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย 
10. นายชาญณรงค�  ไชยรัตน� ครูชํานาญการ บางขันวิทยา การงานอาชีพ (งานเกษตร) 
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 3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 19 ราย 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 
1. นายธีรกร  นวนหอม ครูชํานาญการ วัดหนองจิก ภาษาอังกฤษ 
2. นางกมลรัตน�   พลไชย ครูชํานาญการ วัดเทพนมเชือด ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 16 ราย 
3. นางอิสมารอ      มะหมีน ครูชํานาญการ วัดดอนใคร ภาษาอังกฤษ 
4. นายวิเชียร    บัวจันทร� ครูชํานาญการ วัดเขาขุนพนม ภาษาอังกฤษ 
5. นางขวัญดาว     จูเจ�ย ครูชํานาญการ บ�านทุ�งหัวนา           ภาษาอังกฤษ 
6. นางสาวสุจินต�  พรสมโภชน� ครูชํานาญการ วัดเปPยน ปฐมวัย 
7. นางกัลยา   พลสวัสดิ ์ ครูชํานาญการ วันทางข้ึน ภาษาไทย 
8. นางวรรณา   มั่นคง ครูชํานาญการ ท�าศาลา ภาษาไทย 
9. นางสาวชนิกานต�  แก�วคง ครูชํานาญการ ปทุมานุกูล คณิตศาสตร� 

10. นางสาวกิตติมา   แก�วคง ครูชํานาญการ ปทุมานุกูล คณิตศาสตร� 
11. นางเพียงพร   จันพลโท ครูชํานาญการ บ�านชุมขลิง คณิตศาสตร� 
12. นางขวัญใจ   ยีโกบ ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห� ๘ คณิตศาสตร� 
13. นางทิพวรรณ  ผิวแดง ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านบางโหนด คณิตศาสตร� 
14. นางสาวอําภารตัน�   ผลาวรรณ� ครูชํานาญการ วัดหญ�าปล�อง คณิตศาสตร� 
15. นางสาวสุดา      ประดิษฐ� ครูชํานาญการ วัดสรประดิษฐ� คณิตศาสตร� 
16. นางพรทิพย�   เน้ืออ�อน ครูชํานาญการ ชุมชนวัดเทพราช การงานอาชีพ (งานบ�าน) 
17. นางเกศรินทร�    กาญจนะ ครูชํานาญการ เคียงศิร ิ สุขศึกษาฯ 
18. นายอภิชัย    หวันนุรัตน� ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน สุขศึกษาฯ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 1 ราย 
19. นางภารดี     สุขอนันต� รองผู�อํานวยการ เมืองนครศรีธรรมราช บริหารสถานศึกษา 

 
4. ไม�อนุมัติผลงานทางวิชาการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  17 ราย 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย 
1. นางประภสัสรณ�   เพชรแก�ว ครูชํานาญการ วัดควนชะลิก ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 16 ราย 
2. นางสาวอัซรีดา    อามินี ครูชํานาญการ ชุมชนวัดปUณณาราม ภาษาอังกฤษ 
3. นางสาวสุวาสนา  พรหมชีหมุน ครูชํานาญการ บ�านทุ�งหัวนา ภาษาอังกฤษ 
4. นายดุสติ   หวันนุรัตน� ครูชํานาญการ วัดทางข้ึน ภาษาอังกฤษ 
5. นายจําเนียร    สูนกามรตัน� ครูชํานาญการ วัดเปPยน วิทยาศาสตร� 
6. นางดรุณี   ทองสุวรรณ ครูชํานาญการ บ�านทุ�งหัวนา วิทยาศาสตร� 
7. นางเกษรินทร�   กาญจณะด ี ครูชํานาญการ วัดเขาขุนพนม วิทยาศาสตร� 
8. นางอรทัย     ภิรมรส ครูชํานาญการ วัดกลาง วิทยาศาสตร� 
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ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง โรงเรียน วิชาเอก 
9. นางสาวลัญจกร   ทองทา ครูชํานาญการ วัดคงคา วิทยาศาสตร� 

10. นางสาวอรอุมา   บุญคล�อง ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห� ๘ ปฐมวัย 
11. นางสาวจิตรา   มัจฉาชาญ ครูชํานาญการ วัดชัยธารามประดิษฐ� ภาษาไทย 
12. นางประภสัสร   สมเขาใหญ� ครูชํานาญการ วัดคงคาวด ี ภาษาไทย 
13. นางชนิกนันท�   จินกาญจน� ครูชํานาญการ วัดสโมสรสันนิบาต ภาษาไทย 
14. นางสาวจิราพร   แสนภักด ี ครูชํานาญการ วัดสโมสรสันนิบาต ภาษาไทย 
15. นางวนิดา   อินปYน ครูชํานาญการ บ�านปราบราษฎร�อุทิศ ภาษาไทย 
16. นางสาวดาราวรรณ   สุคตะ ครูชํานาญการ ปทุมานุกูล ภาษาไทย 
17. นางอภิญญา   แก�วสุกใส ครูชํานาญการ ราชประชานุเคราะห� ๘ ภาษาไทย 
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 เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง  การให%ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปJนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด%านท่ี 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติ ดังนี ้
 1. อนุมัติผลการประเมินด�านท่ี 3 ด�านผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 16 ราย 
 2. อนุมัติให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต�งต้ังเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 13 ราย ต้ังแต�วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยมีเง่ือนไขว�าการเลื่อนเป(นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต�องผ�าน
การพัฒนาก�อนแต�งต้ังตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย 

1. นายไพริน  ภู�กองพันธ� ครูชํานาญการ อนุบาลนครศรีธรรม 
ราช “ณ นครอุทิศ” 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย 

2. นางนันทรัตน�     สมบูรณ� ครูชํานาญการ วัดชมพูประดิษฐ� คณิตศาสตร� 
3. นางจุลาพร   คชฤทธ์ิ ครูชํานาญการ บ�านเกาะสุด คณิตศาสตร� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 6 ราย 

4. นายระพิน   แก�วผ�อง ครูชํานาญการ บ�านทุ�งหัวนา คณิตศาสตร� 
5. นางปรารถนา หัตถประดิษฐ ครูชํานาญการ วัดสระประดิษฐ� คณิตศาสตร� 
6. นางนวลศรี   นิลบุตร ครูชํานาญการ วัดประทุมทายการาม ปฐมวัย 

7. นางวรรณา   จันทร�ทอง ครูชํานาญการ บ�านทุ�งเกราะ ปฐมวัย 

8. นางรัตติยา    จันสว�าง ครูชํานาญการ วัดชลธาราม สังคมศึกษา 
(ประวัติศาสตร�) 

9. นางเดือนนภา    คงเพชร ครูชํานาญการ ชุมชนบ�านบางโหนด วิทยาศาสตร� 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จํานวน 4 ราย 

10. นางจันทร�พร  ผาดศร ี ครูชํานาญการ คีรีราษฎร�พัฒนา กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
(ลูกเสือ) 

11. นางภัทรา  ชายวงศ� ครูชํานาญการ เชียรใหญ� คณิตศาสตร� 
12. นางสาวสุดา  เงินคีร ี ครูชํานาญการ ทุ�งสง คณิตศาสตร� 
13. นายแหล�งฤทธ์ิ  เพชรหอม ครูชํานาญการ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ

ศรีนครินทร� 
สังคมศึกษาฯ 

 
 3. อนุมัติให�ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งท่ี 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากสํานักงาน  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแจ�งมติให�ทราบ จํานวน 3 ราย 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน/ง โรงเรียน วิชาเอก 

1. นางสาวอังคณา    ยีหมาด ครูชํานาญการ บ�านทุ�งเกราะ ปฐมวัย 

2. นางกุศล   โมราศิลปX ครูชํานาญการ บ�านประชาอาร ี ปฐมวัย 

3. นางนัทฐาพร   เพ็งสุข ครูชํานาญการ ชุมชนวัดบางคู (ภาษาไทย) 
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เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง  หารือการนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีอ่ืนตําแหน�งครูผู�ช�วย 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติชะออการเรียกบรรจุและแต�งตั้งผู�สอบแข�งขันได�เข�ารับราชการเป(นข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครูผู�ช�วย กลุ�มวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา โดยมอบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไป ก.ค.ศ. และนํามาเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต�อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
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