
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 8/2562 
เมื่อวันที ่26 สิงหาคม  2562 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                              1.1 เรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ 

        ด้วย นายจ าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ                       
จึงมอบหมายให้ นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2562  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า 

ราย งาน ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรม การศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด น ค รศรี ธ รรม ร าช                          
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน
การประชุมต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

    
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมตริบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 

กรกฎาคม 2562 โดยไม่มีเงื่อนไข 
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     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามมติคณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม                      
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2562 จ านวน 37 วาระ  

 

  

   3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
                         3.2.1 เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
     รับทราบ  หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02137/1632 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ความว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฺฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 มีค าวินิจฉัยกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามข้อ 7(4) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 9(4) ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดใหม่ 
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 3.2.2 เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 
                                         (1 เมษายน 2562) 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
     ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แจ้งยืนยันการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ด าเนินการถูกต้องตาม
กระบวนการและขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหน ดและเป็นไปตามที่ผู้แทน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ให้ข้อมูลไว้กับที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หรือไม่
อย่างไร บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้แจ้งยืนยันการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ได้ด าเนินการถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด จึงเห็นควรรับทราบในประเด็นดังกล่าว และมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม กศจ.ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ทราบ และขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยแล้ว หากเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ใช้ช่องทางอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ต่อไป 
     
 
                    

 

  3.2.3 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 
          รับทราบการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกจ านวน 351 
ราย ทั้งหมด 23 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก และก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จ านวน 98 ราย สรุปได้ดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก 

 
 

จ านวน
ต าแหน่ง

ว่าง 

จ านวน 
ผู้สมัครสอบ 

 
 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิสอบ 

 
 

จ านวนผู้เข้า
สอบ ภาค ก ,
ภาค ข และ

ภาค ค 

จ านวน               
ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

หมาย
เหตุ 

1 ภาษาไทย 16 13 13 13 12  
2 ภาษาอังกฤษ 13 36 36 36 18  
3 สังคมศึกษา 8 104 104 103 70  
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 12 139 139 138 58  
5 คณิตศาสตร์ 8 31 31 31 24  
6 พลศึกษา 7 42 40 40 23  
7 คอมพิวเตอร์ 6 79 79 78 66  
8 ปฐมวัย 7 36 36 36 21  
9 ประถมศึกษา 5 15 15 15 8  

10 ฟิสิกส์ 1 2 2 2 1  
11 การเงินและการบัญชี 1 10 10 9 4  
12 ดนตรีสากล 1 1 1 1 1  
13 ดนตรีศึกษา 2 4 4 4 4  
14 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 6 6 5 5  
15 ชีววิทยา 2 6 6 6 5  
16 ทัศนศิลป์ 1 5 5 5 4  
17 วัดผลและประเมินผล

ทางการศึกษา 1 7 
 

7 
 

7 
 

5  

18 ภาษาจีน 4 20 20 20 9  
19 ภูมิศาสตร์ 1 1 1 1 1  
20 ประวัติศาสตร์ 1 3 3 3 2  
21 ภูมิภาคศึกษา 1 1 1 1 1  
22 นาฏศิลป์ 2 14 13 13 8  
23 ธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1 1 1 1  

 รวม 102 576 573 568 351  
 

คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือก 61.80 
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3.2.4 เรื่อง กศจ.สงขลา ขอเปลี่ยนแปลงการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ต าแหน่งครูผู้ช่วย บางสาขาวิชา 

     รับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาที่ขอใช้บัญชี                       
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จากเดิม ขอใช้ กศจ.นครศรีธรรมราช จ านวน 3 อัตรา 
                         คงเหลือขอใช้                             จ านวน 2 อัตรา (คืน 1 อัตรา) 

2) กลุ่มภาษาไทย    จากเดิม ขอใช้ กศจ.นครศรีธรรมราช จ านวน 3 อัตรา   
                              คงเหลือขอใช้                              จ านวน 2 อัตรา (คืน 1 อัตรา) 
 
 

 

3.2.5 เรื่อง การติดตามหนังสือหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 

รับทราบ การติดตามหนังสือหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2562 ในประเด็นการขอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่มีความสอดคล้องกับระดับตัวชี้วัดทั้ง 13 
ตัวชี้วัด และการด าเนินการแต่งตั้งฯ จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะหรือจะด าเนินการแต่งตั้งฯ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้มีหนังสือติดตามหนังสือหารือไปแล้ว จ านวน 2 ฉบับ คือ หนังสือส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ ศธ 0277/1239 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และตามหนังสือ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ศธ 0277/1972 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
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3.2.6 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
               สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562  
               (สอบข้อเขียน ภาค ก) 

                รับทราบ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2562  ดังนี้      

 1. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีผู้สมัคร                
จ านวน 10 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย 

    2 . ต าแหน่ งศึ กษ านิ เท ศก์  สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า  มี ผู้ ส มั ค ร                 
จ านวน 5 คน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย 
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2562  (สอบข้อเขียน ภาค 
ก) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 และ ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน
อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบห้องประชุม อาคาร 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 และจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
 

 
 
3.2.7 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใน

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               รับทราบ การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน 

การปฏิบัติงานแผนงานพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3                      
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด ที่ 3  การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความผูกพัน
ต่อองค์กร และเพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
เป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ คือ   ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  72  คน                   
โดยด าเนินการในเดือนกันยายน 2562  
 
 
 
 

       
 
 



 7  
 

เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เรื่องที่ 4.1 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

ตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 
 

ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4  จ านวน 1 ราย 

1 นางสาวปองขวัญ 
ชนะภัย 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัคงคาวด ี

13 
มิถุนายน 
2562 

นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน ์

ผอ.โรงเรียนวัดคงคาวด ี
นางสาววัชรินทร์  

เห็นพร้อม 
นางวนิดา ไกรสร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จ านวน 3 ราย 

2 นางสาวนฤมล  
รัตนบุร ี

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

11 
กุมภาพันธ ์

2562 

นายสง่า นาวารตัน ์

ผอ.โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง 

ครูช านาญการพเิศษ 

นายวัฒนา ศิริพฤกษ์  

3 นางสาวกวิสรา  
เพชรฤทธ์ิ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรม
ราช 

13  
มิถุนายน 
2562 

นาย ส.สมบัติ มสีุนทร 

ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช 

นายมนตรี คงแก้ว 

ครูช านาญการพเิศษ 
นางบุญงาม ไชยรักษ ์  

4 นางสาวนุชจิรา  
เมฆทันต ์

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนพรหมครีีพิทยา
คม 

13  
มิถุนายน 
2562 

นายก าพล ทองอยู่ 
ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม 

นางนงเยาว์  
เอี่ยมฐานนท์ 

นายวีรยุทธ์ ศิริพรหม  
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เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  การอนุมัติใช้ต าแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัต ิน าต าแหน่งว่าง  ใช้ในการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู    
ปี พ.ศ.2562 ที่ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีปกติไว้ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน  - 15 ตุลาคม 2562 จ านวน 
2 อัตรา ดังนี้  

 

 
ที ่

 
ต าแหน่ง 

 
โรงเรียน/
อ าเภอ 

 
ต าแหน่ง
เลขที ่

อัตรา 
ก าลัง 

วิชาเอกที่ขอ
ก าหนดใหม่ 

สาเหตุการว่าง 
หมาย
เหตุ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 อัตรา 

1 คร ู อิทรธานี
วิทยาคม / 
ปากพนัง  
 

132071 พอดี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

เนื่ อ ง จ า ก ไม่ มี บั ญ ชี                 
ผู้ สอบแข่ งขัน ได้  ของ 
กศจ.นครศรีธรรมราช 
และกศจ.อื่น 

 

2 คร ู กรุงหยัน
วิทยาคาร / 
ทุ่งใหญ่  

12681 พอดี ภาษาอังกฤษ เนื่ อ ง จ าก ห ม ด บั ญ ชี                 
ผู้  สอบแข่งขันได้  ของ 
กศจ.นครศรีธรรมราช 
และกศจ.อื่นไม่มีบัญชี 
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เร่ืองที่ 4.3 

เรื่อง การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน  
      ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 

1. ไม่อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ไม่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกท่ีขาดแคลน และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย                  
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา 
 3. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา น าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย               
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา 
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เร่ืองที่ 4.4 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง

ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 27 ราย  

 
 
 

ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

 

โรงเรียน 
 

วันแต่งต้ัง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 5 ราย 
1 นายกิตติพัฒน์ เพชรสีห่มื่น ครูผู้ช่วย บ้านน้ าพุ/ทุ่งสง 5 พฤษภาคม 2562 
2 นางธรณ์ธนัท กวินโชติวณิชย ์ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณครีี/นาบอน 5 พฤษภาคม 2562 
3 นางสาวสรลัพร เฉยีบแหลม ครูผู้ช่วย สังวาลวิท 7/บางขัน 30 พฤษภาคม 2562 
4 นางสาวทรรศมน เพ็งสงค ์ ครูผู้ช่วย บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ ่ 8 สิงหาคม 2562 
5 นายอนุชา หนูเสมียน ครูผู้ช่วย บ้านไสโคกเกาะ/ฉวาง 8 สิงหาคม 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 20 ราย 
6 นางสาววิภาวรรณ นุ่นนุ้ย ครูผู้ช่วย วัดบูรณาวาส/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 
7 นางสาวจันทร์จิรา สระแดง ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเกาะเพชร/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 

8 นางสาวสุธีกานต์ มณูีวรรณ ครูผู้ช่วย วัดฉิมหลา/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 

9 นางสาววิไลพร คงเกิด ครูผู้ช่วย บ้านคงคาล้อม/เชียรใหญ ่ 5 พฤษภาคม 2562 

10 นางสาวรุ้งทิวา แก้วณรงค ์ ครูผู้ช่วย บ้านโก้งโค้ง/ปากพนัง 5 พฤษภาคม 2562 

11 นายสุขสันต์ เชื้อชมสุข ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห/์ปากพนัง 5 พฤษภาคม 2562 

12 นางสาวเพชราภรณ์ คงด ี ครูผู้ช่วย วัดปากเหมือง/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 

13 นางสาวภัณฑิรา นาคะสรรค ์ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งโชน/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

14 นางฝนทิพย์ เทพเกลี้ยง ครูผู้ช่วย บ้านกุมแป/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

15 นางสาววรดา โออินทร ์ ครูผู้ช่วย วัดควนเถียะ/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

16 นางสาวประภัสสร ขุนทอง ครูผู้ช่วย วัดควนสมบรูณ/์ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

17 นายวฒุินนท์ เจริญสุข ครูผู้ช่วย วัดห้วยแหยงฯ/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

18 นายอธิชา เอียดเฉลมิ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งไม้ไผ่/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

19 นางสาวนิภาวรรณ วิสกรรมจร ครูผู้ช่วย บ้านหนองหิน/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

20 นางสาวกมลพร สิทธิรักษ ์ ครูผู้ช่วย บ้านท่าไทร/ร่อนพิบูลย ์ 5 พฤษภาคม 2562 

21 นางสาวรัตนา เจรญิขุน ครูผู้ช่วย วัดทะเลปัง/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 

22 นางสาวสุมณฑา สุขหอม ครูผู้ช่วย วัดจิกพนม/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

23 นางสาวอรุโณทัย ใจซื่อด ี ครูผู้ช่วย วัดหนองจิก/ชะอวด 5 พฤษภาคม 2562 

24 นางสาวเสาวลักษณ์ มาบัว ครูผู้ช่วย วัดวังฆ้อง/จุฬาภรณ ์ 5 พฤษภาคม 2562 

25 นายณัฐพงศ์ จุลสินธนาภรณ ์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองบอน/หัวไทร 5 พฤษภาคม 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 2 ราย 
26 นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว ครูผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 16 พฤษภาคม 2562 
27 นางสาวมัณฑนา มูณีวรรณ ครูผู้ช่วย นางเอื้อยวิทยา 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 



 11  
เร่ืองที่ 4.5 

เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        ในระยะเวลา  1  ปี 
  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ในระยะเวลา  1  ปี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  2  ราย 
ดังนี้ 
 

ที ่
ช่ือ / ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
วันท่ีบรรจ ุ
และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลา 1 ปี  ประกอบด้วย 

คนท่ี 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

บริหารการศึกษา 

คนท่ี 2 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

คนท่ี 3 
ศึกษานิเทศก ์

1 นางสาวบุญญา  ทรัพย์โสม 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัไทรงาม 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

22 
กรกฎาคม 
2562 

นายเสถียร  
       วัฒนาพันธุ ์

นายปรีชา   
         กฐินหอม 

นางสุจิน          
       พรหมมาศ 

2 นางสุนิดา  ศรสีมบัต ิ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวดักะเปยีด 

19 
กรกฎาคม 
2562 

นางอรวรรณ   
        ริยาพันธ ์

นายวันชัย 
         วงศ์ศิลป์ 

นางปิยกมล 
       พูลเสน 

 
 หมายเหตุ ให้กรรมการคนที่ 1 เป็นประธาน และกรรมการคนที่ 3 เป็นเลขานุการ 
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เร่ืองที่ 4.6 

เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการเป็นการชั่วคราว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงดารุณี  รัตนพล  ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านคลองโอม อ าเภอทุ่งใหญ่ ไปช่วย 
ราชการ โรงเรียนบ้านบ่อมอง อ าเภอทุ่งสง กรณีเจ็บป่วย เพ่ือสะดวกในการเดินทางและรักษาตัว ได้ตามประสงค์ 
โดยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองโอม ได้ให้การรับรองว่าไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว ส าหรับการ
ให้ช่วยราชการครั้งนี้ มีก าหนด 1 ปี หากมีต าแหน่งว่างให้พิจารณารับย้ายโดยเร็ว หากเลยเวลาที่ก าหนดให้เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาการช่วยราชการ(ต่อเนื่อง) ต่อไป 

2. อนุมัติให้ นางบุราณี  แสงวิมาน ต าแหน่งครู  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ าเภอปากพนัง ไปช่วย 
ราชการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน กรณีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ได้ตามประสงค์ ตามความเห็นของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ส าหรับการให้ช่วยราชการครั้งนี้ มีก าหนด                
1 ปี หากมีต าแหน่งว่างให้พิจารณารับย้ายโดยเร็ว หากเลยเวลาที่ก าหนดให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาการช่วยราชการ(ต่อเนื่อง) ต่อไป 

3. ในรายที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้ไปช่วยราชการ หากครบ 
ก าหนด 1 ปี ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาการช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13  
ระเบียบวาระที่ 4.7 

เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
          (ต าแหน่งว่าง) 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา ดังนี้ 

1. อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน        
การสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูสายงานการสอนในสถานศึกษาท่ีมี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 5 ต าแหน่ง 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 4 อัตรา 
1 5201 รอง ผอ.ร.ร. จุฬาภรณ์พิชญาคาร คศ.1 18,270 5201 คร ู วัดควนยูง 
2 120 ครู บ้านชายคลอง คศ.2 31,440 120 คร ู วัดศิลาราย 
3 5399 

ครู บ้านชายคลอง คศ.
3(2) 50,290 

5399 คร ู บ้านเกาะยวน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 อัตรา 
4 4993 ครู วัดสโมสร คศ.2 54,240 4993 ครู บ้านไสพล ู
5 4942 ครู ท่าศาลา คศ.3 46.040 4942 ครู บ้านท่าน้อย 

 
2. อนุมัตกิารตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งสาย

งานบริหารสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ 

ไปก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดับ ขั้น 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 4 อัตรา 
1 7638 รอง ผอ.ร.ร. สังวาลย์วิท 7 คศ.2 20,960 7638 รอง ผอ.ร.ร. บ้านวังยวน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 อัตรา 
2 4870 รอง ผอ.ร.ร. วัดสระประดิษฐ์ คศ.3 37,900 4870 รอง ผอ.ร.ร. บ้านเขาฝ้าย 

 
 
 
 
 
 
 



 14  
เร่ืองที่ 4.8 

เรื่อง   การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งว่าง) 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีเ่กินเกณฑ์ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด       
ไปปรับปรุงใหม่ เป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาและสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
ต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง 

ก าหนดใหม ่

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

เงินเดือน 
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง 

 
สถานศึกษา 

อันดั
บ 

ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 อัตรา 
1 1777 รอง ผอ.ร.ร. บ้านท่าม่วง คศ.3 40,100 1777 คร ู บ้านท่าม่วง 
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เร่ืองที่ 4.9 
 

เรื่อง    การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ   
          เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  

     1.1  อนุมัตกิารจัดสรรอัตราข้าราชการและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที ่
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
           1.1.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 9 อัตรา 

1) คืนให้กับสถานศึกษาเดิม   เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน  
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด    จ านวน  3  อัตรา    

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 973 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดโบสถ์/อ.เมือง  คศ.๓  67,590  คืนสถานศึกษา 

2 7722 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)/อ.ลานสกา  คศ.๓  69,040  คืนสถานศึกษา 

3 3626 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดสระไคร/อ.เฉลิมพระเกียรติ  คศ.๓  76,800 คืนสถานศึกษา 

 
2)  ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จ านวน    6  อัตรา 

เนื่องจากมีนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  คือ มีนักเรียนน้อยกว่า  120  คน  ดังนี้ 
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 595 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดหัวอิฐ/อ.เมือง คศ.3 69,040 ส่งคืน สพฐ 

2 365 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดโพธิ์ทอง/อ.เมือง คศ.3 63,780 ส่งคืน สพฐ 

3 950 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านปากน้ าเก่า/อ.เมือง คศ.3 60,070 ส่งคืน สพฐ 

4 1349 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดสว่างอารมณ์/อ.เมือง คศ.3 59,970 ส่งคืน สพฐ 

5 7868 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านสันยูง/อ.ลานสกา คศ.3 65,490 ส่งคืน สพฐ 

6 236 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดคันนาราม/อ.พระพรหม คศ.3 67,490 ส่งคืน สพฐ 
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 1.1.2  ต าแหน่ง  คร ู    จ านวน  94 อัตรา   จ าแนก ดังนี้ 

       1)  จัดสรรให้กับสถานศึกษาทีม่ีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ  (คปร.) ก าหนดคือมีนักเรียน       
ไม่น้อยกว่า 120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 73 อัตรา 

 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู 148 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 57,370 คืน  
2 ครู 200 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 54,590 คืน  
3 ครู 852 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 58,070 คืน  
4 ครู 1402 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.2 53,980 คืน  
5 ครู 3158 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 63,750 คืน  
6 ครู 10586 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 54,590 คืน คัดเลือก ว.16 
7 ครู 261 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งแย้/อ.เมือง คศ.3 58,140 คืน  
8 ครู 492 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งแย้/อ.เมือง คศ.3 43,110 คืน  
9 ครู 10927 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งแย้/อ.เมือง คศ.3 67,440 คืน คัดเลือก ว.16 

10 ครู 286 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดชัน/อ.เมือง คศ.2 53,970 คืน  
11 ครู 4048 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านคลองดิน/อ.เมือง คศ.3 58,390 คืน  
12 ครู 447 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนาเคียน/อ.เมือง คศ.3 63,810 วัดมหาชัยวนาราม  
13 ครู 318 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  

"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 
คศ.3 65,340 คืน  

14 ครู 517 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.2 54,040 คืน  

15 ครู 949 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 55,480 คืน  

16 ครู 1414 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 56,350 คืน  

17 ครู 2730 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 58,140 คืน  

18 ครู 3376 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.2 54,040 คืน  

19 ครู 6282 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 63,630 คืน  

20 ครู 7380 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 64,290 คืน คัดเลือก ว.16 

21 ครู 11336 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 66,540 คืน คัดเลือก ว.16 

22 ครู 11 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ/อ.เมือง คศ.3 62,790 คืน  
23 ครู 11411 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ/อ.เมือง คศ.2 42,680 คืน  
24 ครู 848 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท่าแพ/อ.เมือง คศ.3 56,450 วัดโพธิ์เสด็จ คัดเลือก ว.16 
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

25 ครู 465 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 65,440 คืน  
26 ครู 1707 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 65,340 คืน  
27 ครู 2487 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 57,250 คืน  
28 ครู 3779 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 66,390 คืน  
29 ครู 7811 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.2 54,110 คืน  
30 ครู 9229 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 55,390 คืน คัดเลือก ว.16 
31 ครู 9838 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 55,580 คืน คัดเลือก ว.16 
32 ครู 2868 ครูผู้ชวย/ร.ร.วัดไพศาลสถิต/อ.เมือง คศ.2 50,590 คืน  
33 ครู 10596 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศรีมงคล/อ.เมือง คศ.2 54,110 คืน  
34 ครู 11354 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศรีมงคล/อ.เมือง คศ.2 52,130 คืน  
35 ครู 1104 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศรีมงคล/อ.เมือง คศ.2 52,940 คืน คัดเลือก ว.16 
36 ครู 1174 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโบสถ์/อ.เมือง คศ.3 53,540 คืน  
37 ครู 9438 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโบสถ์/อ.เมือง คศ.2 53,120 คืน คัดเลือก ว.16 
38 ครู 999 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.2 54,210 คืน  
39 ครู 1008 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.3 54,720 คืน  
40 ครู 2262 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.3 54,720 คืน คัดเลือก ว.16 
41 ครู 178 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง คศ.3 54,520 คืน  
42 ครู 6517 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง คศ.3 54,520 คืน  
43 ครู 10076 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง คศ.3 54,380 คืน คัดเลือก ว.16 
44 ครู 1152 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางใหญ่/อ.เมือง คศ.3 54,380 คืน  
45 ครู 6753 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางใหญ่/อ.เมือง คศ.3 58,390 คืน คัดเลือก ว.16 
46 ครู 4931 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท่าแพ/อ.เมือง คศ.2 50,730 วัดสระแก้ว  
47 ครู 1266 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางตะพาน/อ.เมือง คศ.3 52,560 คืน  
48 ครู 10965 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระเพรง/อ.พระพรหม คศ.2 51,420 วัดสมอ  
49 ครู 2016 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโคกโพธ์ิสถิตย์/อ.ลานสกา คศ.3 63,630 คืน  
50 ครู 7771 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโคกโพธ์ิสถิตย์/อ.ลานสกา คศ.3 69,040 คืน  
51 ครู 7735 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74  

(ชุมชนบา้นคีรีวง)/อ.ลานสกา 
คศ.3 66,840 วัดโคกโพธิ์สถิตย ์ คัดเลือก ว.16 

52 ครู 2477 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านส านักใหม่/อ.ลานสกา คศ.3 53,560 คืน  
53 ครู 10633 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านสันยงู/อ.ลานสกา คศ.2 54,210 บ้านส านักใหม่  
54 ครู 11003 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านสันยงู/อ.ลานสกา คศ.3 47,070 บ้านส านักใหม่ คัดเลือก ว.16 
55 ครู 11359 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมุขธารา/อ.เมือง คศ.3 51,650 วัดวังหงส ์  
56 ครู 2193 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านตลาด/อ.ลานสกา คศ.3 54,380 คืน  
57 ครู 7843 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสอ/อ.ลานสกา คศ.3 54,780 วัดคีรีกันทร์  
58 ครู 3628 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไทรงาม/อ.ลานสกา คศ.2 35,550 วัดคีรีกันทร์ คัดเลือก ว.16 
59 ครู 52 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายส าเภา/อ.พระพรหม คศ.3 63,680 คืน  
60 ครู 3261 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายส าเภา/อ.พระพรหม คศ.2 51,420 คืน  
61 ครู 7252 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายส าเภา/อ.พระพรหม คศ.3 56,500 คืน  
62 ครู 1339 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดหมน/อ.เมือง คศ.3 58,390 วัดท้ายส าเภา  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

63 ครู 7941 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระพรหม คศ.3 56,350 วัดท้ายส าเภา คัดเลือก ว.16 
64 ครู 3496 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านไสใหญ/่อ.พระพรหม คศ.3 53,660 คืน  
65 ครู 737 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดห้วยพระ/อ.พระพรหม คศ.3 54,820 บ้านไสใหญ ่ คัดเลือก ว.16 
66 ครู 4251 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเชิงแตระ/อ.พระพรหม คศ.3 62,450 คืน  
67 ครู 39 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระพรหม คศ.2 54,040 คืน  
68 ครู 3826 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดแพร่/อ.พระพรหม คศ.3 56,500 คืน  
69 ครู 807 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไสมะนาว/อ.พระพรหม คศ.3 62,570 คืน  
70 ครู 781 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมะม่วงตลอด/อ.พระพรหม คศ.2 54,150 คืน  
71 ครู 394 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกัด/อ.พระพรหม คศ.2 53,230 คืน  
72 ครู 3363 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.3 57,920 วัดกัด คัดเลือก ว.16 
73 ครู 3837 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพังยอม/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.2 53,480 คืน  

 
 2) สงวนต าแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ 
ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จ านวน  18 อัตรา  

 
 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

1 10586 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมหาธาต/ุอ.เมือง คศ.3 54,590 คัดเลือก ว.16 

2 10927 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งแย้/อ.เมือง คศ.3 67,440 คัดเลือก ว.16 

3 7380 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 64,290 คัดเลือก ว.16 

4 11336 ครูผู้ช่วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช  
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง 

คศ.3 66,540 คัดเลือก ว.16 

5 848 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ/อ.เมือง คศ.3 56,450 คัดเลือก ว.16 

6 9229 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 55,390 คัดเลือก ว.16 

7 9838 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทวดทอง/อ.เมือง คศ.3 55,580 คัดเลือก ว.16 

8 1104 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศรีมงคล/อ.เมือง คศ.2 52,940 คัดเลือก ว.16 

9 9438 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโบสถ์/อ.เมือง คศ.2 53,120 คัดเลือก ว.16 

10 2262 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากพญา/อ.เมือง คศ.3 54,720 คัดเลือก ว.16 

11 10076 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางกระบือ/อ.เมือง คศ.3 54,380 คัดเลือก ว.16 
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ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

12 6753 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางใหญ่/อ.เมือง คศ.3 58,390 คัดเลือก ว.16 

13 7735 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์/อ.ลานสกา คศ.3 66,840 คัดเลือก ว.16 

14 11003 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านส านักใหม่/อ.ลานสกา คศ.3 47,070 คัดเลือก ว.16 

15 3628 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคีรีกันทร์/อ.ลานสกา คศ.2 35,550 คัดเลือก ว.16 

16 7941 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายส าเภา/อ.พระพรหม คศ.3 56,350 คัดเลือก ว.16 

17 737 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านไสใหญ่/อ.พระพรหม คศ.3 54,820 คัดเลือก ว.16 

18 3363 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกัด/อ.พระพรหม คศ.3 57,920 คัดเลือก ว.16 

 
 3) ต าแหน่งที่สงวนไว้เพ่ือบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น   ปีการศึกษา 2562 จ านวน  21  อัตรา โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

 
 
ที ่ ต าแหน่ง

เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 
เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  

หมาย
เหตุ 

อันดับ ขั้น สถานศึกษา/อ าเภอ สาขาวิชาเอกท่ีใช้
ในการบรรจ ุ

1 1125 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระมงกุฎ/อ.เมือง คศ.2 51,360 คืน ภาษาไทย  

2 825 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท่าแพ/อ.เมือง คศ.3 58,240 คืน ภาษาไทย  

3 10939 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางเตย/อ.เมือง คศ.3 52,900 คืน ภาษาไทย  

4 928 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านห้วยไทร/อ.เมือง คศ.3 66,740 คืน ภาษาไทย  

5 3194 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไพศาลสถิต/อ.เมอืง คศ.3 65,290 วัดท่างาม/เมือง ภาษาไทย  

6 8675 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางไทร/อ.เฉลิมพระเกียรต ิ คศ.2 54,320 คืน ประถมศึกษา  

7 4655 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมะม่วงทอง/อ.เมอืง คศ.2 52,620 วัดราษฎร์เจริญ/เมือง ประถมศึกษา  

8 1126 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมะม่วงสองต้น/อ.เมือง คศ.2 54,250 คืน ประถมศึกษา  

9 961 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านห้วยไทร/อ.เมือง คศ.3 54,820 วัดโดน/เมือง คณิตศาสตร์  

10 842 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมะม่วงทอง/อ.เมอืง คศ.2 54,390 คืน คณิตศาสตร์  

11 1162 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากน้ าเก่า/อ.เมือง คศ.3 49,980 คืน คณิตศาสตร์  

12 1441 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท่าแพ/อ.เมือง คศ.2 38,080 วัดหนองบัว/เมือง คณิตศาสตร์  



 20  
 
ที ่ ต าแหน่ง

เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 
เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  

หมาย
เหตุ 

อันดับ ขั้น สถานศึกษา/อ าเภอ สาขาวิชาเอกท่ีใช้
ในการบรรจ ุ

13 3966 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางหว้า/อ.เฉลิมพระเกยีรติ คศ.2 53,440 คืน สังคมศึกษา  

14 3399 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปลายคลอง/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.3 54,560 คืน สังคมศึกษา  

15 9275 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านมะม่วงทอง/อ.ลานสกา คศ.2 53,580 คืน สังคมศึกษา  

16 7839 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสอ/อ.ลานสกา คศ.2 53,310 คืน ปฐมวัย  

17 3657 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสระไคร/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.3 63,490 บ้านปากช่อง/เฉลิมฯ ปฐมวัย  

18 9840 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดนางพระยา/อ.เมอืง คศ.3 66,840 คืน ภาษาอังกฤษ  

19 3672 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดดอนตรอ/อ.เฉลิมพระเกียรต ิ คศ.3 55,630 วัดใหม่ทอน/ลานสกา วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)  

20 3345 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกยีรติ คศ.3 60,150 คืน วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)  

21 7898 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดดินดอน/อ.ลานสกา คศ.2 54,180 บ้านร่อน/ลานสกา พละศึกษา  
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2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

 อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทีเ่กษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 2.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

1) คืนให้กับสถานศึกษาเดิม เนื่องจากมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนด      จ านวน  9  อัตรา    

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 5198 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดศิลาราย /อ.ทุ่งสง คศ.3 47,720 คืนสถานศึกษา 

2 6005 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านนาท่อม /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 55,630 คืนสถานศึกษา 

3 9666 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ชุมชนวดัอัมพวัน /อ.นาบอน คศ.3 60,070 คืนสถานศึกษา 

4 2220 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านนาพา /อ.ถ้ าพรรณรา คศ.3 66,540 คืนสถานศึกษา 

5 5714 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.เจริญรัชต์ภาคย์ /อ.บางขัน คศ.3 67,590 คืนสถานศึกษา 

6 2402 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านโคกมะขาม /อ.ฉวาง คศ.3 67,590 คืนสถานศึกษา 

7 5394 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ชุมชนบา้นไทรห้อง /อ.ทุ่งสง คศ.3 67,590 คืนสถานศึกษา 

8 1821 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล /อ.ฉวาง คศ.3 66,540 คืนสถานศึกษา 

9 5678 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.3 60,070 คืนสถานศึกษา 

  
 2)  ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เนื่องจากมีนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
คือ มีนักเรียนน้อยกว่า  120  คน  ดังนี้ จ านวน    4  อัตรา 
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 6156 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านนาใหญ่ /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 59,180 ส่งคืน สพฐ 

2 6042 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ชุมชนบา้นหน้าเขา /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,760 ส่งคืน สพฐ 

3 6067 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านวังหิน /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 66,540 ส่งคืน สพฐ 

4 5361 ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.บ้านคลองขุด /อ.ทุ่งสง คศ.3 60,070 ส่งคืน สพฐ 
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 2.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  คืนสถานศึกษาเดิม   จ านวน   1   อัตรา 
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 5467 รอง ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 /อ.ทุ่งสง คศ.3 66,490 คืนสถานศึกษา 
 
 2.3 ต าแหน่ง  คร ู    จ านวน  144 อัตรา   ดังนี้       

       1)   จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ  (คปร.) ก าหนดคือมีนักเรียน            
ไม่น้อยกว่า 120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 101 อัตรา 
 

 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู 5763 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บา้นเกาะปราง /อ.ทุ่งสง คศ.2 53,260 คืน   
2 ครู 5800 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านบนควน /อ.ทุ่งสง คศ.3 55,430 บ้านเกาะปราง   
3 ครู 10166 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บา้นเกาะยวน /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,180 บ้านเกาะปราง   
4 ครู 5865 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บา้นไสเตาอ้อย /อ.บางขัน คศ.2 41,530 คืน   
5 ครู 5686 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.3 54,710 บ้านไสเตาอ้อย   
6 ครู 5687 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.3 62,590 บ้านไสเตาอ้อย   
7 ครู 5087 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดกะโสม /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,140 คืน   
8 ครู 5088 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดกะโสม /อ.ทุ่งสง คศ.2 50,660 คืน   
9 ครู 5089 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดกะโสม /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,140 คืน   

10 ครู 5093 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดกะโสม /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,140 คืน   
11 ครู 

1674 
ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสวุรรณาราม 
/อ.ฉวาง คศ.3 67,250 คืน   

12 ครู 
1682 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสวุรรณาราม 
/อ.ฉวาง คศ.3 58,390 คืน   

13 ครู 
1723 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนวัดสวุรรณาราม 
/อ.ฉวาง คศ.2 53,900 คืน   

14 ครู 
2093 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดโคกหาด /อ.ฉวาง คศ.3 62,590 

ชุมชนวัด
สุวรรณาราม คัดเลือก ว.16 

15 ครู 
2052 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดมะปรางงาม /อ.
ฉวาง คศ.2 53,190 คืน   

16 ครู 2054 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วดัมะปรางงาม /อ.ฉวาง คศ.3 54,610 คืน   

17 ครู 2061 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านป่าพาด /อ.ฉวาง คศ.3 54,380 วัดมะปรางงาม   

18 ครู 6121 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดขนาน /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,330 คืน   



 23  
 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

19 ครู 6130 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดขนาน /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,330 คืน   

20 ครู 6132 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดขนาน /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,330 คืน   

21 ครู 2259 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดจันดี /อ.ช้างกลาง คศ.3 66,340 วัดควนส้าน   

22 ครู 10099 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดจันดี /อ.ช้างกลาง คศ.3 58,390 วัดควนส้าน   

23 ครู 2463 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วดัหลักช้าง /อ.ช้างกลาง คศ.2 54,140 วัดควนส้าน   

24 ครู 2014 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านปากน้ า /อ.ฉวาง คศ.2 54,180 คืน   

25 ครู 10777 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านปากน้ า /อ.ฉวาง คศ.2 54,180 คืน   

26 ครู 
1823 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล /อ.
ฉวาง คศ.3 50,760 บ้านปากน้ า   

27 ครู 1799 ครูผู้ช่วย /ร.ร.ฉวาง /อ.ฉวาง คศ.3 55,680 บ้านปากน้ า คัดเลือก ว.16 

28 ครู 5995 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วดัควนสระบัว /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 50,550 คืน   

29 ครู 
10517 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดควนสระบัว /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.3 64,290 คืน   

30 ครู 
6240 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านควนล าภู /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.3 54,470 คืน   

31 ครู 
6100 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดภูเขาหลัก /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.3 66,540 บ้านควนล าภู   

32 ครู 5575 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดวังหิน /อ.บางขัน คศ.2 54,320 คืน   

33 ครู 9864 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดวังหิน /อ.บางขัน คศ.3 54,210 คืน   

34 ครู 
2137 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านเกาะขวัญ /อ.ถ้ า
พรรณรา คศ.3 58,050 วัดควนกอ   

35 ครู 6509 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านนา /อ.ช้างกลาง คศ.2 44,830 วัดควนกอ   

36 ครู 
5739 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรม
ทุ่งสง /อ.ทุ่งสง คศ.3 69,040 บ้านจ าปา   

37 ครู 
5751 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรม
ทุ่งสง /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,570 บ้านจ าปา   

38 ครู 
6143 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านหนองใหญ่ /อ.
ทุ่งใหญ่ คศ.3 53,500 คืน   

39 ครู 
10666 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.องค์การสวนยาง 3 /
อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 54,180 บ้านหนองใหญ่   

40 ครู 
6248 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านหนองคล้า /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.2 54,500 บ้านหนองใหญ่   

41 ครู 
2352 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านโคกมะขาม /อ.
ฉวาง คศ.3 69,040 คืน   

42 ครู 2410 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านโคกมะขาม /อ. คศ.3 55,720 คืน   
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ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 
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เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

ฉวาง 
43 ครู 10252 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านบางรูป /อ.ทุง่ใหญ่ คศ.2 51,530 คืน   

44 ครู 
5928 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านควนประชาสรรค์ 
/อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 51,390 บ้านบางรูป   

45 ครู 9269 ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนวัดกะทนูเหนือฯ /
อ.พิปูน คศ.3 54,470 วัดโบราณาราม   

46 ครู 9207 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดมังคลาราม /อ.พิปูน คศ.2 50,380 วัดโบราณาราม   

47 ครู 
1901 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพ
ที่ 227 /อ.นาบอน คศ.2 49,740 บ้านหนองปลิง   

48 ครู 
5822 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ /
อ.บางขัน คศ.2 53,930 บ้านหนองปลิง   

49 ครู 
5655 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒน
ศึกษา /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,470 คืน   

50 ครู 
5386 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านคลองขุด /อ.ทุ่ง

สง คศ.3 63,730 

วัดทุงควายพัฒน
ศึกษา   

51 ครู 
9310 

ครผูู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว 
/อ.พิปูน คศ.3 55,530 คืน   

52 ครู 
9374 ครูผู้ช่วย /ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร 

/อ.พิปูน คศ.3 54,330 

ชุมชนบ้านปาก
เสียว   

53 ครู 
9503 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดประดิษฐาราม /อ.

ทุ่งใหญ่ คศ.3 45,280 

องค์การสวนยาง 
2   

54 ครู 5473 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านบ่อมอง /อ.ทุ่งสง คศ.3 59,870 คืน   

55 ครู 
11040 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง /
อ.ทุ่งสง คศ.2 52,940 ชุมชนวัดส าโรง   

56 ครู 
9218 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดสวนขัน /อ.ช้าง
กลาง คศ.2 53,020 คืน   

57 ครู 
3882 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านทุ่งกรวด /อ.ทุ่ง

ใหญ ่ คศ.3 54,420 

บ้านสระนาง
มโนราห์   

58 ครู 
7243 ครูผู้ช่วย /ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร 

/อ.พิปูน คศ.3 43,020 

บ้านสระนาง
มโนราห์   

59 ครู 
2298 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านคลองงา /อ.ช้าง
กลาง คศ.2 54,070 คืน   

60 ครู 
9709 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดเทวสิทธิ์ /อ.นา
บอน คศ.2 53,120 วัดหนองดี   

61 ครู 9388 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านปากระแนะ / คศ.3 54,570 วัดทุ่งนาใหม่   
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อ.พิปูน 
62 ครู 

5360 
ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดคงคาเจริญ /อ.ทุ่ง
สง คศ.3 58,140 คืน   

63 ครู 
10133 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านหนองหว้า /อ.ทุ่ง
สง คศ.3 54,520 วัดกะเปียด   

64 ครู 
5149 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านนาตาแย้ม /อ.ทุ่ง
สง คศ.3 54,470 คืน   

65 ครู 10167 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านเขาตาว /อ.ทุ่งสง คศ.3 53,590 คืน   

66 ครู 
5817 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม /อ.
ทุ่งสง คศ.2 51,710 วัดวังหีบ   

67 ครู 1526 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดหาดสูง /อ.ฉวาง คศ.2 53,260 คืน   

68 ครู 1883 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดหาดสูง /อ.ฉวาง คศ.2 54,110 คืน   

69 ครู 603 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านคอกชา้ง /อ.ทุ่งสง คศ.2 49,780 บ้านไสยูงปัก   

70 ครู 5195 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านคอกชา้ง /อ.ทุ่งสง คศ.3 69,040 บ้านปลายเส   

71 ครู 11084 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านบ่อปลา /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 37,640 คืน   

72 ครู 
5618 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านนิคมวังหิน /อ.
บางขัน คศ.3 54,520 คืน   

73 ครู 
2274 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดมะนาวหวาน /อ.
ช้างกลาง คศ.3 58,390 คืน   

74 ครู 5538 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดเขาโร /อ.ทุ่งสง คศ.3 66,590 บ้านห้วยปริก   

75 ครู 5240 ครูผู้ช่วย /ร.ร.มหาราช 3 /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,040 คืน   

76 ครู 
5778 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านหนองท่อม /อ.
ทุ่งสง คศ.3 58,000 คืน   

77 ครู 
1934 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ /อ.
ฉวาง คศ.3 57,450 คืน   

78 ครู 
1940 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ /อ.
ฉวาง คศ.3 54,330 คืน คัดเลือก ว.16 

79 ครู 
9993 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนบ้านไทรห้อง /
อ.ทุ่งสง คศ.3 54,420 คืน   

80 ครู 5105 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดควนชม /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,760 บ้านหน้าเขา   

81 ครู 
5106 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดควนชม /อ.ทุ่งสง คศ.3 69,040 

ตชด.ช่างกลปทุม
วันอนุสรณ ์10   

82 ครู 5101 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดควนชม /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,210 คืน   

83 ครู 
2036 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านทอนวังปราง /อ.
ฉวาง คศ.2 52,940 คืน   
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84 ครู 
5540 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านชายคลอง /อ.ทุ่ง
สง คศ.2 41,420 บ้านนาพา   

85 ครู 
5010 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดธรรมเผด็จ /อ.ทุ่ง
สง คศ.3 54,470 คืน   

86 ครู 
2203 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดวังรีบุญเลิศ /อ.ถ้ า
พรรณรา คศ.2 54,040 คืน   

87 ครู 
5148 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.สหกรณ์นิคมกสิกรรม
ทุ่งสง /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,000 คืน   

88 ครู 
5022 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดธรรมเผด็จ /อ.ทุ่ง
สง คศ.3 63,580 บ้านไสส้าน   

89 ครู 
9827 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก /อ.
นาบอน คศ.2 55,010 คืน   

90 ครู 
5393 

ครูผู้ช่วย /ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
6 /อ.ทุ่งสง คศ.3 66,440 บ้านห้วยทรายขาว   

91 ครู 5520 ครูผู้ช่วย /ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 
/อ.ทุ่งสง คศ.3 66,490 วัดศิลาราย   

92 ครู 5776 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านเกาะยวน /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,210 คืน   

93 ครู 9183 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดมังคลาราม /อ.พิปูน คศ.3 66,300 คืน   

94 ครู 5547 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.3 62,590 คืน   

95 ครู 5135 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านพูน /อ.ทุ่งสง คศ.2 42,820 บ้านนาท่อม   

96 ครู 5690 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.2 54,000 วัดเกาะสระ   

97 ครู 10994 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดล านาว /อ.บางขัน คศ.2 54,140 บ้านไร่มุสลิม   

98 ครู 3272 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดเขากลาย /อ.ทุ่งสง คศ.2 50,410 คืน   

99 ครู 1843 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดควนสูง /อ.ฉวาง คศ.2 54,110 คืน   

100 ครู 5612 ครูผู้ช่วย /ร.ร.สังวาลย์วิท 7 /อ.บางขัน คศ.2 46,350 วัดเสม็ดจวน   

101 ครู 5673 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านไสยาสน์ /อ.บางขัน คศ.3 54,520 บ้านปลายรา   
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 2) ได้รับเพ่ิมจาก สพท.อ่ืน  รอรับเกลี่ยต าแหน่งที่ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน จ านวน 43 อัตรา  จัดสรรให้กับโรงเรียน
ที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 

1 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านเกาะปราง  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
2 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย  /อ.บางขัน คัดเลือก ว.16 
3 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดกะโสม  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
4 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดกะโสม  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
5 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณาราม  /อ.ฉวาง คัดเลือก ว.16 
6 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดมะปรางงาม  /อ.ฉวาง คัดเลือก ว.16 
7 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดขนาน  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
8 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนส้าน  /อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 
9 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนส้าน  /อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 

10 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านปากน้ า  /อ.ฉวาง คัดเลือก ว.16 
11 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนสระบัว  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
12 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านควนล าภู  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
13 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดวังหิน  /อ.บางขัน คัดเลือก ว.16 
14 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนกอ  /อ.ถ้ าพรรณรา คัดเลือก ว.16 
15 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านจ าปา  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
16 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองใหญ่  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
17 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านโคกมะขาม  /อ.ฉวาง คัดเลือก ว.16 
18 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านบางรูป  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
19 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดโบราณาราม  /อ.พิปูน คัดเลือก ว.16 
20 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองปลิง  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
21 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดทุงควายพัฒนศึกษา  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
22 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว  /อ.พิปูน คัดเลือก ว.16 
23 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.องค์การสวนยาง 2  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
24 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านบ่อมอง  /อ.ทุ่งสง   
25 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนวัดส าโรง  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
26 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดสวนขัน  /อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 
27 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์  /อ.ทุ่งใหญ คัดเลือก ว.16 
28 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านคลองงา  /อ.ช้างกลาง   
29 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดหนองดี  /อ.นาบอน คัดเลือก ว.16 
30 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่  /อ.พิปูน   
31 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดคงคาเจริญ  /อ.ทุ่งสง   
32 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดกะเปียด  /อ.ฉวาง   
33 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านนาตาแย้ม  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
34 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านเขาตาว  /อ.ทุ่งสง   
35 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดวังหีบ  /อ.ทุ่งสง   
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ที ่ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 

36 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านไสยูงปัก  /อ.นาบอน   
37 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านปลายเส  /อ.ถ้ าพรรณรา   
38 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านบ่อปลา  /อ.ทุ่งใหญ   
39 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านนิคมวังหิน  /อ.บางขัน คัดเลือก ว.16 
40 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดมะนาวหวาน  /อ.ช้างกลาง คัดเลือก ว.16 
41 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านห้วยปริก  /อ.ฉวาง คัดเลือก ว.16 
42 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.มหาราช 3  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 
43 ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองท่อม  /อ.ทุ่งสง คัดเลือก ว.16 

  
3) สงวนต าแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ 
0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จ านวน  36 อัตรา  

 

ที ่ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

1 2093 ครูผู้ช่วย /ร.ร.วัดโคกหาด /อ.ฉวาง คศ.3 62,590 คัดเลือก ว.16 
2 1799 ครูผู้ช่วย /ร.ร.ฉวาง /อ.ฉวาง คศ.3 55,680 คัดเลือก ว.16 

3 1940 ครูผู้ช่วย /ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ /อ.ฉวาง คศ.3 54,330 คัดเลือก ว.16 

4 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านเกาะปราง  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

5 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย  /อ.บางขัน     คัดเลือก ว.16 

6 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดกะโสม  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

7 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดกะโสม  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

8 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณาราม  /อ.ฉวาง     คัดเลือก ว.16 

9 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดมะปรางงาม  /อ.ฉวาง     คัดเลือก ว.16 

10 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดขนาน  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

11 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนส้าน  /อ.ช้างกลาง     คัดเลือก ว.16 

12 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนส้าน  /อ.ช้างกลาง     คัดเลือก ว.16 

13 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านปากน้ า  /อ.ฉวาง     คัดเลือก ว.16 

14 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนสระบัว  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

15 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านควนล าภู  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

16 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดวังหิน  /อ.บางขัน     คัดเลือก ว.16 

17 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดควนกอ  /อ.ถ้ าพรรณรา     คัดเลือก ว.16 

18 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านจ าปา  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

19 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองใหญ่  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

20 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านโคกมะขาม  /อ.ฉวาง     คัดเลือก ว.16 

21 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านบางรูป  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

22 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดโบราณาราม  /อ.พิปูน     คัดเลือก ว.16 

23 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองปลิง  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

24 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดทุงควายพัฒนศึกษา  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 
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ที ่ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

25 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว  /อ.พิปูน     คัดเลือก ว.16 

26 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.องค์การสวนยาง 2  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

27 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.ชุมชนวัดส าโรง  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

28 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดสวนขัน  /อ.ช้างกลาง     คัดเลือก ว.16 

29 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านสระนางมโนราห์  /อ.ทุ่งใหญ     คัดเลือก ว.16 

30 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดหนองดี  /อ.นาบอน     คัดเลือก ว.16 

31 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านนาตาแย้ม  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

32 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านนิคมวังหิน  /อ.บางขัน     คัดเลือก ว.16 

33 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.วัดมะนาวหวาน  /อ.ช้างกลาง     คัดเลือก ว.16 

34 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านห้วยปริก  /อ.ฉวาง     คัดเลือก ว.16 

35 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.มหาราช 3  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

36 รอรับเกลี่ยต่างเขต ครูผู้ช่วย  /ร.ร.บ้านหนองท่อม  /อ.ทุ่งสง     คัดเลือก ว.16 

 

      4)  รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปีการศึกษา 2562  จ านวน  33  อัตรา 

 
ที ่ ต าแหน่ง

เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 
เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  

หมายเหตุ อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อ าเภอ 

สาขาวิชาเอกท่ี
ใช้ในการบรรจ ุ

1 5841 คร ู/ร.ร.วัดนิคมคีรี /อ.ทุ่งสง คศ.2 51,670 คืน ภาษาไทย  
2 

6184 
คร ู/ร.ร.คล่องหมื่นเพชรฯ /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.2 54,140 คืน ภาษาไทย 

 

3 1696 ครู /ร.ร.บ้านคลองขัน /อ.ฉวาง คศ.3 54,670 บ้านโคกยาง ภาษาไทย  
4 

2286 
คร ู/ร.ร.องค์การสวนยาง 1 /อ.ช้าง
กลาง คศ.2 54,180 บ้านคลองปีก ภาษาไทย 

 

5 5842 ครู /ร.ร.วัดนิคมคีรี /อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 คืน ประถมศึกษา  
6 5509 ครู /ร.ร.วัดทุ่งส้าน /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,470 คืน ประถมศึกษา  
7 

6676 
คร ู/ร.ร.คล่องหมื่นเพชรฯ  /อ.ทุ่ง
ใหญ ่ คศ.3 49,290 คืน ประถมศึกษา 

 

8 6307 ครู /ร.ร.วัดโคกเมรุ /อ.ฉวาง คศ.3 54,470 คืน ประถมศึกษา  
9 5570 ครู /ร.ร.บ้านถ้ าตลอด /อ.ทุ่งสง คศ.3 44,110 คืน ประถมศึกษา  
10 1743 ครู /ร.ร.ฉวาง /อ.ฉวาง คศ.2 54,360 บ้านนาเหนือ ประถมศึกษา  
11 5843 ครู /ร.ร.วัดนิคมคีรี /อ.ทุ่งสง คศ.2 54,360 คืน คณิตศาสตร์  
12 10148 ครู /ร.ร.วัดทุ่งส้าน /อ.ทุ่งสง คศ.3 53,500 คืน คณิตศาสตร์  
13 1812 คร ู/ร.ร.บ้านหาดทรายแก้ว /อ.ฉวาง คศ.2 54,000 บ้านโคกยาง คณิตศาสตร์  
14 10768 ครู /ร.ร.บ้านคลองจัง /อ.นาบอน คศ.3 48,150 คืน คณิตศาสตร์  
15 

2266 
คร ู/ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา /อ.ช้าง
กลาง คศ.2 54,250 บ้านไทรงาม คณิตศาสตร์ 

 

16 6040 ครู /ร.ร.บ้านห้วยรื่น /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 54,180 คืน สังคมศึกษา  
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ที ่ ต าแหน่ง

เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 
เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  

หมายเหตุ อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อ าเภอ 

สาขาวิชาเอกท่ี
ใช้ในการบรรจ ุ

17 
8921 

ครู /ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ า
ร้อน) /อ.บางขัน คศ.3 51,630 บ้านควนประ สังคมศึกษา 

 

18 1760 ครู /ร.ร.ฉวาง /อ.ฉวาง คศ.3 54,920 วัดยางค้อม สังคมศึกษา  
19 5846 ครู /ร.ร.วัดนิคมคีรี /อ.ทุ่งสง คศ.2 51,010 คืน ปฐมวัย  
20 10134 ครู /ร.ร.บ้านนาเกิดผล /อ.ทุ่งสง คศ.2 53,260 วัดสวนพิกุล ปฐมวัย  
21 10238 ครู /ร.ร.บ้านห้วยรื่น /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 60,120 คืน ปฐมวัย  
22 6271 คร ู/ร.ร.บ้านควนอวดพัน /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,620 คืน ภาษาอังกฤษ  
23 6176 ครู /ร.ร.วัดใหม่ /อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 54,110 คืน ภาษาอังกฤษ  
24 5559 ครู /ร.ร.บ้านน้ าตก /อ.ทุ่งสง คศ.3 49,000 บ้านวังเต่า ภาษาอังกฤษ  
25 9695 ครู /ร.ร.บ้านนาบอน /อ.นาบอน คศ.3 54,420 วัดควน ภาษาอังกฤษ  
26 

5628 
ครู /ร.ร.สมสรร /อ.บางขัน คศ.2 54,180 

บ้านควนอวด
พัน 

วิทยาศาสตร์ 
(ทั่วไป) 

 

27 
8251 

คร ู/ร.ร.สมสรร /อ.บางขัน คศ.3 54,570 บ้านวังธน 
วิทยาศาสตร์ 
(ทั่วไป) 

 

28 
10155 

ครู /ร.ร.สมสรร /อ.บางขัน คศ.2 50,660 บ้านคลองจัง 
วิทยาศาสตร์ 
(ทั่วไป) 

 

29 2048 ครู /ร.ร.วัดมะปรางงาม /อ.ฉวาง คศ.2 54,280 คืน พลศึกษา  
30 5267 ครู /ร.ร.บ้านจ าปา /อ.ทุ่งสง คศ.3 54,520 คืน พลศึกษา  
31 9204 ครู /ร.ร.วัดโบราณาราม /อ.พิปูน คศ.3 54,230 คืน ศิลปะ  
32 5574 ครู /ร.ร.วัดวังหิน /อ.บางขัน คศ.2 54,320 คืน สุขศึกษา  
33 

2167 
ครู /ร.ร.วัดจันดี /อ.ช้างกลาง คศ.2 52,980 คืน 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 
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3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
  อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
  3.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

1)  คืนให้กับสถานศึกษาเดิม  เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า  120 คน เป็น    
ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  จ านวน  13 อัตรา    

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 2955 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  54,820  คืนสถานศึกษา 

2 3505 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดแดง/อ.เชียรใหญ่  คศ.๓  68,000  คืนสถานศึกษา 

3 2739 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดทุ่งหล่อ/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  52,940  คืนสถานศึกษา 

4 7423 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านทุ่งใคร/อ.ชะอวด  คศ.๓  65,910  คืนสถานศึกษา 

5 6326 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง คศ.๓  69,040  คืนสถานศึกษา 

6 3861 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว/เชียรใหญ่  คศ.๓  63,810  คืนสถานศึกษา 

7 3237 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดหนา/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  61,110  คืนสถานศึกษา 

8 2826 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ทัศนาวลัย/อ.จุฬาภรณ์  คศ.๓  66,960  คืนสถานศึกษา 

9 8902 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดบูรณาวาส/อ.หัวไทร  คศ.๓  62,100  คืนสถานศึกษา 

10 7205 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด คศ.๓  65,910  คืนสถานศึกษา 

11 3460 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านน้ าบ่อ/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒  52,940  คืนสถานศึกษา 

12 2646 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเนกขัมมาราม/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  64,860  คืนสถานศึกษา 

13 6364 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์/อ.ปากพนัง  คศ.๓  63,810  คืนสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32  
2)  ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากมีนักเรียนไม่เป็นไป 

ตามเงื่อนไข  คือ มีนักเรียนน้อยกว่า  120  คน    จ านวน   13 อัตรา 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 6543 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดปากแพรก/อ.ปากพนัง  คศ.3  61,110  ส่งคืน สพฐ 
2 6340 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดบางทวด/อ.ปากพนัง  คศ.3  57,500  ส่งคืน สพฐ 
3 3001 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.สุนทราภิบาล/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.3  62,100  ส่งคืน สพฐ 
4 6481 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง/อ.ปากพนัง  คศ.3  53,950  ส่งคืน สพฐ 
5 8963 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านล าคลอง/อ.หัวไทร  คศ.3  63,810  ส่งคืน สพฐ 
6 6513 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดหอยกัน/อ.ปากพนัง  คศ.3  62,760  ส่งคืน สพฐ 
7 3438 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดทายิการาม/อ.เชียรใหญ่  คศ.3  69,040  ส่งคืน สพฐ 
8 3926 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านยางกาญจน์/อ.เชียรใหญ่  คศ.3  69,040  ส่งคืน สพฐ 
9 6908 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดสุขุม/อ.ปากพนัง  คศ.3  69,040  ส่งคืน สพฐ 
10 3588 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดทวยเทพ/อ.เชียรใหญ่  คศ.3  57,500  ส่งคืน สพฐ 
11 7433 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดควนยาว/ชะอวด  คศ.3  65,910  ส่งคืน สพฐ 
12 2775 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนองกก/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.3  53,950  ส่งคืน สพฐ 
13 3324 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านป่าแชง/ร่อนพิบูลย์  คศ.3  62,100  ส่งคืน สพฐ 

 
 2.2  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  คืนสถานศึกษาเดิม   จ านวน   1  อัตรา 
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 3787 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดบ่อล้อ/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒  52,940  คืนสถานศึกษา 
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  2.3  ต าแหน่ง  คร ู จ านวน  188 อัตรา   ดังนี้ 

       1) จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.)ก าหนดคือมีนักเรียน              
ไม่น้อยกว่า 120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 126 อัตรา 
 

 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 ครู 7177 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด  คศ.๓  65,910  คืน  

2 ครู 7193 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๓  54,820  คืน คัดเลือก ว.16 

3 ครู 7190 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๓  52,060  คืน คัดเลือก ว.16 

4 ครู 9886 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๒  52,060  คืน  

5 ครู 10612 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

6 ครู 6759 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัป่าระก า/อ.ปากพนัง คศ.๒  52,060  คืน คัดเลือก ว.16 

7 ครู 7216 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหนองจิก/อ.ชะอวด คศ.๓  49,320  คืน คัดเลือก ว.16 

8 ครู 28477 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม/อ.หัวไทร  คศ.๓  53,080  คืน คัดเลือก ว.16 

9 ครู 9002 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม/อ.หัวไทร  คศ.๓  50,290  คืน  

10 ครู 9012 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม/อ.หัวไทร คศ.๓  54,820  คืน  

11 ครู 9974 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นห้วยไม้แกน่/อ.ร่อนพิบูลย ์ คศ.๒  40,360  ชุมชนพิบูลสงคราม  

12 ครู 7160 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านใสถิน/อ.ชะอวด คศ.๓  52,940  ชุมชนพิบูลสงคราม  

13 ครู 9051 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบ้านด่าน/อ.หัวไทร คศ.๓  53,950  ชุมชนพิบูลสงคราม  

14 ครู 9501 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง/อ.ร่อนพบิูลย ์  คศ.๒  52,940  คืน  

15 ครู 7489 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง/อ.ร่อนพบิูลย ์ คศ.๒  52,940  คืน  คัดเลือก ว.16 

16 ครู 3113 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง/อ.ร่อนพบิูลย ์ คศ.๒  52,940  คืน  

17 ครู 6330 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง คศ.๓  52,940  คืน  คัดเลือก ว.16 

18 ครู 9279 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัเถลิงกติตยิาราม/อ.ร่อนพิบูลย ์  คศ.๓  52,940  คืน  คัดเลือก ว.16 

19 ครู 2592 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัเถลิงกติตยิาราม/อ.ร่อนพิบูลย ์ คศ.๒  52,060  คืน  

20 ครู 6429 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหอยราก/อ.ปากพนัง คศ.๓  52,940  วัดเถลิงกิตติยาราม  

21 ครู 8988 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเกาะสุด/อ.หัวไทร  คศ.๓  64,860  วัดเถลิงกิตติยาราม  

22 ครู 10291 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัแร่ราษฏรส์ุทัศน/์อ.จุฬาภรณ ์ คศ.๒  52,060  วัดเถลิงกิตติยาราม  

23 ครู 10648 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสองพ่ีน้อง/อ.ปากพนัง  คศ.๓  54,820  วัดเถลิงกิตติยาราม  

24 ครู 6371 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห/์อ.ปากพนัง  คศ.๓  55,720  คืน  

25 ครู 7485 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดรักขิตวัน/อ.ชะอวด คศ.๓  52,940  คืน  

26 ครู 6995 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดรักขิตวัน/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คืน  

27 ครู 2966 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  58,390  คืน  คัดเลือก ว.16 

28 ครู 123(พ) ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  42,330  คืน  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

29 ครู 6452 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  42,330  คืน  

30 ครู 2968 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คืน  

31 ครู 3935 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓  52,940  คืน  

32 ครู 3742 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒  52,940  คืน  คัดเลือก ว.16 

33 ครู 10497 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว/อ.เชียรใหญ่  คศ.๓  58,390  คืน  

34 ครู 9128 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายโนต/อ.หัวไทร  คศ.๓  52,940  คืน  

35 ครู 9133 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายโนต/อ.หัวไทร  คศ.๓  49,310  คืน  

36 ครู 8708 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหน้าสตน/อ.หัวไทร  คศ.๓  52,940  คืน  

37 ครู 11256 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหน้าสตน/อ.หัวไทร  คศ.๓  52,940  คืน  

38 ครู 2738 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งหล่อ/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  56,610  คืน  คัดเลือก ว.16 

39 ครู 11318 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านม่วงงาม/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  53,950  วัดทุ่งหล่อ  คัดเลือก ว.16 

40 ครู 8899 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบ้านราม/อ.หัวไทร คศ.๓  54,820  วัดทุ่งหล่อ  

41 ครู 6873 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัมหิสสราราม/อ.ปากพนัง คศ.๒  52,940  วัดทุ่งหล่อ  

42 ครู 3202 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดธงทอง/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  64,860  วัดทุ่งหล่อ  

43 ครู 2954 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเนกขัมมาราม/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  65,910  คืน  

44 ครู 7136 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านขอนหาด/อ.ชะอวด  คศ.๓  61,110  คืน คัดเลือก ว.16 

45 ครู 7133 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านขอนหาด/อ.ชะอวด คศ.๓  53,080  คืน  

46 ครู 6297 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชายทะเล/อ.ปากพนัง  คศ.๓  58,390  บ้านขอนหาด  

47 ครู 3240 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหนา/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  52,060  คืน คัดเลือก ว.16 

48 ครู 3248 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหนา/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  48,540  คืน  

49 ครู 3245 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหนา/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คืน  

50 ครู 9971 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ/อ.ชะอวด คศ.๓  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

51 ครู 2876 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ/อ.ชะอวด คศ.๓  52,940  คืน  

52 ครู 7634 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านลานนา/อ.ชะอวด  คศ.๓  58,390  ชุมชนวัดเขาล าปะ  

53 ครู 10501 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนา/อ.เชยีรใหญ่ คศ.๓  52,940  ชุมชนวัดเขาล าปะ  

54 ครู 8768 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร/อ.หัวไทร  คศ.๓  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

55 ครู 2918 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทุ่งโพธิ/์อ.จุฬาภรณ์ คศ.๒  52,940  ชุมชนวัดเกาะเพชร  

56 ครู 3416 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทุ่งโพธิ/์อ.จุฬาภรณ์ คศ.๒  51,170  ชุมชนวัดเกาะเพชร  

57 ครู 3781 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสระแก้ว/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓  53,080  ชุมชนวัดเกาะเพชร  

58 ครู 2987 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัปลายสระ/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

59 ครู 8660 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัรามแก้ว/อ.หวัไทร คศ.๒  51,170  วัดปลายสระ  

60 ครู 6338 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดบางบูชา/อ.ปากพนัง  คศ.๓  44,560  วัดปลายสระ  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

61 ครู 6600 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดฝา่พระบาทราษฏร์บ ารุง/อ.ปากพนัง  คศ.๓  52,940  วัดปลายสระ  

62 ครู 8695 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหน้าศาล/อ.หัวไทร  คศ.๓  53,950  คืน คัดเลือก ว.16 

63 ครู 8684 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหน้าศาล/อ.หัวไทร  คศ.3  50,380  คืน  

64 ครู 6945 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบ้านงาม/อ.ปากพนัง คศ.๒  52,940  บ้านหน้าศาล  

65 ครู 6767 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านแสงวิมาน/อ.ปากพนัง  คศ.๓  62,100  คืน  

66 ครู 3473 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านน้ าบ่อ/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒  52,940  คืน  

67 ครู 7714 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัควนสมบูรณ์/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คืน  

68 ครู 7185 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทัศนาวลัย/อ.จุฬาภรณ ์  คศ.๓  53,080  คืน คัดเลือก ว.16 

69 ครู 10490 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทัศนาวลัย/อ.จุฬาภรณ ์ คศ.2  39,100  คืน  

70 ครู 3429 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง/อ.เชียรใหญ่  คศ.๓  53,950  ทัศนาวลัย  

71 ครู 7304 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหว้ยแหยง(ราษฏร์ภูเกต็อุทิศ)/อ.ชะอวด คศ.๓ 56,610  คืน คัดเลือก ว.16 

72 ครู 9197 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหว้ยแหยง(ราษฏร์ภูเกต็อุทิศ)/อ.ชะอวด คศ.๒ 52,940  คืน  

73 ครู 10398 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัชมพูประดิษฐ์/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

74 ครู 6512 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดับางดว้น/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 52,940  วัดชมพูประดิษฐ ์  

75 ครู 6506 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดับางดว้น/อ.ปากพนัง คศ.๒ 49,420  วัดชมพูประดิษฐ ์  

76 ครู 2695 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอายเลา/อ.จุฬาภรณ์ คศ.๓ 63,810  คืน คัดเลือก ว.16 

77 ครู 6541 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัขนาบนาก/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 52,940  บ้านอายเลา  

78 ครู 6844 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดักัลยานฤมิต/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 52,940  บ้านอายเลา  

79 ครู 7502 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางน้อย/อ.ชะอวด คศ.๒ 51,170  คืน คัดเลือก ว.16 

80 ครู 9686 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 52,940  บ้านบางน้อย  

81 ครู 10018 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัเทพนมเชือด/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 52,940  บ้านบางน้อย  

82 ครู 3257 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 7/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓ 69,040  คืน คัดเลือก ว.16 

83 ครู 10498 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัคงคาวดี/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓ 64,860  ราชประชานุเคราะห์ 7  

84 ครู 3205 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนรุย/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 54,820  คืน คัดเลือก ว.16 

85 ครู 3267 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัโคกคราม/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒ 52,940  บ้านควนรุย  

86 ครู 3275 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัโคกคราม/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒ 52,060  บ้านควนรุย  

87 ครู 7443 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 54,820  คืน  

88 ครู 7113 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 53,080  คืน คัดเลือก ว.16 

89 ครู 7715 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 53,080  คืน  

90 ครู 1013 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 52,940  คืน  

91 ครู 6400 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 52,060  คืน  

92 ครู 7158 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓ 52,060  คืน  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

93 ครู 7066 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๒ 40,990  คืน  

94 ครู 7078 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๒ 52,940  คืน  

95 ครู 7550 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๒ 53,080  คืน  

96 ครู 3235 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าเจริญ/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓ 52,060  บ้านชะอวด  

97 ครู 7283 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าไทร/อ.ชะอวด คศ.๒ 50,290  คืน คัดเลือก ว.16 

98 ครู 7856 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสามัคยาราม/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 62,100  บ้านท่าไทร  

99 ครู 10417 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไม้เสียบ/อ.ชะอวด  คศ.๓ 52,060  คืน คัดเลือก ว.16 

100 ครู 7312 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไม้เสียบ/อ.ชะอวด คศ.๒ 52,060  คืน  

101 ครู 3720 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางพระ/อ.เชยีรใหญ่ คศ.๒  35,640  วัดไม้เสียบ  

102 ครู 7322 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกาโหใต้/อ.ชะอวด คศ.๓  56,610  คืน คัดเลือก ว.16 

103 ครู 229 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกาโหใต้/อ.ชะอวด คศ.๒  49,420  คืน  

104 ครู 7607 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนมิตร/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คืน  

105 ครู 2982 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนมุด/อ.ชะอวด คศ.๓  58,390  บ้านควนมิตร คัดเลือก ว.16 

106 ครู 9297 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งโชน/อ.ชะอวด คศ.๓  49,320  คืน  

107 ครู 8632 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หวัไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร คศ.๓  69,040  คืน คัดเลือก ว.16 

108 ครู 8968 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หวัไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร  คศ.๓  53,950  คืน คัดเลือก ว.16 

109 คร ู 8729 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หวัไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร  คศ.๓  63,810  คืน  

110 คร ู 8610 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หวัไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร  คศ.๓  66,960  คืน  
111 คร ู 3744 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าขนาน/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓  48,540  หัวไทร(เรือนฯ)  

112 คร ู 6975 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคลองน้อย/อ.ปากพนัง คศ.๒  52,940  หัวไทร(เรือนฯ)  

113 ครู 7371 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนเงิน/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

114 ครู 7583 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนเงิน/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คืน  

115 ครู 11002 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดแดง/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓  45,290  คืน คัดเลือก ว.16 

116 ครู 3522 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดแดง/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒  52,940  คืน  

117 ครู 7341 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านกุมแป/อ.ชะอวด คศ.๓  41,580  คืน คัดเลือก ว.16 

118 ครู 10714 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านกุมแป/อ.ชะอวด คศ.๓  61,110  คืน  

119 ครู 7626 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่/อ.ชะอวด คศ.๓  53,080  คืน  

120 ครู 10022 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัพิศาลนฤมิต/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓  52,940  คืน คัดเลือก ว.16 

121 ครู 3328 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านป่าแชง/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  วัดพิศาลนฤมิต  

122 ครู 8954 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหัวคา่ย(พิศาลอปุถัมภ)์/อ.หัวไทร คศ.๒  52,940  คืน  

123 ครู 3300 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านกลอง/อ.ร่อนพิบูลย ์ คศ.๒  53,080  คืน  

124 ครู 7567 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดันาหมอบุญ/อ.จุฬาภรณ ์  คศ.๓  45,290  คืน  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

125 ครู 3872 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากเชยีร/อ.เชียรใหญ ่ คศ.๒  52,940  คืน  

126 ครู 3047 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสวุรรณโฆษิต/อ.รอ่นพิบูลย์  คศ.๓  55,720  คืน  

 
2) ได้รับเพ่ิมจาก สพท.อ่ืน รอเกลี่ยต าแหน่งเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดสรร

ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน ดังนี้  จ านวน 26 อัตรา   

ที ่ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หมายเหตุ 

1 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด  
2 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด  
3 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด  
4 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด  
5 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ฉิมหลา/อ.หัวไทร  
6 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์  
7 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์  
8 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์  
9 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่าระก า/อ.ปากพนัง  

10 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่าระก า/อ.ปากพนัง  
11 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่าระก า/อ.ปากพนัง  
12 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่าระก า/อ.ปากพนัง  
13 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ฉิมหลา/อ.หัวไทร  
14 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด  
15 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด  
16 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด  
17 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง/อ.ร่อนพิบูลย์  
18 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง  
19 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง  
20 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง  
21 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดรักขิตวัน/อ.ชะอวด  
22 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร/อ.เชียรใหญ่  
23 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว/อ.เชียรใหญ่  
24 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว/อ.เชียรใหญ่  
25 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดท้ายโนต/อ.หัวไทร  
26 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหน้าสตน/อ.หัวไทร  
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3) สงวนต าแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  (คัดเลือก ว 16) จ านวน  38 อัตรา  
 

 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

1 7193 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๓  54,820  คัดเลือก ว.16 
2 7190 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๓  52,060  คัดเลือก ว.16 

3 10612 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนเกย/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คัดเลือก ว.16 

4 6759 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่าระก า/อ.ปากพนัง คศ.๒  52,060  คัดเลือก ว.16 

5 7216 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด คศ.๓  49,320  คัดเลือก ว.16 

6 9002 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม/อ.หัวไทร คศ.๓  50,290  คัดเลือก ว.16 

7 7489 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คัดเลือก ว.16 

8 6330 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท้องโกงกาง/อ.ปากพนัง คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

9 9279 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

10 2966 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคันธมาลี/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  58,390  คัดเลือก ว.16 

11 3742 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาแกว้วิเชยีร/เชียรใหญ่ คศ.2 52,940 คัดเลือก ว.16 

12 2738 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งหล่อ/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  56,610  คัดเลือก ว.16 

13 11318 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งหล่อ/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  53,950  คัดเลือก ว.16 

14 7136 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านขอนหาด/อ.ชะอวด คศ.๓  61,110  คัดเลือก ว.16 

15 3240 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหนา/ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  50,290  คัดเลือก ว.16 

16 9971 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ/อ.ชะอวด คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

17 8768 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร/อ.หัวไทร คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

18 2987 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปลายสระ/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๒  52,940  คัดเลือก ว.16 

19 8695 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหน้าศาล/อ.หัวไทร คศ.๓  53,950  คัดเลือก ว.16 

20 7185 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทัศนาวลัย/อ.จุฬาภรณ์ คศ.๓  53,080  คัดเลือก ว.16 

21 7304 ครูผู้ชว่ย / ร.ร.วัดหว้ยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทศิ)/อ.ชะอวด คศ.๓  56,610  คัดเลือก ว.16 

22 10398 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์/อ.ปากพนัง คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

23 2695 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอายเลา/อ.จุฬาภรณ์ คศ.๓  63,810  คัดเลือก ว.16 

24 7502 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางน้อย/อ.ชะอวด คศ.๒  51,170  คัดเลือก ว.16 

25 3257 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์7/อ.ร่อนพิบูลย ์ คศ.๓  69,040  คัดเลือก ว.16 

26 3205 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนรุย/อ.รอ่นพิบูลย์ คศ.๓  54,820  คัดเลือก ว.16 

27 7443 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓  54,820  คัดเลือก ว.16 

28 7113 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๓  53,080  คัดเลือก ว.16 

29 7283 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าไทร/อ.ชะอวด คศ.๒  50,290  คัดเลือก ว.16 

30 10417 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดไม้เสียบ/อ.ชะอวด  คศ.๓  52,060  คัดเลือก ว.16 

31 7322 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกาโห่ใต้/อ.ชะอวด คศ.๓  56,610  คัดเลือก ว.16 

32 2982 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนมิตร/อ.ชะอวด คศ.๓  58,390  คัดเลือก ว.16 

33 8632 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร คศ.๓  69,040  คัดเลือก ว.16 
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ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

34 8968 ครูผู้ช่วย/ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)/อ.หัวไทร คศ.๓  53,950  คัดเลือก ว.16 

35 7371 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนเงิน/อ.ชะอวด คศ.๒  52,940  คัดเลือก ว.16 

36 11002 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดแดง/อ.เชียรใหญ่ คศ.๓  45,290  คัดเลือก ว.16 

37 7341 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านกุมแป/อ.ชะอวด คศ.๓  41,580  คัดเลือก ว.16 

38 10022 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.๓  52,940  คัดเลือก ว.16 

 
      4)  รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี
การศึกษา 2562  จ านวน  36  อัตรา 
       

 
ที ่ ต าแหน่ง

เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 
เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  

หมายเหตุ อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อ าเภอ 

สาขาวิชาเอกท่ีใช้ใน
การบรรจ ุ

1 6874 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดมหสิสราราม/อ.ปากพนัง คศ.๒ 52,940 คืน ภาษาไทย  

2 6569 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหงส์แก้ว/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 53,080 คืน ภาษาไทย  

3 6405 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางแรด/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 64,860 คืน ภาษาไทย  

4 7635 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านลานนา/อ.ชะอวด คศ.๒ 53,080 คืน ภาษาไทย  

5 4015 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคาวดี/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒ 53,080 คืน ภาษาไทย  

6 6869 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหอยราก/อ.ปากพนัง คศ.๒ 52,940 คืน ประถมศึกษา  

7 6473 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางด้วน/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 52,940  คืน ประถมศึกษา  

8 7439 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนยาว/อ.ชะอวด คศ.๒ 52,940 คืน ประถมศึกษา  

9 3201 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดธงทอง/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 52,060 คืน ประถมศึกษา  

10 7482 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดบางยิ่ว/อ.เชียรใหญ่  คศ.๓ 61,110 คืน ประถมศึกษา  

11 2913 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดทุ่งโพธิ์/อ.จุฬาภรณ์ คศ.๒ 52,940 คืน คณิตศาสตร์  

12 3452 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนา/อ.เชียรใหญ่ คศ.๒ 52,060 คืน คณิตศาสตร์  

13 7564 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนมุด/อ.ชะอวด คศ.๓ 49,420 คืน คณิตศาสตร์  

14 8848 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดอู่แก้ว/อ.หัวไทร คศ.๒ 40,990 คืน คณิตศาสตร์  

15 7278 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปากแพรก/อ.ปากพนัง คศ.๒ 52,940 คืน คณิตศาสตร์  

16 2805 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านไสหินตั้ง/จฬุาภรณ์  คศ.๓ 61,110 คืน คณิตศาสตร์  

17 8653 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนองบอน/อ.หวัไทร คศ.๒ 52,940 คืน สังคมศึกษา  

18 9151 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าเตียน/อ.หวัไทร  คศ.๓ 62,100 คืน สังคมศึกษา  

19 7334 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านตูล/อ.ชะอวด คศ.๓ 45,290 คืน สังคมศึกษา  

20 7155 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหอยกัน/อ.ปากพนัง คศ.๒ 47,660 คืน ภาษาอังกฤษ  

21 6593 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นบางตะลุมพอ/อ.ปากพนงั คศ.๓ 69,040 คืน ภาษาอังกฤษ  

22 11107 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดับางตะพาน/อ.หวัไทร  คศ.๓ 53,950 คืน ภาษาอังกฤษ  
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ที ่ ต าแหน่ง
เลขที ่ ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 

เงินเดือน ก าหนดใหม่ที่  
หมายเหตุ อันดับ ขั้น สถานศึกษา/

อ าเภอ 
สาขาวิชาเอกท่ีใช้ใน
การบรรจ ุ

23 10267 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดับางทวด/อ.ปากพนัง  คศ.๓ 64,860 คืน ภาษาอังกฤษ  

24 3220 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระอานนท/์อ.ร่อนพิบูลย ์  คศ.๓ 50,290 คืน ภาษาอังกฤษ  

25 2947 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัววัหลุง/อ.ร่อนพิบูลย์  คศ.๓ 52,940 คืน ปฐมวัย  

26 6619 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านยางกาญจน์/อ.เชยีรใหญ ่ คศ.๒ 52,940 คืน ปฐมวัย  

27 6918 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสามแพรก/อ.ปากพนัง คศ.๒ 53,080 คืน ปฐมวัย  

28 11189 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านควนหนองหงส์/ชะอวด คศ.๓ 40,860 คืน ปฐมวัย  

29 3562 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทายิการาม/อ.เชียรใหญ ่ คศ.๓ 52,940 คืน ปฐมวัย  

30 6629 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปา่ระก า/อ.ปากพนงั  คศ.๓ 56,610 คืน สุขศึกษา  

31 8841 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดอิมอญ/อ.หัวไทร  คศ.๓ 50,290 คืน วิทยาศาสตร์  

32 10527 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านล าคลอง/อ.หัวไทร  คศ.๓ 53,080 คืน วิทยาศาสตร์  

33 7186 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนางหลง/อ.ชะอวด คศ.๓ 53,080 คืน พลศึกษา  

34 10427 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดฉิมหลา/อ.หัวไทร คศ.๒ 52,060 คืน ศิลปะ  

35 7450 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดควนป้อม/อ.ชะอวด คศ.๒ 52,940 คืน วิทยาศาสตร์  

36 7025 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชะอวด/อ.ชะอวด คศ.๒ 41,620 คืน ดนตรีศึกษา  
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4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุ 
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี ้
  4.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

1) คืนให้กับสถานศึกษาเดิมเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า   120 คน 
 เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด      จ านวน  3 อัตรา    
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 8070 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.3 58,390 คืนสถานศึกษา 

2 8209 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดถ้ าเทียนถวาย/อ.สิชล คศ.3 58,390 คืนสถานศึกษา 

3 8313 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดขรัวช่วย/อ.สิชล คศ.3 58,390 คืนสถานศึกษา 

 
2)  ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อัตรา  เนื่องจากมีนักเรียนไม่ 

เป็นไปตามเง่ือนไข  คือ มีนักเรียนน้อยกว่า  120  คน    จ านวน  5  อัตรา 
 

ที่ 
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 4801 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดจันพอ/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ 

2 4844 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านฉาง/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ 

3 4680 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดโคกเหล็ก/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ 

4 8283 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านน้ าฉา/อ.สิชล คศ.3 54,620 ส่งคืน สพฐ 

5 9452 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านในเขียว 2/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 ส่งคืน สพฐ 
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  4.2  ต าแหน่ง  คร ู จ านวน  123  อัตรา   ดังนี้ 

       1)  จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนดคือมีนักเรียน        
ไม่น้อยกว่า 120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 93 อัตรา 

 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 คร ู 4816 
 

ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหญ้าปล้อง/อ.ท่าศาลา 
 

คศ.2 41,620 คืน 
 

คัดเลือก ว.16 

2 คร ู 1616 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแขวงเภา/อ.ขนอม คศ.2 41,620 วัดหญ้าปล้อง  
3 คร ู 4212 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นฉาง/อ.ทา่ศาลา คศ.2 41,620 วัดหญ้าปล้อง  
4 คร ู 4607 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
5 คร ู 10220 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังหิน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดพรหมโลก คัดเลือก ว.16 
6 คร ู 4885 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสระประดิษฐ/์อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดพรหมโลก  
7 คร ู 9542 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นคลองแคว/อ.พรหมครี ี คศ.3 54,670 คืน คัดเลือก ว.16 
8 คร ู 4989 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสโมสร/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านคลองแคว  
9 คร ู 4834 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัยางทอง/อ.ท่าศาลา คศ.2 39,640 บ้านคลองแคว  

10 คร ู 4954 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เคียงศิร ิ คัดเลือก ว.16 
11 คร ู 4964 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่า(โมคลาน)/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 เคียงศิร ิ  
12 คร ู 4930 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัชัยธารามประดิษฐ/์อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เคียงศิร ิ  
13 คร ู 4921 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์/อ.ท่า

ศาลา 
คศ.2 41,620 วัดดอนใคร 

 
คัดเลือก ว.16 

14 คร ู 4916 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนหมาก/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดดอนใคร คัดเลือก ว.16 
15 คร ู 4917 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนหมาก/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดดอนใคร  
16 คร ู 4981 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว คัดเลือก ว.16 
17 คร ู 4674 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระอาสน์/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว  
18 คร ู 3913 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปา่(ท่าขึ้น)/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว  
19 คร ู 1082 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
20 คร ู 9491 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
21 คร ู 4222 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชุมโลง/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านวังลุง  
22 คร ู 4247 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนับเภา/อ.ท่าศาลา คศ.3 55,770 วัดชนสังขรณ

พิจิตร 
คัดเลือก ว.16 

23 คร ู 4254 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนับเภา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดชนสังขรณ
พิจิตร 

 

24 คร ู
4455 

ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 8/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 วัดชนสังขรณ
พิจิตร 

 

25 คร ู 4472 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
วัดศิลาชลเขต 

คัดเลือก ว.16 

26 คร ู 4478 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.3 51,960 
วัดศิลาชลเขต 

 

27 คร ู 11173 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/          
อ.ท่าศาลา 

คศ.3 55,620 
บ้านท่าน้อย 

 

28 คร ู 4878 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านในถุ้ง/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,610 บ้านท่าน้อย  
29 คร ู 4252 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเทวดาราม/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
30 คร ู 4332 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเทวดาราม/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
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31 คร ู 4404 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,720 วัดโทเอก คัดเลือก ว.16 
32 คร ู 4559 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,580 วัดโทเอก  
33 คร ู 4305 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
34 คร ู 4120 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
35 คร ู 4659 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
36 คร ู 4691 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
37 คร ู 6435 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
38 คร ู 8372 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
39 คร ู 4676 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 ปทุมานุกูล  
40 คร ู 4105 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปลักปลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน  
41 คร ู 4371 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดปลักปลา  
42 คร ู 4269 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดนากุน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
43 คร ู 4583 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทา่สูง/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 วัดนากุน  
44 คร ู 4208 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากดวด/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดสุธรรมาราม  
45 คร ู 7600 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล คศ.3 58,390 วัดสุธรรมาราม  
46 คร ู 4237 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,780 คืน คัดเลือก ว.16 
47 คร ู 10181 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
48 คร ู 8042 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิ

ชล 
คศ.3 58,390 

วัดจอมทอง 
 

49 คร ู 8157 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิ
ชล 

คศ.3 53,620 
วัดจอมทอง 

 

50 คร ู 4861 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,660 คืน คัดเลือก ว.16 
51 คร ู 10505 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 57,320 คืน  
52 คร ู 4387 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระเลียบ/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,500 คืน  
53 คร ู 8089 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดพระเลียบ  
54 คร ู 4937 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านประชาอารี/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
55 คร ู 8092 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านประชาอาร ี  
56 คร ู 8147 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขายวนเฒ่า คัดเลือก ว.16 
57 คร ู 9889 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขายวนเฒ่า  
58 คร ู 8182 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดปัณณาราม/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านไสพล ู คัดเลือก ว.16 
59 คร ู 4474 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดปัณณาราม/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านไสพล ู  
60 คร ู 8273 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก/อ.สิชล คศ.3 58,390 บ้านเขาหัวช้าง  
61 คร ู 8277 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขาหัวช้าง  
62 คร ู 8246 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคาวด/ีอ.สิชล คศ.3 56,350 วัดกลาง คัดเลือก ว.16 
63 คร ู 10345 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนศิขรบรรพต/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดกลาง  
64 คร ู 8201 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดนาเหรง  
65 คร ู 8434 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดนาเหรง  
66 คร ู 4093 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากเจา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
67 คร ู 8472 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาทราย/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านปากเจา  
68 คร ู 1577 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นในเขยีว 2/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 บ้านเขาใหญ ่ คัดเลือก ว.16 
69 คร ู 9567 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดันากัน/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 บ้านเขาใหญ ่  
70 คร ู 9637 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัป่ากิว่/อ.พรหมครี ี คศ.2 41,620 วัดน้ าตก  
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71 คร ู 9638 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีร ี คศ.3 54,530 วัดน้ าตก  
72 คร ู 4976 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
73 คร ู 4980 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
74 คร ู 4632 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คืน  
75 คร ู 3174 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าม่วง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
76 คร ู 9899 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าม่วง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
77 คร ู 4469 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.

ท่าศาลา 
คศ.2 41,620 

คืน 
คัดเลือก ว.16 

78 คร ู 4087 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
คืน 

 

79 คร ู 4267 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
คืน 

 

80 คร ู 9909 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน คัดเลือก ว.16 
81 คร ู 4109 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
82 คร ู 4285 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,580 คืน  
83 คร ู 1562 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดบางคู/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
84 คร ู 7598 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านโรงเหล็ก/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คืน  
85 คร ู 8574 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิชล คศ.2 41,620 คืน  
86 คร ู 4608 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 บ้านทุ่งหัวนา  
87 คร ู 4640 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 วัดสุชน  
88 คร ู 4223 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดสระแก้ว/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
89 คร ู 4693 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นขุนทะเล/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 วัดเปียน  
90 คร ู 4756 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นโรงเหลก็/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 บ้านพิต า  
91 คร ู 9869 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นโรงเหลก็/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 บ้านปลายทอน  
92 คร ู 4381 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทางขึน้/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน  
93 คร ู 4767 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นพังหรัน/อ.นบพติ า คศ.3 51,870 วัดถ้ าเทียนถวาย  
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             2.2  ต าแหน่ง ครู   จ านวน    93    อัตรา    
        1) จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ 

เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ก าหนดคือมีนักเรียน               
ไม่น้อยกว่า 120  คน และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนี้ 

 
 
ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

1 คร ู 4816 
 

ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัหญ้าปล้อง/อ.ท่าศาลา 
 

คศ.2 41,620 คืน 
 

คัดเลือก ว.16 

2 คร ู 1616 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นแขวงเภา/อ.ขนอม คศ.2 41,620 วัดหญ้าปล้อง  
3 คร ู 4212 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นฉาง/อ.ทา่ศาลา คศ.2 41,620 วัดหญ้าปล้อง  
4 คร ู 4607 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
5 คร ู 10220 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังหิน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดพรหมโลก คัดเลือก ว.16 
6 คร ู 4885 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสระประดิษฐ/์อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดพรหมโลก  
7 คร ู 9542 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นคลองแคว/อ.พรหมครี ี คศ.3 54,670 คืน คัดเลือก ว.16 
8 คร ู 4989 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัสโมสร/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านคลองแคว  
9 คร ู 4834 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัยางทอง/อ.ท่าศาลา คศ.2 39,640 บ้านคลองแคว  

10 คร ู 4954 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เคียงศิร ิ คัดเลือก ว.16 
11 คร ู 4964 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดป่า(โมคลาน)/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 เคียงศิร ิ  
12 คร ู 4930 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัชัยธารามประดิษฐ/์อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เคียงศิร ิ  
13 คร ู 4921 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์/อ.ท่า

ศาลา 
คศ.2 41,620 วัดดอนใคร 

 
คัดเลือก ว.16 

14 คร ู 4916 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนหมาก/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดดอนใคร คัดเลือก ว.16 
15 คร ู 4917 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนหมาก/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดดอนใคร  
16 คร ู 4981 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว คัดเลือก ว.16 
17 คร ู 4674 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระอาสน์/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว  
18 คร ู 3913 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปา่(ท่าขึ้น)/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านสระบัว  
19 คร ู 1082 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
20 คร ู 9491 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
21 คร ู 4222 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชุมโลง/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 บ้านวังลุง  
22 คร ู 4247 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนับเภา/อ.ท่าศาลา คศ.3 55,770 วัดชนสังขรณ

พิจิตร 
คัดเลือก ว.16 

23 คร ู 4254 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านหนับเภา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดชนสังขรณ
พิจิตร 

 

24 คร ู
4455 

ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 8/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 วัดชนสังขรณ
พิจิตร 

 

25 คร ู 4472 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
วัดศิลาชลเขต 

คัดเลือก ว.16 

26 คร ู 4478 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.3 51,960 
วัดศิลาชลเขต 

 

27 คร ู 11173 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/          
อ.ท่าศาลา 

คศ.3 55,620 
บ้านท่าน้อย 

 

28 คร ู 4878 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านในถุ้ง/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,610 บ้านท่าน้อย  
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ที ่

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 
จัดสรร 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

เลขที ่
สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

29 คร ู 4252 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเทวดาราม/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
30 คร ู 4332 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเทวดาราม/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
31 คร ู 4404 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,720 วัดโทเอก คัดเลือก ว.16 
32 คร ู 4559 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,580 วัดโทเอก  
33 คร ู 4305 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
34 คร ู 4120 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน คัดเลือก ว.16 
35 คร ู 4659 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
36 คร ู 4691 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
37 คร ู 6435 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
38 คร ู 8372 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
39 คร ู 4676 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 ปทุมานุกูล  
40 คร ู 4105 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดปลักปลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน  
41 คร ู 4371 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดปลักปลา  
42 คร ู 4269 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดนากุน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
43 คร ู 4583 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าสูง/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 วัดนากุน  
44 คร ู 4208 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากดวด/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 วัดสุธรรมาราม  
45 คร ู 7600 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล คศ.3 58,390 วัดสุธรรมาราม  
46 คร ู 4237 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,780 คืน คัดเลือก ว.16 
47 คร ู 10181 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
48 คร ู 8042 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิ

ชล 
คศ.3 58,390 

วัดจอมทอง 
 

49 คร ู 8157 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิ
ชล 

คศ.3 53,620 
วัดจอมทอง 

 

50 คร ู 4861 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,660 คืน คัดเลือก ว.16 
51 คร ู 10505 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 57,320 คืน  
52 คร ู 4387 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพระเลียบ/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,500 คืน  
53 คร ู 8089 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดพระเลียบ  
54 คร ู 4937 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านประชาอารี/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
55 คร ู 8092 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านบางฉาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านประชาอาร ี  
56 คร ู 8147 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขายวนเฒ่า คัดเลือก ว.16 
57 คร ู 9889 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นเขาฝ้าย/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขายวนเฒ่า  
58 คร ู 8182 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดปัณณาราม/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านไสพล ู คัดเลือก ว.16 
59 คร ู 4474 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดปัณณาราม/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านไสพล ู  
60 คร ู 8273 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก/อ.สิชล คศ.3 58,390 บ้านเขาหัวช้าง  
61 คร ู 8277 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านเขาหัวช้าง  
62 คร ู 8246 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคาวด/ีอ.สิชล คศ.3 56,350 วัดกลาง คัดเลือก ว.16 
63 คร ู 10345 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสวนศิขรบรรพต/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดกลาง  
64 คร ู 8201 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดนาเหรง  
65 คร ู 8434 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช/อ.สิชล คศ.2 41,620 วัดนาเหรง  
66 คร ู 4093 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านปากเจา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
67 คร ู 8472 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาทราย/อ.สิชล คศ.2 41,620 บ้านปากเจา  
68 คร ู 1577 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นในเขยีว 2/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 บ้านเขาใหญ ่ คัดเลือก ว.16 
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หมายเหตุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
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69 คร ู 9567 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดันากัน/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 บ้านเขาใหญ ่  
70 คร ู 9637 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัป่ากิว่/อ.พรหมครี ี คศ.2 41,620 วัดน้ าตก  
71 คร ู 9638 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีร ี คศ.3 54,530 วัดน้ าตก  
72 คร ู 4976 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
73 คร ู 4980 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านทุ่งชน/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
74 คร ู 4632 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คืน  
75 คร ู 3174 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าม่วง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
76 คร ู 9899 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านท่าม่วง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
77 คร ู 4469 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.

ท่าศาลา 
คศ.2 41,620 

คืน 
คัดเลือก ว.16 

78 คร ู 4087 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
คืน 

 

79 คร ู 4267 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.
ท่าศาลา 

คศ.2 41,620 
คืน 

 

80 คร ู 9909 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน คัดเลือก ว.16 
81 คร ู 4109 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
82 คร ู 4285 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,580 คืน  
83 คร ู 1562 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดบางคู/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน  
84 คร ู 7598 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านโรงเหล็ก/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คืน  
85 คร ู 8574 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาฝ้าย/อ.สิชล คศ.2 41,620 คืน  
86 คร ู 4608 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมครีี คศ.2 41,620 บ้านทุ่งหัวนา  
87 คร ู 4640 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 วัดสุชน  
88 คร ู 4223 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนวัดสระแก้ว/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน  
89 คร ู 4693 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นขุนทะเล/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 วัดเปียน  
90 คร ู 4756 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นโรงเหลก็/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 บ้านพิต า  
91 คร ู 9869 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นโรงเหลก็/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 บ้านปลายทอน  
92 คร ู 4381 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัทางขึน้/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน  
93 คร ู 4767 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บา้นพังหรัน/อ.นบพติ า คศ.3 51,870 วัดถ้ าเทียนถวาย  
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2)  ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรสงวนไว้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ           มีเหตุพิเศษ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2557 (ร้อยละ 25 คิดจาก 
152  อัตรา)  จ านวน 23 อัตรา  ดังนี้ 

 
 

ที ่ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ 
เงินเดือน  

หมายเหตุ 
 อันดับ ขั้น 

1 4816 ครผูู้ช่วย/ร.ร.วัดหญ้าปล้อง/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

2 4607 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วดัพรหมโลก/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

3 10220 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

4 9542 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านคลองแคว/อ.พรหมคีรี คศ.3 54,670 คัดเลือก ว.16 

5 4954 ครูผู้ช่วย/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

6 4921 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

7 4916 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

8 4981 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านสระบัว/อ.ทา่ศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

9 1082 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

10 9491 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

11 4247 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดชนสังขรณพิจิตร/อ.สิชล คศ.3 55,770 คัดเลือก ว.16 

12 4472 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศิลาชลเขต/อ.สิชล คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

13 4404 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี คศ.3 54,720 คัดเลือก ว.16 

14 4305 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

15 4120 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

16 4237 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,780 คัดเลือก ว.16 

17 4861 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,660 คัดเลือก ว.16 

18 8147 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า/อ.สิชล คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

19 8182 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านไสพลู/อ.สิชล คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

20 8246 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล คศ.3 56,350 คัดเลือก ว.16 

21 1577 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขาใหญ่/อ.สิชล คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

22 4469 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์8/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คัดเลือก ว.16 

23 9909 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ท่าศาลา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คัดเลือก ว.16 
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 3)  การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ 
พัฒนาท้องถิ่น   ปีการศึกษา 2562 จ านวน  30  ทุน  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
 

 
ที ่ ต าแหน่ง

เลขที่ 
ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 

เงินเดือน ก าหนดใหม่ท่ี  
หมาย
เหตุ 

อันดับ ขั้น สถานศึกษา/
อ าเภอ 

สาขาวิชาเอกท่ี
ใช้ในการบรรจุ 

1 1458 ครูผู้ช่วย/ร.ร.ชุมชนบ้านบางโหนด/อ.
ขนอม 

คศ.2 41,620 วัดโรงเหล็ก/ 
อ.นบพิต า 

คณิตศาสตร์  

2 1578 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกระดังงา/อ.ขนอม คศ.2 41,620 คืน ภาษาไทย  
3 1573 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดกระดังงา/อ.ขนอม คศ.2 41,620 วัดดอนใคร/ 

อ.ท่าศาลา 
ทัศนศิลป์  

4 1506 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเปร็ต/อ.ขนอม คศ.3 55,480 บ้านไสพลู/ 
อ.สิชล 

ปฐมวัย  

5 1617 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดเจดีย์หลวง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 วัดกลาง/      
อ.สิชล 

ศิลปะ  

6 1609 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านคลองวัง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 บ้านเขา
ใหญ่/อ.สิชล 

นาฏศิลป์  

7 4171 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดหญ้าปล้อง/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.3 54,660 คืน พลศึกษา  

8 4862 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 คืน สังคมศึกษา  
9 4810 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา คศ.3 54,680 คืน ปฐมวัย  

10 4306 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านส านักม่วง/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 คืน ภาษาอังกฤษ  

11 4230 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านอินทนิน/อ.ท่า
ศาลา 

คศ.2 41,620 คืน วิทยาศาสตร์  

12 4798 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดน้ าตก/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 คืน คอมพิวเตอร์  
13 888 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท่าศาลา คศ.2 37,380 คืน คณิตศาสตร์  
14 8516 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านสวุรรณเขต/อ.สิชล คศ.2 41,620 คืน วิทยาศาสตร์  
15 8480 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า/อ.สิ

ชล 
คศ.2 41,620 คืน ประถมศึกษา  

16 10334 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า/อ.สิ
ชล 

คศ.2 41,550 คืน สุขศึกษา  

17 8437 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศิลาชลเขต/อ.สิชล คศ.2 41,620 คืน ภาษาไทย  
18 8447 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดศิลาชลเขต/อ.สิชล คศ.2 41,620 คืน พลศึกษา  
19 9679 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 คืน สังคมศึกษา  
20 10823 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านวังลุง/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 คืน ปฐมวัย  
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ที ่ ต าแหน่ง

เลขที่ 
ต าแหน่งสถานศึกษาอ าเภอ (เดิม) 

เงินเดือน ก าหนดใหม่ท่ี  
หมาย
เหตุ 

อันดั
บ 

ขั้น สถานศึกษา
/อ าเภอ 

สาขาวิชาเอกที่
ใช้ในการบรรจุ 

21 9482 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดใหม่/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 คืน ภาษาไทย  
22 2004 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดใหม่/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คืน สุขศึกษา  
23 9471 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านชุมขลิง/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คืน ประถมศึกษา  
24 9617 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 คืน ภาษาอังกฤษ  
25 9590 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 คืน คณิตศาสตร์  
26 9593 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี คศ.3 54,750 คืน ภาษาอังกฤษ  
27 9541 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านคลองแคว/อ.พรหม

คีร ี
คศ.3 54,670 คืน ปฐมวัย  

28 4630 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิต า คศ.2 41,620 คืน ศิลปะ  
29 4717 ครูผู้ช่วย/ร.ร.บ้านนบ/อ.นบพิต า คศ.3 53,520 คืน คณิตศาสตร์  
30 4720 ครูผู้ช่วย/ร.ร.วัดโรงเหล็ก/อ.นบพิต า คศ.3 58,390 คืน ประถมศึกษา  
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5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ               
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
  5.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
คืนให้กับสถานศึกษาเดิม                                     จ านวน  12 อัตรา    
 

ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 131145 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช/อ.เมือง 
คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 

2 25749 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.โยธินบ ารงุ/อ.เมือง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
3 26073 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.สิชลประชาสรรค์/อ.สิชล 

 
คศ.3  52,810  จัดสรรคืน 

4 25424 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ทุ่งสงวิทยา/อ.ทุ่งสง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
5 105376 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วังหินวิทยาคม/อ.บางขัน คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
6 25660 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล/อ.ช้างกลาง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
7 25800 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
8 23936 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
9 24108 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 

10 25750 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.โยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
11 24266 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ปากพูน/อ.เมือง คศ.3  58,390  จัดสรรคืน 
12 25077 รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา/ 

อ.ท่าศาลา 
คศ.3  54,520  จัดสรรคืน 
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  5.2  ต าแหน่ง  คร ูจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  143  อัตรา   ดังนี้ 

       1)  จัดสรรต าแหน่งครูผู้สอนเพื่อบรรจุนักเรียนทุน สควค. จังหวัดนครศรีธรรมราช             
จ านวน  3 อัตรา        
 

ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 131161 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง คศ.2 41,620 บรรจุ นร.ทุน สควค. (วิชาเอกชีววิทยา) 
2 24524 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 55,430 บรรจุ นร.ทุน สควค. (วิชาเอก

คณิตศาสตร์) 
3 25233 ครู/ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา/             

อ.สิชล 
คศ.3 58,390 บรรจุ นร.ทุน สควค. (วิชาเอกเคมี) 

         
 
           2)  รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562  จ านวน  22  อัตรา 
 

ที ่
ต าแหน่งเกษยีณอายุราชการ 

หมาย
เหตุ ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 

เงินเดือน สาขาวิชาเอก 
อันดับ ขั้น ที่ใช้ในการบรรจุ 

1 26328 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง คศ.3 58,390 สุขศึกษา  
2 22813 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3 53,540 ภาษาไทย  
3 24343 ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.

เมือง 
คศ.3 58,390 ฟิสิกส์  

4 20615 ครู/ร.ร.โยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.3 58,390 สังคมศึกษา  
5 25343 ครู/ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ/อ.พระ

พรหม 
คศ.3 54,420 คอมพิวเตอร์  

6 110461 ครู/ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร/อ.เฉลิม
พระเกียรติ 

คศ.3 54,860 พลศึกษา  
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ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมาย
เหตุ ต าแหน่ง 

เลขที่ 
ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 

เงินเดือน สาขาวิชาเอก 
อันดับ ขั้น ที่ใช้ในการบรรจุ 

7 24609 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3  58,390  คหกรรมศาสตร์  
8 24416 

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

แนะแนว 
 

9 24591 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3  58,390  ภาษาไทย  
10 110825 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 

รัชมังคลาภิเษก/อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.3  58,390  คณิตศาสตร์  

11 25385 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่ คศ.3 54,520 อุตสาหกรรมศิลป์  
12 25938 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.2  41,620  สังคมศึกษา  
13 26352 ครู/ร.ร.อินทร์ธานีวิทยาคม/อ.ปาก

พนัง 
คศ.3 

43670 
เกษตรกรรม  

14 26082 ครู/ร.ร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์/อ.หัวไทร คศ.3 52750 สังคมศึกษา  
15 124835 ครู/ร.ร.ตระพังพิทยาคม/อ.ร่อน

พิบูลย์ 
คศ.3 

47,550 
ภาษาไทย  

16 107161 ครู/ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.3  58,390  ศิลปะ  

17 100460 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก์/อ.ร่อนพิบูลย์ 

คศ.3 
54,910 

ภาษาอังกฤษ  

18 25144 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/              
อ.ท่าศาลา 

คศ.2  41,620  เคมี  

19 25412 ครู/ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง/                
อ.บางขัน 

คศ.2  41,620  สังคมศึกษา  

20 26409 ครู/ร.ร.เกาะขันธ์ประชาภิบาล/               
อ.ชะอวด 

คศ.2  41,620  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

21 26159 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.3  58,390  สังคมศึกษา  
22 9287 ครู/ร.ร.ขนอมพิทยาคม/อ.ขนอม คศ.3  58,390  ภาษาอังกฤษ  
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                           3) ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเกลี่ยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน  จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  118 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
1 24003 ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
2 9946 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
3 25192 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3 54,040 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
4 24173 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3 54,420 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
5 107128 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
6 27148 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
7 24756 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
8 24181 ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
9 4707 ครู/ร.รปากพูน/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

10 25709 ครู/ร.รเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้/อ.พระพรหม คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
11 11199 ครู/ร.รเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้/อ.พระพรหม คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
12 24367 ครู/ร.รเมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.3 55,060 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
13 990 ครู/ร.รเมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
14 107112 ครู/ร.รเมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
15 120131 ครู/ร.รเมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
16 25483 ครู/ร.รโยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.3 55,060 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
17 103252 ครู/ร.รโยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
18 25790 ครู/ร.รโยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
19 985 ครู/ร.รโยธินบ ารุง/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
20 24776 ครู/ร.รท่านครญาณวโรภาสอุทิศ/อ.เมือง คศ.3 57,250 เกลี่ยให้ สพท.อ่ืน 
21 25497 ครู/ร.รท่านครญาณวโรภาสอุทิศ/อ.เมือง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
22 24303 ครู/ร.รวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช/อ.เมือง 
คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

23 25495 ครู/ร.รวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช/อ.เมือง 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

24 24294 ครู/ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม/อ.ลานสกา คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
25 126271 ครู/ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ/อ.พระพรหม คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
26 126273 ครู/ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ/อ.พระพรหม คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
27 26330 ครู/ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.3 54,720 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
28 121320 ครู/ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร/อ.เฉลิมพระเกียรติ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
29 21595 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
30 24708 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3 57,800 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

 

 



 55  

ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/อ าเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น 
31 82249 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3 54,670 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
32 24611 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3 53,540 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
33 24612 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.3 46,770 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
34 24690 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
35 81918 ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อืน่ 
36 133995 ครู/ร.ร.ละอายพิทยานุสรณ์/อ.ฉวาง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
37 26246 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
38 24401 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 54,720 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
39 29971 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 50,900 เกลีย่ให้ สพท.อื่น 
40 57194 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
41 25979 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
42 124998 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
43 25875 ครู/ร.ร.ทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
44 25452 ครู/ร.ร.ทุ่งสงวิทยา/อ.ทุ่งสง คศ.3 54,230 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
45 24592 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 54,520 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
46 25974 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 54,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
47 122993 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 52,070 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
48 24535 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 46,140 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
49 29767 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
50 24584 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
51 122289 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
52 25720 ครู/ร.ร.สตรีทุ่งสง/อ.ทุ่งสง คศ.3 54,520 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
53 107143 ครู/ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม/อ.ทุ่งสง คศ.2 34,980 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
54 25656 ครู/ร.ร.นาบอน/อ.นาบอน คศ.3 54,420 เกลีย่ให้ สพท.อื่น 
55 110840 ครู/ร.ร.นาบอน/อ.นาบอน คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
56 112990 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก/

อ.ทุ่งใหญ่ 
คศ.2 

41,620 
เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

57 25364 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
58 76220 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
59 132723 ครู/ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่ คศ.2 40,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
60 25857 ครู/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
61 25306 ครู/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 46,870 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
62 25868 ครู/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 54,660 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
63 25827 ครู/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
64 100424 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
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65 25988 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
66 25995 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
67 25463 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 54,490 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
68 25977 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
69 25948 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 53,610 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
70 110751 ครู/ร.ร.สตรีปากพนัง/อ.ปากพนัง คศ.3 54,490 เกลี่ยให้ สพท.อืน่ 
71 26428 ครู/ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา/อ.ปากพนัง คศ.3 50,150 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
72 9061 ครู/ร.ร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์/อ.หัวไทร คศ.3 46,870 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
73 122276 ครู/ร.ร.เขาพังไกร/อ.หัวไทร คศ.3 54,420 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
74 127048 ครู/ร.ร.เขาพังไกร/อ.หัวไทร คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
75 100408 ครู/ร.ร.นบพิต าวิทยา/อ.นบพิต า คศ.3 54,180 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
76 117089 ครู/ร.ร.เสาธงวิทยา/อ.ลานสกา คศ.3 54,810 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
77 100452 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน

พิบูลย์ 
คศ.2 41,620 เกลีย่ให้ สพท.อื่น 

78 24903 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

79 24959 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

80 24941 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

81 58703 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

82 24897 ครู/ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์/อ.ร่อน
พิบูลย์ 

คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

83 129762 ครู/ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.3 52,750 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
84 25714 ครู/ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา/อ.ร่อนพิบูลย์ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
85 25622 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,340 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
86 1179 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.3 51,150 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
87 24633 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.3 56,610 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
88 100456 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.3 54,810 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
89 107240 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
90 26343 ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
91 25476 ครู/ร.ร.คงคาประชารักษ์/อ.พรหมคีรี คศ.3 56,500 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
92 25477 ครู/ร.ร.คงคาประชารักษ์/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
93 26311 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
94 107201 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
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95 106798 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
96 105094 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/อ.ท่าศาลา คศ.3 58,390 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
97 19835 ครู/ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา/อ.ท่าศาลา คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
98 10455 ครู/ร.ร.โมคลานประชาสรรค์/อ.ท่าศาลา คศ.3 53,590 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
99 132599 ครู/ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา/อ.สิชล คศ.3 58,090 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 

100 25210 ครู/ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา/อ.สิชล คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
101 119856 ครู/ร.ร.สิชลประชาสรรค์/อ.สชิล คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
102 68154 ครู/ร.ร.สิชลประชาสรรค์/อ.สชิล คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
103 144437 ครู/ร.ร.สิชลประชาสรรค์/อ.สชิล คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
104 107219 ครู/ร.ร.สิชลประชาสรรค์/อ.สชิล คศ.3 54,420 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
105 25673 ครู/ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล/อ.ช้างกลาง คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
106 117105 ครู/ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์/อ.ชะอวด คศ.3 55,180 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
107 117109 ครู/ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์/อ.ชะอวด คศ.3 44,160 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
108 25588 ครู/ร.ร.ชะอวด/อ.ชะอวด คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
109 111749 ครู/ร.ร.ชะอวด/อ.ชะอวด คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
110 24752 ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร/อ.ชะอวด คศ.3 54,330 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
111 26368 ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร/อ.ชะอวด คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
112 117112 ครู/ร.ร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา/อ.ชะอวด คศ.3 42,280 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
113 26203 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.3 54,730 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
114 26182 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
115 11817 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
116 126517 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
117 26193 ครู/ร.ร.เชียรใหญ่/อ.เชียรใหญ่ คศ.2 41,620 เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
118 24871 ครู/ร.ร.ขนอมพิทยาคม/อ.ขนอม คศ.2  41,620  เกลี่ยให้ สพท.อื่น 
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เร่ืองที่ 4.10 

 เรื่อง  การเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อมีสิทธิ์ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาต่อ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เห็นชอบ ให้  นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิ ชย์   ต าแหน่ งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ                   
โรงเรียนสตรีปากพนัง ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาศึกษาต่อ ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐาน                    
ในการค านวณ ในรอบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562  (1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562) 
 
 
 

 
 

เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง    การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                 
เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                  
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.อนุมัติผลการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งผู้ที่ขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
ย้าย และการโอน ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
12 จ านวน 17 ราย ดังนี้  
 2.  อนุมัติให้ย้ายและโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38  ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 17  ราย 

3. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน จ านวน 17 ราย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 59  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม     ต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ย้าย   หมายเหตุ 

 
1 นางรัตนาภรณ์  แดงชาว 

 
นักวิชาการพัสดุ    
ระดับช านาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 7 (ผอ.กลุ่ม) 
กลุ่มบริหารงานการเงิน                  
และสินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

     
 กรณีย้าย 

2 นางนลินี  เจ๊ะเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
รร.บ้านทวดทอง 
ชรก. สพป.นครศรีธรรมราช             
เขต 1 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 9 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

  กรณีย้าย 
 
 
 
 
 

3. นางสุจิรา  อ านวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              
ระดับช านาญการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 12 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 

    
  กรณีย้าย 
 
 
 
 
 

4 นางสุภัตรา  จิตโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 17 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    

 กรณีย้าย 
 
 
 
 

5. นางเยาวรัตน์  เพิงมาก นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการพิเศษ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการพิเศษ                    
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 39 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรณีย้าย 
(ผอ.กลุ่ม) 
 
 
 

6. นางปราณี  ประจง นักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มอ านวยการ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 12 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

  กรณีย้าย 

 

 



 60  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม     ต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ย้าย   หมายเหตุ 

 
7. นายอภิชัย  ศรีสุขใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระดับช านาญการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 18 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

 
 
กรณีย้าย 

8. น.ส.พิมพ์ใจ  เชาว์นุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี                 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินละ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช                    
เขต 4 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 8 
กลุ่มบริหารงานการเงินละ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 
  กรณีย้าย 

9. นางพิสมัย  เพชรขาวช่วย นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มอ านวยการ 
สพป.นครศรีธรรมราช                
เขต 4 

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 
  กรณีย้าย 
 
 
 

10. นายบุญยืน  อรชร นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4 

นักจัดการงานทั่วไป  
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 3 
กลุ่มอ านวยการ  
สพป.นครศรีธรรมราช   เขต 4 

 
 
  กรณีย้าย 

11. นางสิริวรรณา  สาริปา 
 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 14 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรณีย้าย 

12. นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ นักประชาสัมพันธ์ 
ระดับช านาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.12 

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 17                   
(ผอ.กลุ่ม) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.12 

กรณีย้าย 

 

 

 

 



 61  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัดเดิม     ต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ย้าย   หมายเหตุ 
 

13 นายวีระพันธ์  โชติวรรณ นิติกร 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มกฎหมายและนิติการ 
สพม.12 
 

นิติกร 
ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  26 
กลุ่มกฎหมายและนิติการ 
สพม.12 

กรณีย้าย 

14 น.ส.นงค์นาฎ  หน่วยแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 35 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพม.12 

กรณีย้าย 

15 นางชวกร  ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพม.11 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 25 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพม.12 

กรณีย้าย 

16 นางแสงรัตน์  รัตนฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับช านาญงาน 
กลุ่มนิเทศติดตามและ                   
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพม.12 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญงาน 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 11 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพม.12 

กรณีย้าย 

17 นางกชทกร  วุฒิมานพ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานการเงิน                          
และสินทรัพย์ 
สพม.12 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 
สพม.12 
 

กรณีย้าย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62  
 

เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง    การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัติดังนี้ 

 อนุมัติน าต าแหน่งว่าง ที่เหลือจากการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.30/2560(วาระที่ 4.11)  มาใช้
ด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา  38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ตามหลักเกณฑ์ ว.29/2562) จ านวน 31 อัตรา ดังนี้ 
 

 
ที ่

ต าแหน่ง 
ประเภท 

 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม 
 

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  มีต าแหน่งว่าง  2  อัตรา 
1 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

 
อ 9 

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
48,380 

ไม่มีผู้สมัคร 

2 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

 
วิชาการ 

ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

 
อ 10 

บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
58,580 

ไม่มีผู้สมัคร 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีต าแหน่งว่าง จ านวน 4 ต าแหน่ง 
3 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
วิชาการ ปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
 อ 15 บริหารงาน

การเงินและ
สินทรัพย์ 

65,000 ไม่มีผู้สมัคร 

4 นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ.16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

49,750 ไม่มีผู้สมัคร 

5 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

 อ 29 บริหารงานบุคคล 46,710 ไม่มีผู้สมัคร 

6 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

 อ 43 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,210 ไม่มีผู้สมัคร 
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ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

ประเภท 
 

ระดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
กลุ่ม 

 
เงินเดือน 

 
หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีต าแหน่งว่าง จ านวน 14 ต าแหน่ง 
7 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ปฏิบัติงาน

/ 
ช านาญ
งาน 

อ 7 อ านวยการ 31,630 ไม่มีผู้สมัคร 
 

8 นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ
/ 
ช านาญ
การ 

อ 13 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

58,390 ไม่มีผู้สมัคร 
 

9 นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

อ 14 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

43,600 ไม่มีผู้สมัคร 

10 นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ  

อ 15 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

38,360 ไม่มีผู้สมัคร 

11 นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ  

อ 16 บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

43,600 ไม่มีผู้สมัคร 

12 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ.26 บริหารงานบุคคล 40,580 ไม่มีผู้สมัคร 

13 นักทรัพยากรบุคคล
หรือนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ  

อ.27 บริหาร งานบุคคล 37,900 ไม่มีผู้สมัคร 

14 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ  

อ.29 บริหารงานบุคคล 53,050  
ไม่มีผู้สมัคร 

15 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 30 บริหารงานบุคคล 12,280 ไม่มีผู้สมัคร 

16 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 31 บริหารงานบุคคล 43,600 ไม่มีผู้สมัคร 

17 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ.37 นโยบายและแผน 46,340 ไม่มีผู้สมัคร 

18 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 38 นโยบายและแผน 14,410 ไม่มีผู้สมัคร 

19 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 47 นิเทศฯ 38,750 ไม่มีผู้สมัคร 

20 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 48 นิเทศฯ 38,750 ไม่มีผู้สมัคร 
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ที ่ ต าแหน่ง ประเภท ระดับ ต าแหน่ง
เลขที่ 

กลุ่ม เงินเดือน หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4  มีต าแหน่งว่าง จ านวน  4  ต าแหน่ง 
21 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ/ 

ช านาญการ 
อ 4 อ านวยการ 43,600 ไม่มีผู้สมัคร 

22 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

อ 6 อ านวยการ 25,010 ไม่มีผู้สมัคร 

23 นักวิชาการเงินและบัญชี  
หรือเจ้าพนักงานการเงิน                  
และบัญชี  

วิชาการ ช านาญการพิเศษ/
อาวุโส 

อ 7 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

58,390 ไม่มีผู้สมัคร 

24 เจ้าพนกังานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

อ 27 บริหารงาน
บุคคล 

29,120 ไม่มีผู้สมัคร 

        
 

2. ต าแหน่งที่จะว่างใหม่ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต่อไป 
 
 
 

 

 

 

ส านักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12    มีต าแหน่งว่าง  7 อัตรา 
25 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ 

ช านาญงาน 
อ.6 อ านวยการ 23,380 ไม่มีผู้สมัคร 

26 นักวิชาการพัสดุหรือเจ้า
พนักงานพัสดุ 

วิชาการ 
ทั่วไป 

ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ หรือปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ.16 บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

17,610 ไม่มีผู้สมัคร 

27 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/               
ช านาญการ 

อ.24 บริหารงาน
บุคคล 

58,390 ไม่มีผู้สมัคร 

28 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/                
ช านาญการ 
 

อ.40 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

47,660 ไม่มีผู้สมัคร 

29 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/              
ช านาญงาน 

อ.45 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

43,600 ไม่มีผู้สมัคร 

30 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน/นักวิชาการเงินและ
บัญชี/    เจ้าพนักงาน
การเงินและ บัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/               
ช านาญการ 
ปฏิบัติงาน/                 
ช านาญงาน 

อ.49 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

29,140 ไม่มีผู้สมัคร 

31 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ/                
ช านาญการ 

อ.54 
รร.วัด     
ทวดทอง 

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

52,970 ไม่มีผู้สมัคร 
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เรื่องที่ 4.13 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร 
       ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ในส านักงาน 
       เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 4   
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติดังนี ้

1. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต เขต 2 และ เขต 4 ประกาศ
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                  
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

2. อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 4 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ประกอบด้วย  
(แจ้งต้นสังกัด) 
 
 3. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 4  ประกาศ 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค. 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

   4. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต เขต 2 และเขต 4 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือส่งผลงาน  ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
(แจ้งต้นสังกัด) 
 

5. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 4  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ประกอบด้วย 
  (แจ้งต้นสังกัด) 
    
           6. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 4 รายงาน                     
การด าเนินการทุกกระบวนการพร้อมส่งเอกสารประกอบการด าเนินการและส่งรายชื่อผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งนักวิชาการเงินบัญชีและบัญชี ระดับ
ช านาญการ  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป         
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  เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
    

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ทั้ง 37 ราย ดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 
จ านวน 37 ราย 
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 37 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
 
 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

 
โรงเรียน สาขาวิชาที่ส่งผลงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 2 ราย 

1 นางกัญจณา   นวลจันทร คร ู
 

โรงเรียนบ้านบางนกวัก ภาษาไทย 

2 น.ส.อันทิกา  หวังผล คร ู
 

โรงเรียนบ้านคันธง ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 7 ราย 

3 น.ส.วชิชุลดา  นาเคณ ครู 
 

โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7 ภาษาอังกฤษ 
 

4 นางสุมาลี   แก่นอินทร์ ครู โรงเรียนวัดล านาว สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 น.ส.สุมาลี   ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชน 
วัดอัมพวัน 

ภาษาไทย 

6 นางภาวนา   ส้มเขียวหวาน ครู โรงเรียนบ้านเกาะยวน ปฐมวัย 

  7 นางพรทิพย์   ศรีภักดี   คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ภาษาไทย 

  8 นางจุฑารัตน์  โสธรศักดิ์ คร ู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

9 นางดวงพร  นุ้ยคง คร ู โรงเรียนบ้านคอกช้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ที ่

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

 
โรงเรียน สาขาวิชาที่ส่งผลงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 4 ราย 

10 นางสาวสุดารัตน์   แซ่เหลียว คร ู โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ภาษาไทย 

11 นายสัญญา  คงแก้ว ครู 
 

โรงเรียนบ้านควนมิตร สังคมศึกษา 
 

12 
นางสาวภัททิยา  เดชเชียร ครู 

 
โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง คณิตศาสตร์ 

 

13  นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์ส ารวย คร ู โรงเรียนบ้านชะอวด วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 5 ราย 

14 นางธิดารัตน์  ไฝจู คร ู โรงเรียนบ้านอินทนิน ภาษาไทย 

15 นางอุไรวรรณ    ปานคง คร ู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ปฐมวัย 

16 นางสาววีณา  เขตนคร คร ู โรงเรียนบ้านเปร็ต วิทยาศาสตร์ 

17 นายศุภชัย   อิสสระพันธุ์ คร ู โรงเรียนวัดธารน้ าฉา ศิลปะ 

18 นางสาววัชรินทร์  เห็นพร้อม ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 19 ราย 

19 นายสมศักดิ์  ศรีสุขใจ ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา 

20 นางรจนีย์   ชัยประสพ คร ู โรงเรียนนาบอน สังคมศึกษาฯ 

21 น.ส.วาสนา   คุระแก้ว ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ภาษาไทย 

22 น.ส.รัชนวีรรณ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาษาจีน 

23 
น.ส.สุรีพร  บัวแก้ว ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณ 
สังคมศึกษาฯ 

24 
น.ส.สภุาวดี  นวลมุสิงห์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณ 
ภาษาไทย 

25 นางอนงค์นุช   คลอดเพ็ง ครู โรงเรียนปากพนัง นาฏศิลป์ 

26 น.ส.ศศิกานต์    เพ็ชรหนู ครู โรงเรียนปากพนัง วิทยาศาสตร์(เคมี) 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก สาขาวิชา/ 

ช่ือผลงานเรื่อง 

27 น.ส.บังอรศรี   ทองเพ็ชร 
 

คร ู
 

โรงเรียนปากพนัง คณิตศาสตร์/ 
 

28 น.ส.โสภิดา   ราหุกาญจน์ 
 

คร ู
 

โรงเรียนบางขันวิทยา ภาษาอังกฤษ/ 
 

29 นางชลิดา   นิ่มทอง 
 

คร ู
 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุง
ราษฎร์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

30 น.ส.วลัยา  บุญโอภาส 
 

คร ู
 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคใต้ 

สังคมศึกษาฯ 
 

31 น.ส.สุจิตรา    อินทนู คร ู
 

โรงเรียนนางเอ้ือย
วิทยา 

ภาษาอังกฤษ 
 

32 นายอมรศักดิ์   บุญวงศ์   คร ู
 

โรงเรียนบางขันวิทยา วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
 

33 นายจักรรัตน์   ภักดีกิจ คร ู โรงเรียนอินทร์ธานี
วิทยาคม 

คอมพิวเตอร์ 
 

34 น.ส.จารุณี    นิยมญาต ิ คร ู โรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร 

ภาษาไทย 

35 นายวิรัตน์  วรรณทอง คร ู โรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

36 นางขวัญตา  วรรณรัตน์ คร ู โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรฯ 

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ 

37 น.ส.ศุภรัตน์   ภู่ดอก คร ู โรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อุทิศ 

วิทยาศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69  
        เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2  
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย 
 

 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 2 ราย 
1. นางสาวมะลิสา   ชิตรัตน์ คร ู บ้านชายคลอง ภาษาไทย 
2. นางอนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง คร ู วัดวังหิน คอมพิวเตอร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 4 ราย 
3. นางสาวเครือวัลย์   ทวีเมือง คร ู วัดคลองขยัน ภาษาไทย 
4. นางพัชรี  คงอุป คร ู บ้านหัวปอ ภาษาไทย 
5. นายคิดสรรค์   โค้วสวัสดิ์ คร ู ชุมชนควนดิน-แดงฯ คอมพิวเตอร์ 
6. นางปาริชาติ   รอดเพ็ชร คร ู ชุมชนพิบูล- สงคราม วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 2 ราย 
7. นายจักรพงษ์   เดชสุข ผอ.ร.ร. บ้านควนทอง(ประชา

อุทิศ) 
บริหารสถานศึกษา 

8. นางสาวสุจารีย์   เกิดสุวรรณ คร ู บ้านคลองวัง วิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 11 ราย 
9. นางสาลินี   ชูศร ี คร ู มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

10. น.ส.อัญชลี   แซ่ด่าน คร ู ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วิทยาศาสตร์ 
11. นางมลฤดี   แสงศรีด า คร ู ปากพนัง คอมพิวเตอร์ 
12. น.ส.วรรณวโิรจน์  ศรีพุฒ คร ู สตรีทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 
13. นายเสกสรร    ชูเกิด คร ู แหลมราษฎร์บ ารุง วิทยาศาสตร์(เคมี) 
14. นายสุวนิตย์  จิตต์ส ารวย คร ู ตระพังพิทยาคม สุขศึกษาและ     

พลศึกษา 
15. น.ส.วันวิสา   ชัยวิจิตร คร ู สิชลคุณาธารวิทยา ภาษาอังกฤษ 
16. นายจารุวัฒน์    เขียวกุ้ง คร ู ขุนทะเลวิทยาคม สุขศึกษาและ     

พลศึกษา 
17. นายวิทยา   ชุมหล่อ คร ู กัลยาณีศรีธรรมราช สุขศึกษาและ     

พลศึกษา 
18. น.ส.พรวีนัส   อัมพวัน คร ู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สังคมศึกษาฯ 
19. น.ส.สุพรรณี     ทรัพย์ทน คร ู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาไทย 
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    เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
       ช านาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุมัตดิังนี้ 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น                 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 30 ราย  
2.  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  30 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 2 ราย 
1. นายอนนท ์  วัฒนะจ านงค์ ครูช านาญการ อนุบาล

นครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2. นางเจียน   สมพันธ์ ครูช านาญการ วัดมุขธารา การศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 3 ราย 
3. นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
บ้านวังเต่า บริหารสถานศึกษา 

4. นางพิมพ์ใจ  ผลอ่อน ครูช านาญการ บ้านนาตาแย้ม ปฐมวัย 
5. น.ส.สาวิตรา    ชูแก้ว ครูช านาญการ วัดควน ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 8 ราย 
6. นายณฐกฤต   ชื่นชนะ ผู้อ านวยการ 

ช านาญการ 
วัดควนป้อม 
 

สายงานบริหาร
สถานศึกษา 

7. นางสาวจุไรพร   แสงทอง ครูช านาญการ บ้านบางน้อย วิทยาศาสตร์ 
8. นางสาวจินตนา    ปรีดาศักดิ์ ครูช านาญการ ราชประชานุเคราะห์ คณิตศาสตร์ 
9. นายโอภาส  ชูช่วย ครูช านาญการ วัดกาโห่ใต้ การงานอาชีพฯ

(งานประดิษฐ์-  
งานช่าง 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

10. นางจ าเนียร   แซ่เล่า ครูช านาญการ บ้านขอนหาด คณิตศาสตร์ 
11. นายภูชิต  ไกรด า ครูช านาญการ วัดทุ่งหล่อ คอมพิวเตอร์ 
12. นางสาวกันตพร   ปานมา ครูช านาญการ 

 
บ้านชะอวด คณิตศาสตร์ 

13. นางสาวอัญชิสา  แก้วเอียด ครูช านาญการ บ้านเกาะสุด วิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 6 ราย 
14. นายสุวิท    พรหมมา ครูช านาญการ บ้านคลองตีนเป็ด ลูกเสือ-เนตรนารี 
15. นางบังอร   ธรรมชาติ ครูช านาญการ บ้านในเขียว ๒ ภาษาไทย 
16. นางสุพาน ี   ยิ่งยง ครูช านาญการ บ้านทุ่งขันหมาก ภาษาไทย 
17. นางธนาภา  เอ่ียมทรัพย์ ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด ภาษาไทย 
18. นางถนอมศรี   สุขช่วย ครูช านาญการ ชุมชนวัดบางคู วิทยาศาสตร์ 
19. นางเสาวนีย์   สุพรรณพงศ์ ครูช านาญการ ราชประชานุเคราะห์ 8 ภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 11 ราย 
20. นางสาวศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ ครูช านาญการ เมืองนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร์ 
21. นางสาวจุฑาภรณ์    เจษฎารมย ์ ครูช านาญการ ขุนทะเลวิทยาคม คณิตศาสตร์ 
22. นางกัญจนาภรณ์   สุภวิทยา ครูช านาญการ กัลยาณี 

ศรีธรรมราช 
คหกรรม 

23. นางสาวเบญจมาศ         เภรีฤกษ์ ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
นครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตร์(เคมี) 

24. นางสาวจีรวรรณ          พงศ์ศรีเจริญ ครูช านาญการ กรุงหยันวิทยาคาร คอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวสุปราณีต          ปานมา ครูช านาญการ ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร์ 
26. นางสาวจิรา   สังข์ทอง ครูช านาญการ ชะอวด 

วิทยาคาร 
วิทยาศาสตร์ 

27. นายสมเจตน์   เจนการ ครูช านาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์(เคมี) 
28. นางรัตติกาล      แก้ว บัณฑิตย์ ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
29. นางสุวรรณา   หัตประดิษฐ์ ครูช านาญการ ขุนทะเลวิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
30. นางสาวสาวิตรี    อินพรหม ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน 
        เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 24 ราย  

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1. นายยศพล  ชาติโรจันทร์ ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
วัดพระเพรง บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 5 ราย 
2. นางประนอม   ชูสมัคร ครูช านาญการ วัดเขาโร ภาษาไทย 
3. น.ส.บุญราศี  เจริญผล ครูช านาญการ บ้านกุยเหนือ ภาษาอังกฤษ 
4. นางจารุณี  เพ็งหนู ครูช านาญการ วัดคงคาเจริญ ภาษาไทย 
5. นายธนวัฒน์  สวนจันทร์ ครูช านาญการ บ้านปากแพรก งานเกษตร 
6. นางสุภาพร  กาญจนเพชร ครูช านาญการ วัดธรรมเผด็จ ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 6 ราย 
7. นางสาวศศิธร    ช่วยสงค์ ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
วัดดอนมะปราง สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
8. นายสาครินทร์    จันทรมณี ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
บ้านพรุบัว สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
9. นางสาวเครือวัลย์    ขาวแก้ว ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
บ้านวังหอน สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
10. นายเข็บ  บุญวรรณ ผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
บ้านหนองนนทรี สายงานบริหาร

สถานศึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
 

11. นางณิชา      เพชรใหญ่ ครูช านาญการ วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ คณิตศาสตร์ 
12. นายสันชัย   รักจุล ครูช านาญการ บ้านบางพระ วิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 3 ราย 
13. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
14. นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์ ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด ภาษาอังกฤษ 
15. นางปาริชาติ   สุขไสย ครูช านาญการ วัดประทุมทายการาม ปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 9 ราย 
16. นางสุนิดา    ศรีสมบัติ ครูช านาญการ บางขันวิทยา  นาฏศิลป์ 
17. 

นางสาวดุจหทัย    วิเวกอรุณ 
ครูช านาญการ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

 
 ภาษาอังกฤษ 

 
18. 

 
 

นางสาวปฤณฆรัชต  ศรีใหม่ ครูช านาญการ มาช่วยราชการที่ 
ร.ร.ขนอมพิทยา 
ตั้งแต่วันที่17ต.ค. 2561 

 วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

19. 
 

นางสาวเมติตา  สงข า ครูช านาญการ เสม็ดจวนวิทยาคม  คณิตศาสตร์ 

20. 
 

นางสุดใจ   วิเศษสิงห์ ครูช านาญการ กัลยาณีศรีธรรมราช  ภาษาไทย 

21. นางสุพัตรา  กาญจนโรจน์ 
รองผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

ก้างปลาวิทยาคม  บริหารสถานศึกษา 

22. 
 

นางอัฉราภรณ์    คงแป้น 
ครูช านาญการ 
 

ทุ่งสงวิทยา  สังคมศึกษาฯ 

23. 
 

นายสุชาติ    โรวัฒน ์
ครูช านาญการ 
 

ทุ่งสงวิทยา  สังคมศึกษาฯ 

24. 
 

นางพรทิพย์   เชยบัวแก้ว 
ครูช านาญการ 
 

ทุ่งสงวิทยา  วิทยาศาสตร์ 
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เร่ืองที่ 4.18 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จ านวน 104 ราย ดังนี้ 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 104 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 27 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 14 ราย 
1. น.ส.ดวงดาว   เสียมไหม ผอ.ร.ร./ 

ผอ.ช านาญการ 
บ้านเนิน บริหารสถานศึกษา 

2. นางจรวยพร   ส้มแป้น ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 

3. นางอิสรา  สืบสม ครู/ 
ครชู านาญการ 

บ้านทวดทอง ภาษาไทย 

4. นางอาทิตยา     มากศรี ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาไทย 

5. นางนลินรัตน์  มีมาก ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาไทย 

6. นางเกวรินทร์   ทองพริก ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดสว่างอารมณ์ ภาษาไทย 

7. นางอทิตา  สิทธิพงศ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดราษฎร์เจริญ 
วราราม 

ภาษาไทย 

8. นางสุกัณญา  ก าเนิดมณี ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดวนาราม ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

9. นางยินดี  จุลศักดิ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ วิทยาศาสตร์ 

10. นายบุญยัง  ทัลวรรณ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร์ 

11. นางจิราภรณ์     สกุณา ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมะม่วงตลอด คอมพิวเตอร์ 

12. นายสุทธิพงค์   นงค์นวล ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านห้วยยูง สังคมศึกษา 

13. นายวิระ   แก้วโสภาค ครู/ 
ครูช านาญการ 

ราชประชานุเคราะห์ 4 สังคมศึกษา 

14. นางสุวิมล     นิยมวรรณ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมุขธารา สังคมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 3 ราย 
15 นางสาวณัฐพิสุทธิ์   ไชยทองคง ครู/ 

ครูช านาญการ 
วัดควนป้อม ปฐมวัย 

16 นางศุภลักษณ์     สิงโหพล คร/ู 
ครูช านาญการ 

บ้านหนองมาก ปฐมวัย 

17 นางเกษรา   นามเสน ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านคงคาล้อม ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 ราย 
18 นายอรุณ   ศรีรัตน์ ผอ./ 

ผอ.ช านาญการ 
บ้านปราบราษฎร์อุทิศ บริหารสถานศึกษา 

19 นายพราสัน  การดี ผอ./ 
ผอ.ช านาญการ 

บ้านวัดใน บริหารสถานศึกษา 

20 นายทศพล  ใบเต้ ผอ./ 
ผอ.ช านาญการ 

วัดคีรีวง บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 7 ราย 

21 นางสาวอุไร    ขาววงศ์ 
ครู/ 
ช านาญการ 
 

เชียรใหญ่ ภาษาไทย 

22 นางผชารัตน์  บุญขวัญ จันทร์เจรญิ 
ครู/ 
ช านาญการ 

เชียรใหญ่ ดนตรี – นาฏศิลป์ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

23 นางดารณี   พรหมเพชร 
ครู/ 
ช านาญการ 

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ดนตรี – นาฏศิลป์ 

24 นายแสวง   เหลืองแก่ 
ครู/ 
ช านาญการ 

นบพิต าวิทยา ดนตรี – นาฏศิลป์ 

25 นางสาวกุลธิดา    สว่างศรี 
ครู/ 
ช านาญการ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 

ดนตรี – นาฏศิลป์ 

26 นายสันต์ติ   เกราะแก้ว 
ครู/ 
ช านาญการ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 

ดนตรี – นาฏศิลป์ 

27 นายจีระพงษ์  ทองจันทร์ 
ครู/ 
ช านาญการ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีฯ 

ดนตรี – นาฏศิลป์ 
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 2. อนุมัตใิห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 52 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 29 ราย 
1. น.ส.วันเพ็ญ ทองเกตุ ผอ.ร.ร./ 

ผอ.ช านาญการ 
วัดวิสุทธิยาราม บริหารสถานศึกษา 

2. นางสุมาลี  มาศบ ารุง ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมหาชัยวนาราม ภาษาไทย 

3. นางอรพงศ ์ เกื้อกูล ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดบางตะพาน ภาษาไทย 

4. นางเบ็ญจมาศ   แก้วซัง ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 

5. นายบุญคล่อง   จุลเลศ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ ภาษาไทย 

6. นางจุรี  เมืองสง ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดนาวง ภาษาไทย 

7. นายสงเสียง   เพ็ญเกิด ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระเพรง ภาษาไทย 

8. นางสุพัตรา   สุวรรณฤกษ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมะม่วงตลอด ภาษาไทย 

9. นางปรียา อนุโต ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านร่อน ภาษาไทย 

10. นางจริยา  ปานอ่อน ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดสวนพล ภาษาไทย 

11. นางสุภาพร   สุวรรณพานิช ครู/ 
ครูช านาญการ 

ราชประชานุเคราะห์ 5 ภาษาไทย 

12. นางสุทธีรัตน์   ริยาพันธ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมหาชัยวนาราม คณิตศาสตร์ 

13. นายธวัชชัย   เพชรศรี ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านห้วยไทร คณิตศาสตร์ 

14. นายไพรัตน์ เต็มนา ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมุขธารา คณิตศาสตร์ 

15. นางวัจนารัตน์  หนูนาค ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

16. นางธันว์ชนก   วิทูลไชย ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ คณิตศาสตร์ 

17. นางยุพิน นาคฤทธิ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านมะม่วงทอง คณิตศาสตร์ 

18. นางสาวกรีสุดา   จุติยนต์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดสมอ คณิตศาสตร์ 

19. นางมาซีเต๊าะ   กิจบรรทัด ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านปากน้ าเก่า วิทยาศาสตร์ 

20. นางรสิตา  ดีมาก ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดสระไคร ภาษาอังกฤษ 

21. น.ส.กาญจนา    พรหมสุด ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านไสใหญ่ ภาษาอังกฤษ 

22. น.ส.วีลายา   มะห์มูดีย์ ครู/ 
ครูช านาญการ 
 

บ้านบางหลวง ภาษาอังกฤษ 

23. นางทักษิณา   รอดศรี ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดบางใหญ่ ภาษาอังกฤษ 

24. นางกอบกุล  สงสุวรรณ ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ภาษาอังกฤษ 

25. นางวันเพ็ญ   ยานพะโยม ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมุขธารา ภาษาอังกฤษ 

26. นางวรรณพร    ด าศรี ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ สังคมศึกษา 

27. นางฐิติรัตน์     ทองนุ่น ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ ปฐมวัย 

28. นายสมควร   สังข์จันทร์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดแพร่ สุขศึกษาพลศึกษา 

29. นายสุนันท์   แอบพล ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดท้ายส าเภา ทัศนศิลป์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 4 ราย 
30 นางสาวปาล์มปนัด 

       สันธานเดชา 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดเทวดาราม ภาษาอังกฤษ 

31 นางอรุณรัตน์  ทองทิพย์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านปลายทอน ภาษาไทย 

32 นางสาวจันทิมา  รักไทรทอง คร/ู 
ครูช านาญการ 

วัดทางข้ึน ภาษาไทย 

33 นางทิพวรรณ   ใจห้าว ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดธารน้ าฉา คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 19 ราย 
34 นางณัฏฐธิดา คงประพันธ์ ครู/ 

ครูช านาญการ 
โยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 

35 นางสาวอรพินท์   แก้วช่วย ครู/ 
ครูช านาญการ 

ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

36 นางสลิลทิพย์  จันทร์ศรีทอง ครู/ 
ช านาญการ 

ชะอวด สังคมศึกษาฯ 

37 นายสมศักดิ์  ทองค า 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

รโยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 

38 นายธวัชชัย  จุติประภาค ครู/ 
ช านาญการ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีฯ 

สังคมศึกษาฯ 

39 นายสมมารถ   จ านองวุฒิ ครู/ 
ช านาญการ 

คีรีราษฎร์พัฒนา สังคมศึกษาฯ 

40 นางสาววาสนา  กลางนุรักษ์ ครู/ 
ช านาญการ 

ฉวางรัชดาภิเษก สังคมศึกษาฯ 

41 นายทศพร  ทองค าชุม ครู/ 
ช านาญการ 

ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

42 นางสุธีกานต์  ช่วยพิทักษ์ ครู/ 
ช านาญการ 

สตรีทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 

43 นางจิรนันท์ เรืองรุก 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

พระพรหมพิทยานุสรณ์ สังคมศึกษาฯ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

44 นางสาวสญามล   ทองขาว ครู/ 
ช านาญการ 

ชะอวด สังคมศึกษาฯ 

45 นางเครือวัลย์  แก้วผ่อง ครู/ 
ช านาญการ 

สิชลคุณาธารวิทยา สังคมศึกษาฯ 

46 นางสาวจ าเนียร   รัตนพันธ์ ครู/ 
ช านาญการ 

บางขันวิทยา ภาษาไทย 

47 นางสุธารัตน์  สุขสวัสดิ ์ ครู/ 
ช านาญการ 

บางขันวิทยา ภาษาไทย 

48 นางช่อแก้ว   จุลนวล ครู/ 
ช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ ภาษาไทย 

49 นายกวี  เชื้อชมสุข ครู/ 
ช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ ภาษาไทย 

50 นางวาสนา  ไชยวรรณ์ ครู/ 
ช านาญการ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 

ดนตรี – นาฏศิลป์ 

51 นายวีระศักดิ์   คงปล้อง ครู/ 
ช านาญการ 

เสาธงวิทยา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

(พลศึกษา) 
52 นายรณกฤต  โสภิกุล 

 
ครู/ 
ช านาญการ 

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

(พลศึกษา) 
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3. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  25 ราย  

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 16 ราย 
1. นางกมลทิพย์  พูลแก้ว ครู/ 

ครูช านาญการ 
วัดวิสุทธิยาราม ภาษาไทย 

2. นางณัชชา  เทพจิตร ครู/ 
ครูช านาญการ 

ไทยรัฐวิทยา74 (ชุมชน
บ้านคีรีวง) 

ภาษาไทย 

3. นางจิตตรา  ด ารงโภคภัณฑ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านคดศอก ภาษาไทย 

4. นางปิ่นอนงค ์ วันเพ็ญ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านทวดทอง คณิตศาสตร์ 

5. นางสุไมพร  ไกรยะปักษ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 
 

วัดท่าแพ คณิตศาสตร์ 

6. น.ส.จุรี รกันิยม ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านบางหลวง คณิตศาสตร์ 

7. นางพวงเพ็ญ    พลเพชร ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านเนิน คณิตศาสตร์ 

8. น.ส.ปภชักรณ์  ละอองแก้ว ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดไสมะนาว วิทยาศาสตร์ 

9. น.ส.ไพลิน   สุทธิเดช ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดมหาชัยวนาราม ภาษาอังกฤษ 

10. นางต้องจิต  ช่วยรักษ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดพระมหาธาตุ ภาษาอังกฤษ 

11. น.ส.ชฎามาศ   ชูโสด ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราช
ฯ 

ภาษาอังกฤษ 

12. นายชาญชัย   ปานตุ้น ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดเชิงแตระ สังคมศึกษา 

13. นางวิจิตร์ตรา มุกรินทร์ละไมมาด ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดบ้านตาล ปฐมวัย 

14. น.ส.ยินดี  แจ่มไสย ครู/ 
ครูช านาญการ 

อนุบาลนครศรีธรรมราช
ฯ 

ปฐมวัย 

15. นายภิรมย์  วัฒนสงค์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านเนิน ปฐมวัย 

16. นางสมทรง  เพ็งสุวรรณ คร/ู 
ครูช านาญการ 

วัดบางตะพาน สุขศึกษาพลศึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 ราย 
17. นางสาวสิห์ตรีหรา   ชูแก้ว ครู/ 

ครูช านาญการ 
วัดสระแก้ว ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 ราย 
18. นางซัลมา  ปริงทอง ครู/ 

ครูช านาญการ 
บ้านพังปริง ภาษาอังกฤษ 

19. นางสาวสุดารัตน์   หน้าหู ครู/ 
ครูช านาญการ 

วัดนากุน ภาษาไทย 

20. นางสาวจันทิมา  ศิขิวัฒน์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ราชประชานุเคราะห์ 8 คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 5 ราย 
21. นางสสิณัฐ   จินดาเงิน ครู/ 

ช านาญการ 
โยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 

22. นายนิวัตร  ชูแสง ครู/ 
ช านาญการ 

กัลยาณีศรีธรรมราช สังคมศึกษาฯ 

23. นางมณฑกานต์   ตลึงจิตร ครู/ 
ช านาญการ 

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ภาษาไทย 
 

24. นายนิวัฒน์ อรุณ ครู/ 
ช านาญการ 

โยธินบ ารุง สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

25. นายอรุณ   ด้วงปาน ครู/ 
ช านาญการ 

สิชลคุณาธารวิทยา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
(พลศึกษา) 
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    เร่ืองที่ 4.19 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 
 

 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 31 ราย 
 2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 31 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1. นางเอริสา  สงช่วย ครู/ 

ครูช านาญการ 
วัดสระไคร วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 
2. นางวาสนา  จะรา ครู/ 

ครูช านาญการ 
จุฬาภรณ์พิชญาคาร เศรษฐศาสตร์ 

3. นางจินตนา  ไชยฤกษ์ ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านทะเลสองห้อง ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 1 ราย 
4. นางกาญจนา   แป้นทอง ครู/ 

ครูช านาญการ 
ชุมชนพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 8 ราย 
5. นางทิพวรรณ   ผิวแดง ครู/ 

ช านาญการ 
ชุมชนบ้านบางโหนด คณิตศาสตร์ 

6. นางสาวชนิกานต์   แก้วคง ครู/ 
ช านาญการ 

ปทุมานุกุล คณิตศาสตร์ 

7. นางสาวกิตติมา  สุดทอง ครู/ 
ช านาญการ 

ปทุมานุกุล คณิตศาสตร์ 

8. นางเพียงพร จันพลโท ครู/ 
ช านาญการ 

บ้านชุมขลิง คณิตศาสตร์ 

9. นางสาวสุดา  ประดิษฐ์ ครู/ 
ช านาญการ 

วัดสระประดิษฐ์ คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

10. นางขวัญใจ   ยีโกบ ครู/ 
ช านาญการ 

ราชประชานุ-เคราะห์ ๘ คณิตศาสตร์ 

11. นางขวัญดาว  จูเจ้ย ครู/ 
ช านาญการ 

บ้านทุ่งหัวนา ภาษาอังกฤษ 

๑2. นางกลุยา 
           พลสวสัดิ์ 

ครู/ 
ช านาญการ 

วัดทางข้ึน ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 19 ราย 

13. 
 

นางสาวอรเพ็ญ                   
             ชนะสุข 

ครู/ 
ช านาญการ 

ตระพังพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 

14. 
 

นายเชาวลิตร  
             ศรีใหม ่

ครู/ 
ช านาญการ 

ชะอวด 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
15. 

 
นายอาจินต์     นาคินทร์ ครู/ 

ช านาญการ 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16. 
 
 

นายวิรัตน์   ล้วนศิร ิ
ครู/ 
ช านาญการ 

ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 
17. 

 
 

นางสาวอรุณีย์    วงษ์ศรีปาน 
 

คร/ู 
ครูช านาญการ 

ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก ์

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 
18. 

 
นางสาวอาภาภรณ์    ไสฉิม ครู/ 

ช านาญการ 
ปากพนัง 
 

วิทยาศาสตร์ 
 

19. 
 
 

นางศิริพร   สุวรรณวงศ์ 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

ละอายพิทยานุสรณ์ 
 

การงานอาชีพฯ 
(งานธุรกิจ) 
 

20. 
 
 

นางกัลย์กมล    ภูธรภักดี 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

เบญจมราชูทิศ 
 
 

สังคมศึกษาฯ 
 
 

21. 
 

นางอรอนงค์   สวีพันธ์ ครู/ 
ช านาญการ 

ละอายพิทยานุสรณ์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

22. 
 

นายอารัน   สุปรียธิติกุล ครู/ 
ช านาญการ 

ขอนหาดประชาสรรค์ 
 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

(พลศึกษา) 

23. 
 
 

นางปรียา  บุญให้ผล 
 ครู/ 

ช านาญการ 

ทุ่งสงวิทยา 
 
 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

(พลศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

24. 
 

นายณัฐดนัย   สายวิจิตร 
ครู/ 
ช านาญการ 

บ้านเกาะวิทยา 
 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

25. นายสถิต  ชูโลก 
ครู/ 
ช านาญการ 

เฉลิมราชประชาอุทิศ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

26. 
 

นางสาวเขมิกา    สิทธิฤทธิ์ 
ครู/ 
ช านาญการ 

ปากพูน 
 

ภาษาไทย 
 

27. 
 

นางสาวมณฤดี    วงศ์เมฆ 
ครู/ 
ช านาญการ 

นบพิต าวิทยา 
 

ภาษาไทย 
 

28. 
 

นายจรัญ    นิยมวรรณ 
ครู/ 
ช านาญการ 

พรหมคีรีพิทยาคม 

 
ภาษาไทย 

 
29. 

 
 

นางกัลยา   พลายชุม 
 

ครู/ 
ช านาญการ 
 

มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์
 

ภาษาไทย 
 

30. 
 

นางอัมพวัลย์     นุ่นสง 
ครู/ 
ช านาญการ 

สิชลประชาสรรค์ 
 

ภาษาไทย 
 

31. 
 

นางสาวอัญชณา  แสงกระจ่าง 
คร/ู 
ครูช านาญการ 

สิชลประชาสรรค์ 
ภาษาไทย 
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         เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 ) 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 2 ราย 
           2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.21 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ           
จ านวน 1 ราย  

 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 

1. นางนัทฐาพร 
             เพ็งสุข 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ชุมชนวัดบางคู ภาษาไทย 

2. นางสาวอังคณา 
            ยีหมาด 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

บ้านทุ่งเกราะ ปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 

1. นายสันติกร 
รักสองหมื่น 

 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ 
ช านาญการพิเศษ 

ตระพังพิทยาคม บริหารสถานศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
          วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 4.23 
เร่ือง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
       เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
  
 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 1 ราย 

1. นางอรอนงค์ 
           พรหมวิหาร 

ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศก์
ช านาญการ
พิเศษ 

สพป.นศ.2 นิเทศการศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 

1. นายสมคิด 
ชูโชต ิ

ครู/ 
ครูช านาญการ 

ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.24 
 

เรื่อง  การใหโ้อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติสละสิทธิ์การโอนของ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียน
บ้านสะพานหัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ที่จะโอนไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดต้ามความประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
 5.1 ติดตามเรื่องวินัยข้าราชการ 
 5.2 ติดตามการเปล่ียนชื่อโรงเรียนเอกชน จ านวน 1 แห่ง 
 5.3 รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งของโรงเรียนเอกชนได้ยุติแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


