
  
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันที ่26 กันยายน  2562 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  ด้วย นายจ าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการจึงมอบหมายให้                     
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2562  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท า 

ราย งาน ก ารป ระชุ ม คณ ะ กรรม การศึ กษ าธิ ก ารจั งห วั ด น ค รศรี ธ รรม ร าช                          
ครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 
2562 โดยไม่มีเงื่อนไข 
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     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  รับทราบการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                   
รวม 5 วาระ 
 
 
 3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
                    3.2.1  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     รับทราบ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน  10 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 10 ราย ผ่านการคัดเลือก จ านวน 9 ราย ขาดสอบ 1 ราย 
                   2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จ านวน  5  ราย 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 5 ราย ผ่านการคัดเลือก จ านวน 4 ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 1 ราย      
                  3. ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 13 ราย มารายงานตัวและเลือกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  5  กันยายน  2562  โดยได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562  ประกาศ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ.2562  ปรากฏว่า             
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกสังกัด ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ต าแหน่งว่าง จ านวนผู้เลือก 
คงเหลือ 

ต าแหน่งว่าง 

1 สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 1 7 7 0 

2 สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 3 1 2 

3 สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 3 7 1 6 

รวม 17 9 8 

1 สพม.12 5 4 1 

รวมทั้งสิ้น 22 13 9 

  4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมาเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง
และผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนดแล้วเท่านั้น ส าหรับรายละเอียดและก าหนดการเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง  ต้องรอ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ทราบ 
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        3.2.2 เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
                               สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รับทราบการรายงานข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2562 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12                    
ที่ส่งค าร้องขอย้ายและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัดอ่ืน หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       
ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2562 แล้ว รวมทั้งสิ้น จ านวน 33 ราย ดังนี้ 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   จ านวน    -  ราย 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2   จ านวน    4  ราย 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   จ านวน  19  ราย  
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4   จ านวน  10  ราย 
5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จ านวน   -   ราย 
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เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
      เร่ืองที่ 4.1 
 เรื่อง  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีมติอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 4 ครอบครัว

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  จ านวน 3 ครอบครัว    
 

  
 
ที ่

ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล 
ผู้จัดการ
ศึกษา 

 
ข้อมูลผู้เรียน 

 
ข้อมูลการจัดการศึกษา 

ช่ือ-สกุล 
บิดา มารดา 

ท่ีอยู่ 
ปัจจุบัน 

ชื่อ – สกุล 
ช่ือ-สกุล ว/ด/ป 

เกิด 
จบ

ระดับ 
ช้ัน 

สถาน 
ศึกษา 

ระดับ 
ช้ัน 

ขอจัด 

ว/ด/ป 
ท่ี

อนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีขอ

ยกเลิก 
1 นายตฤณ 

  ภูษณะเบญญา 
 
น.ส.สิริลักษณ์ 
    หมื่นห่อ 

295  
ถ.นครศรีฯ -
หัวไทร 
ม.1  
ต.ดอนทราย 
อ.เฉลิมพระ 
  เกียรติ 
จ.นครศรีฯ 

บ้านเรียน 
เติมสุข 
โดย 
น.ส. 
สิริลักษณ์ 
   หมื่นห่อ 

ด.ญ.ศศิ 
   ภูษณะ 
   เบญญา 

2 ธ.ค.
2558 

  อ.1- 
อ.3 

  

2 นายวริทธิ์ธร 
      อ่อนแก้ว 
นางนภสร 
      อ่อนแก้ว 

33/34 
ช.หัวท่า 
ถ.ชลวิถี 
ต.ในเมือง 
อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ 

บ้านเรียน
ดอกบัว 
โดย 
นางนภสร 
   อ่อนแก้ว 

ด.ญ.วราลี 
    อ่อน 
    แก้ว 

13 มี.ค.
2557 

อ.2 ภาค
เรียนท่ี 
1/62 
ร.ร.ศรี

ธรรมราช
ศึกษา 

อ.3   

3 นายมนตรี 
         ผอมข า 
นางเพช็รโสภา 
         ผอมข า 

175/14 
ม.2 ต.ท่าซัก 
อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ 

บ้านเรียน 
ต้นหว้า 
โดยนาง 
เพ็ชรโสภา 
    ผอมข า 

ด.ช.ณเข็ม
เพ็ชร 
    ผอมข า 

10 ธ.ค. 
2557 

  อ.2 – 
อ.3 
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2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน  1  ครอบครัว ตั้งแต่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
ที ่

ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล 
ผู้จัดการ
ศึกษา 

 
ข้อมูลผู้เรียน 

 
ข้อมูลการจัดการศึกษา 

ช่ือ-สกุล 
บิดา มารดา 

ท่ีอยู่ 
ปัจจุบัน 

ชื่อ – สกุล 
ช่ือ-สกุล ว/ด/ป 

เกิด 
จบระดับ 

ช้ัน 
สถาน 
ศึกษา 

ระดับ 
ช้ัน 

ขอจัด 

ว/ด/ป 
ท่ี

อนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีขอ

ยกเลิก 
1 นายนรากร 

       พิมล 
 
นางพิชิตา 
    พิมล 

469 หมู่ 7 
ต.ถ้ าใหญ่ 
อ.ทุ่งสง 
นครศรีฯ 

บ้านเรียน 
พิมล 
โดย 
นางพิชิตา 
     พิมล 

ด.ช. 
พัฒน์ภูมิ 
    พิมล 
 

23 ก.ย.
2551 

ป.3 
ร.ร. 

รีสอร์ท 
อนุบาล 
ทุ่งสง 

 ป.4 – 
ป.6 
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เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระหอม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3   โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา                      
เลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้น มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียน              
การสอน และ (2) จ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การรศึกษาได้  
 

 
 

เรื่องที่ 4.3 
 เรื่อง  การขอขยายช้ันเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีมตอินุมัติการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลทุ่งสง ปีการศึกษา 2563 

สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย                 
การขยายชั้น เรียนในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 และแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563  
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เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง  การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 2  
       (1 ตุลาคม 2562) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ให้คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562 ได้มอบนโยบายเพ่ือความเป็นเอกภาพเหมือนกันทั้งจังหวัด ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรวงเงิน
เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา 3 เปอร์เซ็นต์เป็นฐานตั้ง
ครั้งแรกเหมือนกันทั้งจังหวัด ส าหรับเศษวงเงินที่เหลือ ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการของแต่ละส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด ไว้ได้ตามความเหมาะสม 
จึงมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการจัดสรรวงเงิน เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เนื่องจากได้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้ งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562 ได้มอบนโยบายไว้ 

2. ไม่เห็นชอบการจัดสรรวงเงิน เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ด้วยเหตุผลไม่ได้ด าเนินการให้เป็นเอกภาพเดียวกันทั้งจังหวัดและไม่เป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2562 ทีไ่ด้มอบนโยบายไว้ คือ 
    2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เสนอจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือนฐานตั้งครั้งแรก 2.96 เปอร์เซ็นต์ (1 ตุลาคม 2562) 
    2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้เสนอจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือนฐานตั้งครั้งแรก 2.98 เปอร์เซ็นต์ (1 ตุลาคม 2562) 
 3. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 4 ทราบ ด าเนินการจัดสรรวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 เปอร์เซ็นต์เป็นฐานตั้งครั้งแรกเหมือนกันทั้งจังหวัด 
ส าหรับเศษวงเงินที่เหลือ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 4
ด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวนโยบายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ต่อไป 
 
 
 
 
 



 8  
เรื่องที่ 4.5 

เรื่อง  การประเมินศักยภาพ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
 

มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีมติเห็นชอบโดยมอบหมายคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทน อกศจ.
(บริหารงานบุคคล) จ านวน 5 คน เป็นกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้าย ประจ าปี 2562 
ตามองค์ประกอบ ที่ 1  วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้ง  5  เขต   
 

 
 

เรื่องที่ 4.6 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ นายยุทธิพร  เพชรจันทร์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ไปรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง เป็นการชั่วคราว โดยให้มีการติดตามพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว                 
อย่างใกล้ชิดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9  
เร่ืองที่ 4.7 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ                 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จ านวน 22 ราย  
 

ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน 11 ราย 

1 นางปารณีย์  ยอสิน 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัพระพรหม 

22 
สิงหาคม 
2562 

นางจินดา มีสุวรรณ ์

ผอ.ร.ร.วัดพระพรหม 
นางสาววาสนา ทองนุ่น 

ครู ร.ร.วดัพระพรหม 
นายจ านงค์ นพกร  

2 นางสาววรรณลดา 
สิทธี 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 5 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายบุญช่วย ทองเกียว 
ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 5 

นางมาลินี แก้วไพโรจน ์
ครู ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 5 

นายราชวัฎ  
วงศ์วาณิชย์ศิลป ์

 

3 นางสาวพชรมาศ นาท่ม 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 5 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายบุญช่วย ทองเกียว 
ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 5 

นางมาลินี แก้วไพโรจน ์
ครู ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 5 

นายราชวัฎ  
วงศ์วาณิชย์ศิลป ์

 

4 นางสาวสุดาพร 
อินขลิบ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านปากพญา 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายยุทธพล อักษรรตัน ์

ผอ.ร.ร.บ้านปากพญา 
นางอนงค์นาฎ  

ระเบียบโอษฐ์ 
ครู ร.ร.บ้านปากพญา 

นางสาวนภัสรา จงเกื้อ  

5 นางสาวนิภารตัน ์
กลื่นฟุ้ง 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัพังยอม 

22 
สิงหาคม 
2562 

นางณัฐพัชร์ 
เพชรประสิทธ์ิ 

ผอ.ร.ร.วัดพังยอม 

นางศิริพร  ยอสิน 

ครู ร.ร.วดัพังยอม 
ดร.องอาจ หนูทองแก้ว  

6 นางสาวภัสกาว 
วงศ์ศศิพงศ์ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านทวดทอง 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายประยรู เจริญวรรณ 
ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง 

นางศิริพร เปาะทองค า 
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง 

นางสมหมาย วีระพงศ ์  

7 นางสาวจริยา ศรีสว่าง 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านตลาด 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายปรีชา กฐินหอม 
ผอ.ร.ร.บ้านตลาด 

นายวิรัตน์ มีทอง 
ครู ร.ร.บ้านตลาด 

นายอภิชาติ ค าแก้ว  

8 นางสุนันทา ชัยประพันธ์ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนวัดโบสถ์ 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายฉลาด จันทพันธ์ 
ผอ.ร.ร.วัดท่าม่วง 

นายยงยุทธ สุขยามผล 
ครู ร.ร.วัดโบสถ์ 

นายปราโมทย์  
ถาวรพราหมณ์ 
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

9 นายอดิศร หนูสีแก้ว 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายณัฐพล เพ็งเมือง 
ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

นางวิลาวรรณ สุรจันทร์ 
ครู ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

นายธีระยุทธ 
ธรรมสุนทร 

 

10 นางสาวศุภลักษณ์ 
มณีล่ า 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายณัฐพล เพ็งเมือง 
ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาตุ 

นางสุนีย์ สันหมุด 
ครู ร.ร.วดัพระมหาธาตุ 

นายธีระยุทธ 
ธรรมสุนทร 

 

11 นางนาถอนงค์ คงชัย 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัพระมหาธาต ุ

22 
สิงหาคม 
2562 

นายณัฐพล เพ็งเมือง 
ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาต ุ

นางฐิติมา สาคร 
ครู ร.ร.วดัพระมหาธาต ุ

นายธีระยุทธ 
ธรรมสุนทร 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4  จ านวน 11 ราย 

12 นางสาวจุฬาลักษณ ์
จงจิต 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนปทุมานุกูล 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายมนตรี  เจียรมาศ 

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล 
นางปุณิกา หนูชัยแก้ว 

ครู ร.ร.ปทุมานุกูล 
นายพงศ์ศักดิ ์

กาญจนภักดิ ์
 

13 นางสาวนิรมล 
ประเสริฐด า 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายวาที จันทพราหมณ ์

ผอ.ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 
นางหัสนา เที่ยวแสวง 
ครู ร.ร.บ้านโรงเหล็ก 

นายสุรภักดิ์ มสีิทธ์ิ  

14 นายสันต ิ
วิบูลย์ศิลป์ 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านทุ่งชน 

22 
สิงหาคม 
2562 

นางสิริรักษ์ มติรกระจ่าง 
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งชน 

นางสาวจันทร์จิรา 
บุรีมาศ 

ครู ร.ร.บ้านทุ่งชน 

นายส าราญ คงเพ็ชร ์  

15 นายนเรศ ทองม ี
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านช่องเขา
หมาก 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายนพวงศ์ จิตต์อารีย ์

ผอ.ร.ร.บ้านช่องเขา
หมาก 

นางวลัยลักษณ ์

ราชจินดา 
ครู ร.ร.บ้านช่องเขา
หมาก 

นางสาวฐานิศ  
หริกจันทร ์

 

16 นางสาวกนกวรรณ 
สุขสว่าง 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายภัทรพล บุนนาค 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง 
นางภาวินี โชติมณ ี

ครู ร.ร.บ้านท่าม่วง 
นางถนอมจิตร งามข า  

17 นางสาวหทิตา ศรสีุข 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนปทุมานุกูล 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายมนตรี  เจียรมาศ 

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล 
นางสาวราตรี แสนเดช 

ครู ร.ร.ปทุมานุกูล 
นายพงศ์ศักดิ ์

กาญจนภักดิ ์
 

18 นางสาวญาณินทร 
เพชรนุ้ย 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัประทุมทาย
การาม 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายประวรรณชัย 
เต็งทอง 

ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม 

นางอรวรรณ อนุจันทร ์
ครู ร.ร.วดัประทุมทาย
การาม 

นางชัชลี ลิ้มโอภาส  
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ที ่
ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

หมาย
เหตุ 

ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

19 นางสาวกมลชนก 
ภูมิชาต ิ

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัประทุมทาย
การาม 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายประวรรณชัย 

เต็งทอง 

ผอ.ร.ร.วัดประทุมทาย
การาม 

นางอรวรรณ อนุจันทร ์

ครู ร.ร.วดัประทุมทาย
การาม 

นางชัชลี ลิ้มโอภาส  

20 นางสาวทัศณีย ์
ศรชัย 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัเขา(วันครู
2501) 

22 
สิงหาคม 
2562 

นางนัยนา เมฆแดง 

ผอ.ร.ร.วัดเขา(วันครู
2501) 

นางสาวสุธิรา สุคะโต 

ครู ร.ร.วดัเขา(วันครู
2501) 

นางวิยะดา ไกรสร  

21 นางสาวนันท์ชนก 
สุคชเดช 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนปทุมานุกูล 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายมนตรี  เจียรมาศ 
ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล 

นางเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ 
ครู ร.ร.ปทุมานุกูล 

นางพงศ์ศักดิ์ 
กาญจนภักดิ ์

 

22 นางสาวนุชนาฎ 
ระห่างภัย 

ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
โรงเรียนวดัสโมสร
สันนิบาต 

22 
สิงหาคม 
2562 

นายกมล จันทรส์ว่าง 
ผอ.ร.ร.วัดสโมสร
สันนิบาต 

นางสุภาณี ผิวเหมาะ 
ครู ร.ร.วดัสโมสร
สันนิบาต 

นางสุพิชา เนตรวรนันท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 12  
      เร่ืองที่ 4.8 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

มีมติอนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง                 
ครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม 
โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้ม                 
จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
 

โรงเรียน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 2 ราย 
1 นางสาวศุภลักษณ์  คงปลอด บ้านบนควน 
2 นางสาวภัคจิรา  เพชรกรด ชุมชนบ้านนาวา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
3 นางสาวอรนุช  ทองสงฆ์ บ้านบางฉาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13  
ระเบียบวาระที่ 4.9 

เรื่อง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
          (ต าแหน่งว่าง) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีมติอนุ มัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงิน เดือนข้าราชก ารครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา ดังนี้ 

1. อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน     
การสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูสายงานการสอนในสถานศึกษาท่ีมี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 10 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 านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน  11  อัตรา 
1 10953 ครู ธัญญาวดีศึกษา คศ.4 63,810 10953 คร ู คีรีราษฎร์พัฒนา 

2 86200 ครู บ้านเกาะวิทยา คศ.2 41,620 86200 คร ู ร่อนพิบูลย์เกยีรติ           
สุนธราภวิัฒก ์

3 26385 ครู โมคลานประชาสรรค์ คศ.3 58,390 26385 คร ู ทางพูนวิทยาคาร 

4 27332 ครู ละอายพิทยานุสรณ์ คศ.2 38,620 27332 คร ู หัวไทรบ ารุงราษฎร ์

5 26323 ครู นพคุณประชาสรรค์ คศ.3 39,370 26323 คร ู ทุ่งสง 

6 126296 ครู นพคุณประชาสรรค์ คศ.2 41,620 126296 คร ู ฉวางรัชดาภิเษก 

7 26248 ครู แหลมราษฎร์บ ารุง คศ.3 42,330 26248 คร ู บางขันวิทยา 

8 111755 ครู ชะอวด คศ.2 51,170 111755 คร ู สตรีทุ่งสง 

9 100502 ครู ทรายขาววิทยา คศ.2 41,620 100502 คร ู เมืองนครศรีธรรมราช 

10 113097 ครู ทรายขาววิทยา คศ.3 50,290 113097 คร ู เชียรใหญ่ 

 
2. อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง                

สายงานบริหารสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 1 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 านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน  11  อัตรา 
1 25349 รอง ผอ.ร.ร. ทุ่งสงวิทยา คศ.2 28,810 25349 รอง ผอ.ร.ร. ขนอมพิทยาคม 

 
 
 
 



 14  
เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ต าแหน่งสายงานการสอน เนื่องจากโรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

มีมติอนุ มัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ระหว่างจังหวัด ไปส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 1 ราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้แจ้งไป ก.ค.ศ.) 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่งและส่วนราชการเดมิ ต าแหน่งและส่วนราชการที่ขอตัดโอน 

กรณ ีต าแหน่ง/โรงเรียน/สพท. ต าแหน่ง 
เลขที่ 

อัตราเงินเดือน ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง/โรงเรียน 

1. นางสาวรังสิมา   
          นราภรณ์ 

ครู  
โรงเรียนบ้านสมช่อง 
สพป.พังงา 

280 19,920 280 ครู 
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 
สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

เจ้าตัวไม่ประสงค์ 
โอนไปองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15  
เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอระงับ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลการย้าย 
        ประจ าปี พ.ศ.2562 การย้ายกรณีปกติ 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติกรณีการขอระงับการย้าย หากยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา การย้ายรอบที่ 2 ระหว่าง 
วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 และไม่กระทบกับบุคคลอื่น ควรให้ระงับการย้ายได้ 

2. ไม่อนุมัติกรณีการขอเพ่ิมเติมโรงเรียนหรือขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนหรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ค าร้องย้าย การย้ายกรณีปกติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 4 คือพิจารณาจากค าร้องขอย้ายที่ได้ยื่นไว้เดิม
ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ก าหนดได้ปีละ 1 ครั้ง จะเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ได้ 

3. มอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ส่วนราชการเดิม 
 

มติ กศจ. 
 

1. นางสาวนภาลัย  นาคฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะปราง 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

อนุมัติการระงับการย้าย 

2. นางสาวสารินี  เดชสง ครู โรงเรียนวัดปากสระ 
สพป.พัทลุง 

อนุมัติการระงับการย้าย 

3. นายถิรพร  ด ามาก ครู โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ไม่อนุมัติการเพิ่มเติมโรงเรียนขอย้าย 

4. นางธาทศา  สุทธิธนนท์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ไม่อนุมัติการเพิ่มเติมโรงเรียนขอย้าย 

5. นางทัศวลี  อาษาชาญ ครู โรงเรียนบ้านคลองกา 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

อนุมัติการระงับการย้าย และ 
ไม่อนุมัติการเพิ่มเติมโรงเรียนขอย้าย 

6. นางฐิริญญา  พรหมศร ครู โรงเรียนบ้านควนสินชัย 
สพป.สุราษฎร์ธานี 

ไม่อนุมัติการเพิ่มเติมโรงเรียนขอย้าย 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16  
เร่ืองที่ 4.12 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวภายใน 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 แจ้งต้นสังกัด 
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ระเบียบวาระที่ 4.13 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนชื่อต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
        ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติได้ หากเป็นความประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงมีมติดังนี้ 

1. อนุมัติมอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้หารือไป ก.ค.ศ.ส าหรับการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ตรงกับต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงต าแหน่งเป็นการชั่วคราว ตามกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนดใหม่ ทั้ง 3 ราย ดังนี้ 
  

ที ่ ช่ือ - สกุล 
กรอบเดิม 

ต าแหน่งลงกรอบอัตราก าลัง 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดใหม่ (ปรับปรุง

ต าแหน่งช่ัวคราว) มีความประสงค์ขอเปลี่ยน 
ช่ือต าแหน่งเป็นต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขท่ี 

1. นางทสันี  
     งามประดิษฐ์ 

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 

อ 28 นักทรัพยากรบุคคล
ระดับช านาญการ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

อ 52 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับช านาญการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

2. นางสุธิณ ี
     ทรงอาวุธ 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

อ 52 นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

อ 51 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับช านาญการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. นางจุรีรัตน ์
      สุดใจ 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

อ 50 นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

อ 13 นักวิชาการเงินและบญัช ี
ระดับช านาญการ 
ปฏิบัติงานกลุม่บริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์

 
 
 

 2. ผลเป็นประการใด แจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบด้วย 
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เร่ืองที่ 4.14 

เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แจ้งต้นสังกัด 
 

 
 

     เร่ืองที่ 4.15 
เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  ๓๘ ค.(๒)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ว.30/2560)                  
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ย้ายไปด ารงต าแหน่งต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไป 
 
ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่งส่วนราชการเดมิ ต าแหน่งส่วนราชการที่ขอย้ายลง 

ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง
เลขท่ี 

อัตรา
เงินเดือน 

ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง
เลขท่ี 

หมายเหต ุ

1. นายอนุวัฒน์ 
        ศิโล 

นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายใน 
ระดับปฏิบัติการ 
สพป.
นครศรีธรรมราช  
เขต 3 

อ.52 
เลขท่ีจ่ายตรง 
4502935 

23,560 นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
ระดับปฏิบัติการ 
สพป.สรุินทร์  
เขต 2 

อ 51 ย้ายตาม
หลักเกณฑ์  
ว.30/2560 
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เร่ืองที่ 4.16 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อน เป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการ จ านวน 21 ราย 

 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 21 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมิน  คนที่ 2 
จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1. นายมนัส  สุขอนันต์ คร ู ร.ร.บ้านอ่าวตะเคียน วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 5 ราย 
2. นางวรรณดี  สวัสดี คร ู ร.ร.บ้านนา วิทยาศาสตร์ 

  3. น.ส.นลินี  ยอดดวงใจ คร ู ร.ร.บ้านหน้าเขา ภาษาอังกฤษ 
4. นางภัทราภรณ์ เก็บเกียรติไว้ คร ู ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล ภาษาไทย 
5. นายไพศาล  จิตรามาศ   คร ู ร.ร.บ้านปลายเส สังคมศึกษาฯ 
6. น.ส.จิดานันท์   สวุรรณศรี คร ู ร.ร.บ้านปลายเส สังคมศึกษาฯ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 7 ราย 
7. นางสุภาพร  บุญกิจ คร ู โรงเรียนวัดจิกพนม สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
8. นางสาวสุพัตรา  จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโชน ภาษาไทย 
9. นายจีรศักดิ์   ปะหวัง คร ู โรงเรียนบ้านหัวไทร คณิตศาสตร์ 

10. นางปราณี  บริโท คร ู โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม ภาษาไทย 
11. นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์ คร ู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณิตศาสตร์ 
12. นางอมรรัตน์  ทองสุข คร ู โรงเรียนวัดโคกยาง คณิตศาสตร์ 
13. นางไซหนาบ  หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาร คณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 
14. นางสาวหทัยนุช  สมัน คร ู โรงเรียนบ้านปากดวด การงานอาชีพฯ 
15. นายสุรพล ขุนสุทน คร ู โรงเรียนวัดชนาราม ภาษาไทย 
16. นายชัยยุทธ  จุลเสวตร์ คร ู โรงเรียนบ้านปากลง คณิตศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 5 ราย 
17. นายณรงค์เดช  จงจิตร คร ู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ภาษาอังกฤษ 
18. นายจิรพล  ลิวา คร ู โรงเรียนสตรีปากพนัง สังคมศึกษาฯ 
19. นายวุฒิชัย จีนเมือง คร ู โรงเรียนสตรีทุ่งสง วิทยาสาสตร์(เคมี) 
20. น.ส.สุรีย์  ทรงอนงค์ คร ู โรงเรียนโยธินบ ารุง สังคมศึกษาฯ 
21. น.ส.สุรีย์พร   พันทวีศักดิ์ คร ู โรงเรียนโยธินบ ารุง ภาษาไทย 



 20  
เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2            
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 19 ราย 
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 5 ราย 
1. นายศุภฤกษ์  ทองนวน คร ู บ้านทวดทอง สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
2. น.ส.สุดารัตน์  ยอดมงคล คร ู วัดพระมหาธาตุ สังคมศึกษา 
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงนวลจุฑา  เพ็ญพงศ์  คร ู วัดวิสุทธิยาราม การศึกษาปฐมวัย 
4. น.ส.พรนภา  ผลประเสริฐ คร ู ราษฎร์บ ารุง/อ.ลานสกา  ภาษาไทย 
5. นางพรทิพย์  บัวเพ็ชร คร ู ราชประชานุเคราะห์ 5 ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 2 ราย 

6. นางสาวกิตติยา  จันทร์อุดม คร ู วัดล านาว ภาษาอังกฤษ 

7. นางขนิษฐา  วิรุณพันธ์ คร ู วัดล านาว ปฐมวัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 2 ราย 

8. นางดวงเดือน   แดงคงแก้ว คร ู บ้านควนมิตร ปฐมวัย 

9. นายพงษ์ศักดิ์   อินทร์อักษร คร ู ตชด.บ้านควนมีชัย ภาษาไทย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 5 ราย 
10. นางสาววัชรินทร์   เห็นพร้อม คร ู วัดคงคาวดี ภาษาไทย 
11. นางธิดารัตน์   ไฝจู คร ู บ้านอินทนิน ภาษาไทย 
12. นางอุไรวรรณ   ปานคง คร ู บ้านทุ่งเกราะ ปฐมวัย 
13. นายศุภชัย  อิสสระพันธุ์ คร ู วัดธารน้ าฉา ศิลปะ 
14. นางสาววีนา    เขตนคร คร ู บ้านเปร็ต วิทยาศาสตร์ 
15. นางสาวสุจารีย์   เกิดสุวรรณ คร ู บ้านคลองวัง วิทยาศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 4 ราย 
16. นายวรากร   เดชพรหม  คร ู พรหมคีรีพิทยาคม วิทยาสาสตร์ 

(ชีววิทยา) 
17. น.ส.กมลเนตร   เดชสถิตย์  คร ู ทุ่งสงวิทยา ภาษาอังกฤษ 
18. น.ส.สุจิตรา    ภูภ่ักดีพันธ์  คร ู เฉลิมพระเกียรติฯ ภาษาไทย 
19. น.ส.วิไลลักษณ์    ปลอดเถาว์  คร ู สวนกุหลาบวิทยาลัย  ภาษาไทย 
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เร่ืองที่ 4.18 

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

1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 6 ราย  

2.  อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  จ านวน  6 ราย  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1. น.ส.จรวย  หยูทอง ครูช านาญการ โรงเรียนอนุบาล

นครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” 

คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 4 ราย 
  2. นางพวงลัดดา   อินทรทัต ผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนบ้านโคกวัด บริหารสถานศึกษา 
3. นางพิไลลักษณ์  อาญา

พิทักษ์ 
ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง ภาษาอังกฤษ 

4. นายทะนงศักดิ์  คงพิทักษ์ ครูช านาญการ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วิทยาศาสตร์ 
5. นางสุมลรัตน์  ล าทุม

ลักษณ์ 
ครูช านาญการ โรงเรียนวัดหน้าเขา สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 1 ราย 
6. นางทิพรัตน์  ศรีสุภา ผอ.ช านาญการ โรงเรียนบ้านเผียน บริหารสถานศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.19 

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

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 มีมติดังนี้ 

 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จ านวน 17 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้น ๆ พิจารณา ต่อไป 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 5 ราย 
๑. นางเกสรา  โอระชุม ครูช านาญการ อนุบาลนครศรีธรรมราช 

“ณ นครอุทิศ” 
คณิตศาสตร ์

2. น.ส.ฐิติวรรณ  ขวัญแก้ว  
ครูช านาญการ 

บ้านไสใหญ ่ คณิตศาสตร ์

3. น.ส.กฤตปภา  พลไชย ครูช านาญการ วัดพระมหาธาต ุ คณิตศาสตร ์
4. นางวรัญญู  สกณุา ครูช านาญการ วัดท้ายส าเภา คอมพิวเตอร ์
5. น.ส.สภุาณยี์ แสงไพทูรย ์ ครูช านาญการ บ้านไสใหญ ่ การศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 4 ราย 

6. น.ส.สภุาวรรณ์  บุญมา ช านาญการ บ้านบางตะเภา คอมพิวเตอร ์

7. นางมนัสนันท์  ทองทิพย์ ช านาญการ บ้านสระนางมโนราห ์ ปฐมวัย 

8. น.ส.อ าไพ   พุทธถนอม ช านาญการ บ้านสระนางมโนราห ์ คณิตศาสตร ์

9. นางกิติกร   ด ารงพิพรรธน ์ ช านาญการ ฉวาง ภาษาต่างประเทศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 1 ราย 
10. นางฐนิตนันท์    โชคทองยอดแก้ว ครูช านาญการ วัดจิกพนม ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 4 ราย 
11. นายสุวิท    พรหมมา ครูช านาญการ บ้านคลองตีนเปด็ ลูกเสือ-เนตรนาร ี
12. นางสุพานี   ยิ่งยง ครูช านาญการ บ้านทุ่งขันหมาก ภาษาไทย 
13. นางถนอมศรี   สุขช่วย ครูช านาญการ ชุมชนวัดบางค ู วิทยาศาสตร ์
14. นางธนาภา   เอี่ยมทรัพย ์ ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 3 ราย 
15. นางอาทิกา   ทองสีข า ครูช านาญการ ท่าศาลาประสิทธิ์ศกึษา  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
16. นางสาวปัทมา    แก้วแดง ครูช านาญการ สิชลประชาสรรค ์  วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
17. 

 
นางสาวเรวดี   อนุรักษ ์ รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/ 
ช านาญการ 

ปากพนัง  บริหารสถานศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.20 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
      (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 

1. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
จ านวน 48 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 13 ราย 
1. นายปิยะศักดิ์   สงวนศักดิ ์ ครูช านาญการ ชุมชนวัดหมน วิทยาศาสตร ์
2. นางนัยนา  คงเพ็ชร ครูช านาญการ บ้านทวดเหนือ วิทยาศาสตร ์
3. นางสุจิตรา  วิเชียรสว่าง ครูช านาญการ บ้านปากน้ าเก่า วิทยาศาสตร ์
4. นางศศิธร   อินนุพัฒน์ ครูช านาญการ วัดท่านคร วิทยาศาสตร ์
5. นางสุภาวดี  กิจเกดิ ครูช านาญการ วัดสระแก้ว วิทยาศาสตร ์
6. นายอิทธิชัย  พุมเพรา ครูช านาญการ วัดไพศาลสถิต วิทยาศาสตร ์
7. นางสมกมล  รักษ์จุล ครูช านาญการ วัดไพศาลสถิต วิทยาศาสตร ์
8. นางเพชรรัตน์  เอกจิตต ์ ครูช านาญการ บ้านบางเตย วิทยาศาสตร ์
9. นางจุฑามาศ   เหมทานนท์ ครูช านาญการ บ้านปากพญา การศึกษาปฐมวัย 
10. นายอนันท์  เดชภูม ิ ครูช านาญการ วัดพังสิงห์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 40 ราย 
11. นางสายวสันต์  สบเหมาะ ครูช านาญการ บ้านบางตะเภา นาฎศิลป ์
12. นางพิทยา ไชยรักษ์ ครูช านาญการ วัดวังหิน ภาษาอังกฤษ 
13. นางอรอุมา  รัตญา ครูช านาญการ บ้านบนควน คอมพิวเตอร ์
14. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร ์ ครูช านาญการ จุฬาภรณ์พิชญาคาร ภาษาอังกฤษ 
15. นางปรียา ไชยศร ี ครูช านาญการ บ้านสระนางมโนราห ์ ภาษาไทย 

16. นางนราภรณ์   จันทร์หอม ครูช านาญการ วัดหน้าเขา ปฐมวัย 

17. น.ส.เบญจมาส  สุขกลับ ผู้อ านวยการ/ 
ผู้อ านวยการช านาญการ 

บ้านนาปราน บริหารสถานศึกษา 

18. นางจารุณี  จันทรม์งคล ครูช านาญการ บ้านหนองเจ วิทยาศาสตร ์

19. นายพิทักษ์  คงศักดิ์ ผู้อ านวยการ/ 
ผู้อ านวยการช านาญการ 

บ้านกันละ บริหารสถานศึกษา 

20. น.ส.นิฤมล  รัตนวรรณ ์ ครูช านาญการ บ้านคลองตูก ภาษาไทย 

21. น.ส.สุพตัรา  เพ็ชรประพันธ์ ครูช านาญการ บ้านวังตลับ ภาษาไทย 
22. น.ส.ธิดารัตน์   จิตส ารวย ผู้อ านวยการ/ 

ผู้อ านวยการช านาญการ 

บ้านไสเตาอ้อย บริหารสถานศึกษา 

23. นางศุภรัตน์   ช านิธุรการ ครูช านาญการ ทุ่งควายพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

24. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่ ครูช านาญการ บ้านคลองเสาเหนือ วิทยาศาสตร ์
25. นายเจตน์ วรรณเริก ผู้อ านวยการ/ 

ผู้อ านวยการช านาญการ 

บ้านคลองปีก บริหารสถานศึกษา 

26. นางสุคนธ์   เพชรรัตน ์ ครูช านาญการ วัดจันด ี คอมพิวเตอร ์
27. น.ส.วิไลลักษณ์  ละวู ่ ครูช านาญการ หมู่บ้านป่าไม ้ นาฏศิลป ์
28. นางสุมาลี  โยธาภักดิ ์ ผู้อ านวยการ/ 

ผู้อ านวยการช านาญการ 

พรรณราชลเขต บริหารสถานศึกษา 

29. นางรชยา  สุโพธิ ์ ผู้อ านวยการ/ 
ผู้อ านวยการช านาญการ 

บ้านนาเหนือ บริหารสถานศึกษา 

30. น.ส.วิชุดา  สงวนวงค์ ครูช านาญการ สังวาลย์วิท 7 คอมพิวเตอร ์
31. นางสิริกร  มุนีกลุ ครูช านาญการ บ้านนาเส ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 3 ราย 
32. นางสาวเครือวัลย์       ขาวแก้ว ผู้อ านวยการ/ 

ช านาญการ 
บ้านวังหอน บริหารสถานศึกษา 

33. นายสาครินทร์     จันทรมณี ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 
 

บ้านพรุบัว บริหารสถานศึกษา 

34. นางสาวศศิธร     ช่วยสงค์ ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 

วัดดอนมะปราง บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 55 ราย 
35. นายดุรงค์   แก้วประดับ ครูช านาญการ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานช่าง) 
36. นายไวยากรณ์   สบาย ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ สังคมศึกษาฯ 
37. นางสุพิศ   พงศ์วิทยารักษ์ ครูช านาญการ ชะอวด สังคมศึกษาฯ 
38. นางสาวชญาดา   จงจิตต ์ ครูช านาญการ ทุ่งสง สังคมศึกษาฯ 
39. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม ครูช านาญการ พระพรหมพิทยานสุรณ ์ ภาษาอังกฤษ 
40. นางกาญจนา     แสงฉาย ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ภาษาอังกฤษ 

41. นางสาวนงค์เยาว ์   สินลี่ ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตร ์
42. นางสาวสิมาลัย  ชัยชนะ ครูช านาญการ ฉวางรัชดาภิเษก คณิตศาสตร ์
43. นางวรรณา   สุขจติร ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
44. นางวไลลักษณ์   ทองวิจิตร ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
45. นายสมชัย   รัตนพันธ ์ ครูช านาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ คณิตศาสตร ์
46. นางอรอุมา   นิตย์วิมล ครูช านาญการ ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร ์
47 นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย ์ ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
48. นายเอกพร  ทองแท้ ครูช านาญการ สิชลคณุาธารวิทยา คณิตศาสตร ์
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3. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 44 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 13 ราย 
1. นายสมภูมิ  ทองน้อย ครูช านาญการ บ้านทวดทอง สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. น.ส.ฐะปะนยี์  ทัศนโกวิท ครูช านาญการ วัดพระมหาธาต ุ สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. นางขวัญสุดา  เครือเตียว ครูช านาญการ ชุมชนวัดหมน ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 40 ราย 
4. นางจิราวรรณ วุฒิจันทร ์ ครูช านาญการ บ้านวังยวน ดนตร ี
5. นางดวงแข  รัตนพันธ์ ครูช านาญการ วัดคงคาเจรญิ ภาษาอังกฤษ 
6. นางสุภาพร  จะรา ครูช านาญการ วัดสามัคคีนุกูล ภาษาอังกฤษ 
7. นางธันยชนก  สุลิลา ครูช านาญการ วัดหน้าเขา ภาษาอังกฤษ 
8. นางประภา  ศรสีงคราม ครูช านาญการ บ้านนาพร ุ ภาษาอังกฤษ 
9. น.ส.ธัญญาภรณ์  ชีวากร ครูช านาญการ ชุมชนบ้านสี่แยก ภาษาอังกฤษ 

10. นางออมใจ   นวลใย ครูช านาญการ วัดจันด ี ภาษาอังกฤษ 

11. นางอารี  ศรีสุข ครูช านาญการ บ้านไสยาสน ์ ปฐมวัย 

12. นางพรทิพย์  จิตแจ่ม ครูช านาญการ 
 

วัดท่ายาง วิทยาศาสตร ์

13. น.ส.สุนันทา  ลาชโรจน ์ ครูช านาญการ วัดมังคลาราม วิทยาศาสตร ์
14. น.ส.วนิดา  เจริญรูป ครูช านาญการ บ้านบางรูป ปฐมวัย 
15. น.ส.กาญจนา  หนูรักษ ์ ครูช านาญการ บ้านทะเลสองห้อง วิทยาศาสตร ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 3 ราย 
16. นายสุชาติ   โตะ๊หมาด ครูช านาญการ วัดโคกเหล็ก สุขศึกษาและพลศึกษา 
17. นางสาวสิรินาถ  ปัทมาวิไล ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด สุขศึกษาและพลศึกษา 
18. นางสาวกมลชนก   มูสิกพันธ ์ ครูช านาญการ ชุมชนบ้านบางโหนด ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26  
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 

 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 55 ราย 
19. นางทิพวรรณ    สตารัตน ์ ครูช านาญการ 

 
คีรีราษฎร์พัฒนา ภาษาอังกฤษ 

20. นางไพจิตร   ตันพานิช ครูช านาญการ ก้างปลาวิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
21. นางสาวละไม    สมหมาย ครูช านาญการ บางขันวิทยา ภาษาอังกฤษ 
22. นางสาวกิจติยา    วงศ์ภักด ี ครูช านาญการ เขาพังไกร ภาษาอังกฤษ 
23. นางสาวสุพาณี  ฉิมพล ี ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตร ์

24. นายอธิพงษ์   ขุนช านาญ ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คณิตศาสตร ์
25. นางนันตริตา    สุวรรณวงศ ์ ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คณิตศาสตร ์
26. นางพจนาถ    บกเขาแดง ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
27. นางรักนา     รัตนพันธ์ ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คณิตศาสตร ์
28. นางรัตนาภรณ์   ไกรนรา ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คณิตศาสตร ์
29. นางสุจิตรา    สุวรรณชัย ครูช านาญการ ชะอวดวิทยาคาร คณิตศาสตร ์
30. นางผกามาส     สิงหพันธุ ์ ครูช านาญการ ก้างปลาวิทยาคม คณิตศาสตร ์
31. นางสาวรุจิรา    บัวลอย ครูช านาญการ วังหินวิทยาคม คณิตศาสตร ์
32. นางสาววนิดา    ชูมณ ี ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
33. นางอุษณีย์     ศิริสานต ์ ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ คณิตศาสตร ์
34. นางสาวภรณี  จันถ ิ ครูช านาญการ ทุ่งสง คณิตศาสตร ์
35. นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสรฐิ ครูช านาญการ บางขันวิทยา คณิตศาสตร ์
36. นายอดิศร   รอดเหลีย่ม ครูช านาญการ วิเชียรประชาสรรค ์ คอมพิวเตอร ์
37. นางจงกล    เดชสุวรรณ ์ ครูช านาญการ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คอมพิวเตอร ์
38. นางนภาพร จงกล ครูช านาญการ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คอมพิวเตอร ์

39. นายอัศวิน    จุลมูล ครูช านาญการ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้ คอมพิวเตอร ์
40. นางชัชฎา   เทพอ านวย ครูช านาญการ ชะอวดวิทยาคาร คอมพิวเตอร ์
41. นางสุภาวด ี

ปานมาศ 
ครูช านาญการ ก้างปลาวิทยาคม คอมพิวเตอร ์

42. นางณัฏฐ์กานดา 
ด าศร ี

ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คอมพิวเตอร ์

43. นางจิราภรณ์    กวีพันธ์ ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง คอมพิวเตอร ์
44. นางสาวจิตรา   เภรีพาส ครูช านาญการ ขุนทะเลวิทยาคม คอมพิวเตอร ์
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4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  22 ราย 

  

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
 

วิชาเอก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 40 ราย 
1. น.ส.กาญจนา  กุญชรินทร ์ ครูช านาญการ บ้านหนองท่อม ปฐมวัย 

2. นายนพนันท์  ศฤงคาร ครูช านาญการ วัดขนาน ทัศนศิลป ์

3. น.ส.พรวิพัชร์  ศรีแก้ว ครูช านาญการ บ้านนาท่อม ปฐมวัย 

4. นางสุกัญญา  สังข์แก้ว ครูช านาญการ บ้านวังยวน ปฐมวัย 

5. นางนิตยา  แสนพรม ครูช านาญการ บ้านทะเลสองห้อง ปฐมวัย 

6. น.ส.กุศลิน  มั่นคง ครูช านาญการ บ้านคลองเสาเหนือ ปฐมวัย 

7. นางศศิพัชร์  สุวรรณศร ี ครูช านาญการ บ้านน้ าตก ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 55 ราย 
8. นางพิมภ์ลภสั  วานิช ครูช านาญการ นาบอน ลูกเสือ 
9. นางพัสตราภรณ์   แผลงรักษา ครูช านาญการ นาบอน ลูกเสือ 
10. นางณัฐวดี   กษ์พงศ์ ครูช านาญการ ทุ่งสง ภาษาอังกฤษ 
11. นางสาวจิราภรณ์   หลินมา ครูช านาญการ ชะอวด ภาษาอังกฤษ 
12. นางสาวสุภาพร   ศรศิลป ์ ครูช านาญการ ชะอวด ภาษาอังกฤษ 
13. นางสายทิพย์   ประพฤติชอบ ครูช านาญการ ทุ่งสง ภาษาอังกฤษ 
14. นางนฤมล   จันทร์มณ ี ครูช านาญการ เชียรใหญส่ามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ 
15. นางปดิวรัดา   ณ อุบล ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ ภาษาอังกฤษ 
16. นางสาวชฎากาญจน์   ชูโสด ครูช านาญการ เบญจมราชูทิศ ภาษาอังกฤษ 
17. นางเกวลิน  ตา่งส ี ครูช านาญการ ชะอวด คณิตศาสตร ์
18. นางปิยนันท์   ยิ่งค านึง ครูช านาญการ พระพรหมพิทยานสุรณ ์ คณิตศาสตร ์
19. นางสาวอนงค์รัตน์  คงจังหวัด ครูช านาญการ เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี

นครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณิตศาสตร ์

20. นางสุภนีตา   กังเซ่ง ครูช านาญการ นบพิต าวิทยา คอมพิวเตอร ์
21. นางจิตติมา  จู้ท่ิน ครูช านาญการ ทุ่งสงวิทยา คอมพิวเตอร ์
22. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง ครูช านาญการ ทุ่งสงวิทยา คอมพิวเตอร ์
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เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 6 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 

 

วิชาเอก 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 จ านวน 6 ราย 
1. นางวนิดา  ยุเหล็ก ครชู านาญการ สระแก้วรัตนวิทย์ คณิตศาสตร์ 
2. นางร าไพ  ทรัพย์มี ครชู านาญการ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ ภาษาไทย 
3. นางสาวธิดารัตน์  อินทรโชติ ครูช านาญการ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ ภาษาไทย 
4. นางสาวสุกัญญา   นวนเสน ครูช านาญการ ชะอวดวิทยาคาร ภาษาไทย 
5. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ภาษาไทย 

6. นางสุนีย์  เชยบัวแก้ว ครูช านาญการ สตรีทุ่งสง ภาษาไทย 
 

2. อนุมัตใิห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับจากส านักงาน  เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จ านวน 1 ราย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 

๑. นางเกศรินทร์   กาญจนะ ครูช านาญการ เคียงศิร ิ สุขศึกษาฯ 
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เร่ืองที่ 4.22 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

     มีมตอินุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
๑. นางกุศล    โมราศิลป์ ครูช านาญการ บ้านประชาอารี ปฐมวัย 
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เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 มีมติอนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จ านวน 6 ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก
ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 

1. นายศิริวัฒน์  พุดทอง ครูช านาญการ บ้านเขาหัวช้าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 5 ราย 

2. นางสาวสัณฐิตา  ชิณวงศ์ ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
3. นางสาวญาณิศา  แดงงาม ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
4. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
5. นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
6. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 

 
2. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

จ านวน 3 ราย 
 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 2 ราย 

1. นางอุไร  เชาวลิต ครูช านาญการ วัดสระประดิษฐ์ 
2. นางชุติมน  กิ้มเส้ง ครูช านาญการ ท่าศาลา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
3. นางรัตนา  คะหะวงศ์ ครูช านาญการ นางเอ้ือยวิทยา 
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วาระที่ 4.24 

 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2562 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2562                       
จ านวน 3 ราย ดังนี้  
ประเภทครู  จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์  ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง สังกัด สพป.นศ.1 
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์พรหม ครูโรงเรียนตันติวัตร สังกัด เอกชน 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่  
3. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สังกัด สพป.นศ.3 

ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 
2562 ตามท่ีเสนอหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด    
 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


