
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 12/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม  2563 

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ช้ัน 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

 
เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 

 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นายสมพงษ์  มากมณี   รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช แจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้ท่านไกรสร  วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ติดราชการ โดยได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง  นโยบายในการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรสร  วิศิษฎ์วงศ์  ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมในสถานศึกษา เช่น                 
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านต่างๆ การพัฒนาครูผู้สอน การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชน
และสังคม การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและอ่ืน ๆ เพ่ือสู่ เป้าหมายการศึกษาเพ่ือ
ชีวิตและสังคม  

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

1.2 เรื่อง  การประดับพระบรมฉายาลักษณ์และประดับธงประจ าพระองค์ 
 ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และประดับ
ธงประจ าพระองค์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม  2563  
 

กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
         3.1.1 เรื่อง การด าเนินการตามมติ กศจ. 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการด าเนินการตามมติ กศจ. ในคราวประชุม   
                                 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จ านวน 15 วาระ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
     ระเบียบวาระที่ 4.1 

เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  (ครั้งที่  
1)          
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) กรณีปกติ จ านวน 79 ราย ดังนี้ 
 

ที ่
สถานศึกษา 
ที่ได้รับย้าย 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
สถานศึกษาเดิม/ 

สพท. 
 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน  6  ราย 
1 อนุบาลนครศรีฯ 

นครศรีธรรมราช 
“ณ นครอุทิศ 
(ขนาดใหญ่พิเศษ)  
นร.2,652คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 510 

นายวันชัย 
      วงศ์ศิลป์ 

ผอ.ร.ร. วัดจันดี/ 
สพป.นศ.2 

2 วัดพระมหาธาตุ 
(ขนาดใหญ่พิเศษ)  
นร. 2316 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 127 

นายประยูร   
         เจริญวรรณ 

ผอ.ร.ร. บ้านทวดทอง 
 

3 วัดไสมะนาว 
(ขนาดเล็ก) นร. 155 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 802 

นายประภาส   
             ชูขาว 

ผอ.ร.ร. วัดท่าช้าง 

4 วัดสระไคร 
(ขนาดเล็ก) นร. 243 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  3626 

นายกิตติ   
        ศรีไสยเพชร 

ผอ.ร.ร. บ้านคอเตี้ย/ 
สพป.ชุมพร เขต ๑ 

5 บ้านทวดทอง 
(ขนาดใหญ่)  
นร.1,513 คน 

นายโชติ  ค านวณ ผอ.ร.ร. บ้านห้วยหาร 
สพป.นศ.3 

6 วัดท่าช้าง 
(ขนาดเล็ก) นร. 89 คน 

นายวิเชียร   
  พรหมรัตนพรรณ์ 

ผอ.ร.ร. บ้านในเขียว 1 
สพป.นศ.4 
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ที ่
สถานศึกษา 
ที่ได้รับย้าย 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
สถานศึกษาเดิม/ 

สพท. 
 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน  28   ราย 
7 บ้านหนองหว้า     

(ขนาดใหญ่)  
นร. 1,108    คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 5295     

นายวิทยา   
           หอมเกต ุ

ผอ.ร.ร. วัดก้างปลา 

8 ชุมชนบ้านนาวา     
(ขนาดกลาง) นร.687 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 2444     

นายธีรพงค์   
           คงแก้ว 

ผอ.ร.ร. บ้านนา 

9 วัดสามัคคีนุกูล     
(ขนาดกลาง)  
นร.493  คน 
ต าแหน่งเลขที่ 1821    

นายอาจินต์  
             ขุนฤทธิ์ 

ผอ.ร.ร. บ้านคลองกุย 

10 บ้านคลองเสาเหนือ     
(ขนาดกลาง)  
นร.483  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 5819 

นางสุมลฑา  
        อินทรฤทธิ์ 

ผอ.ร.ร. บ้านนาต าเสา 

11 บ้านบางตะเภา     
(ขนาดกลาง)  
นร. 437  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  6021    

นายกิตติภพ   
               ชุมคง   

ผอ.ร.ร. บ้านไร่มุสลิม 

12 วัดธรรมเผด็จ     
(ขนาดกลาง)  
นร. 360  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 4999     

นายเจน  แป้นแก้ว ผอ.ร.ร. บ้านวังยาว 

13 บ้านบนควน    
(ขนาดเล็ก)  
นร. 277    คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  5790    

นายถาวร   
     ถาวราวงศากร 

ผอ.ร.ร. บ้านสระนางมโนราห์ 

14 วัดโคกหาด     
(ขนาดเล็ก)  
นร.257   คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  1792    

นางวัลภา   
          วิเศษวงษา 

ผอ.ร.ร. วัดบางหว้า/สพป.นศ.1 

15 วัดโบราณาราม 
(ขนาดเล็ก) นร.224  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  9188 

นางรชยา  สุโพธิ ์ ผอ.ร.ร. บ้านนาเหนือ 
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ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
16 วัดสวนขัน 

(ขนาดเล็ก) นร. 221 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  2074 

นางสาววรลักษณ์ 
           นุ่นรักษา                

ผอ.ร.ร. บ้านปลายเส 

17 บ้านหน้าเขา 
(ขนาดเล็ก) นร.220  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  5445 

นางสาวเสาวรักษ์  
             ไชยศร              

ผอ.ร.ร. วัดสุวรรณคีรี 

18 บ้านไสส้าน 
(ขนาดเล็ก)  
นร. 212   คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  5830 

นางปนัสยา   
            ชัยรักษา 

ผอ.ร.ร. ตชด.บ้านไร่ยาว 

19 บ้านคอกช้าง 
(ขนาดเล็ก)  
นร.  197    คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  5172 

นายมงคล   
        ช่องลมกรด 

ผอ.ร.ร. วัดทุ่งส้าน 

20 บ้านควนล าภู 
(ขนาดเล็ก) นร.  143 คน  
ต าแหน่งเลขท่ี  6238 

นายสุชาติ   
          ตาดทอง 

ผอ.ร.ร. บ้านโคกทราย/            
สพป.พัทลุง เขต2 

21 วัดจันดี 
(ขนาดใหญ่)  
นร. 1167 คน 

นายพิทยา   
         สังขะเลขา 

ผอ.ร.ร. บ้านไสใหญ่ 

22 วัดก้างปลา 
(ขนาดกลาง)  
นร.  403   คน 

นายชฏิล   
    ทองเลี่ยมนาค 

ผอ.ร.ร. องค์การสวนยาง 1 

23 บ้านนา 
(ขนาดเล็ก)  
นร. 233  คน 

นายปิยะ  สุขกลับ ผอ.ร.ร. วัดเกาะสระ 

24 บ้านนาต าเสา 
(ขนาดเล็ก) นร. 218 คน 

นายโกวิทย์   
         เอียดเนตร 

ผอ.ร.ร. บ้านเขาวง 

25 บ้านสระนางมโนราห์ 
(ขนาดเล็ก) นร. 174 คน 

นางพวงลัดดา    
        อินทรทัต 

ผอ.ร.ร. บ้านโคกวัด 

26 บ้านปลายเส 
(ขนาดเล็ก) นร. 124 คน 

นางศุภวรรณ   
            นาควงค ์

ผอ.ร.ร. วัดกะดังงา/สพป.นศ.4 

27 ตชด.บ้านไร่ยาว 
(ขนาดเล็ก) นร. 96 คน 

นายณัฐกรณ์   
           ทองใหม ่

ผอ.ร.ร. วัดจิกพนม/สพป.นศ.3 

28 บ้านทะเลสองห้อง 
(ขนาดเล็ก) นร. 271 คน 

นายวิจารณ์   
            พรสัจจา 

ผอ.ร.ร. บ้านกรุงหยันใต้ 
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ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
29 บ้านไสใหญ่ 

(ขนาดกลาง)  
นร. 367 คน 

นายไพศาล  
         ปลอดเทพ 

ผอ.ร.ร. บ้านทะเลสองห้อง 

30 บ้านไร่มุสลิม 
(ขนาดเล็ก) นร. 136 คน 

นายมณู  รักษายศ ผอ.ร.ร. วัดเพ็ญมิตร 

31 บ้านวังยาว 
(ขนาดเล็ก) นร. 126 คน 

นางยุพิน  หนูในน้ า ผอ.ร.ร. วัดถ้ าใหญ่ 

32 บ้านกรุงหยันใต้ 
(ขนาดเล็ก) นร. 109 คน 

นายสุรชัย  โมล ี ผอ.ร.ร. วัดธงทอง/สพป.นศ.3 

33 บ้านเกาะปราง 
(ขนาดเล็ก) นร. 133 คน 

นายพัฒนยศ   
            รักษ์พงศ์ 

ผอ.ร.ร. วัดท่าสะท้อน/ 
สพป.นศ.3 

34 วัดควนกอ 
(ขนาดเล็ก) นร. 114 คน 

นายธวัชชัย  สวัสดิ์ ผอ.ร.ร. บ้านคลองสาย 

35 บ้านชะอวด 
(ขนาดใหญ่)  
นร 1,400 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 7037 

นางอาภรณ์    
       เพ็ญตระการ 

ผอ.ร.ร. ชุมชนควนดินแดง  
มิตรภาพที่ ๑๗๓ 
หมายเหตุ เสนอ กคศ.อนุมัติเป็นการ
เฉพาะราย 

36 วัดสุวรรณโฆษิต 
ขนาดกลาง)  
นร.513  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 3018 

นางอาภรณ์   
            อ่อนคง 

ผอ.ร.ร. บ้านเกาะปราง/ สพป.นศ 2 

37 วัดคันธมาลี 
(ขนาดเล็ก) นร. 264 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 2955 

นายบงกช  
       อุตตะระนาค 

ผอ.ร.ร. บ้านหนองมาก 

38 วัดเทพมงคล 
(ขนาดเล็ก) นร. 163 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 2711 

นายพินัย   
            ทองยอด 

ผอ.ร.ร. บ้านล าหัก 

39 วัดศรีสุวรรณาราม 
(ขนาดเล็ก) นร. 160 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 6798 

นางสาวชมภู   
             อุปการ 

ผอ.ร.ร. ปากพะยูน/  
สพป.พัทลุง เขต 2 

40 วัดปากตรง 
(ขนาดเล็ก) นร. 154 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 6522 

นางณิชกมล คงสง ผอ.ร.ร. วัดปิยาราม 
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ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
41 วัดบางไทร 

(ขนาดเล็ก)  
นร. 134  คน 
ต าแหน่งเลขที่ 6682 

นายไพโรจน์  
             คงเกิด 

ผอ.ร.ร. วัดพิบูลยารามมิตรภาพ
ที่ ๒๓๒ 

42 วัดรักขิตวัน 
(ขนาดเล็ก) นร. 122 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 6992 

นางศุภมนต์  
         จรณะเลิศ 

ผอ.ร.ร. บ้านห้วยโส 

43 บ้านปากพรุ 
(ขนาดเล็ก) นร.92  คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 9017 

นางค านึง  แก้วมูล ผอ.ร.ร. บ้านศรีมูลเมือง 
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

44 บ้านห้วยหาร 
(ขนาดกลาง)  
นร. 682  คน 

นายสมพร คงดี ผอ.ร.ร. วัดสามัคยาราม 

45 วัดสามัคยาราม 
(ขนาดเล็ก) นร. 223 คน 

นายสายันต์  มีปาล ผอ.ร.ร. บ้านควนรุย 

46 บ้านควนรุย 
(ขนาดเล็ก) นร. 224  คน 

นายสิวกรณ์  
        กิจบรรทัด 

ผอ.ร.ร. บ้านควนโตน 

47 วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ 
(ขนาดเล็ก) นร.  124 คน 

นายสุธีระพงศ์  
  เทิดธรรมปราการ 

ผอ.ร.ร. บ้านบางวัง 

48 วัดธงทอง 
(ขนาดเล็ก) นร. 35 คน 

นายปิยะศักดิ์      
          สงวนศักดิ์ 

ผอ.ร.ร. บ้านแขวงเภา/  
สพป.นศ 4 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน  10   ราย 
49 บ้านในถุ้ง 

(ขนาดกลาง) นร. 462 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 4498 

นางสาวชูศรี   
       กาญจนวงศ์ 

ผอ.ร.ร. วัดสโมสร 

50 บ้านเขาฝ้าย 
(ขนาดเล็ก) นร. 350 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 8557 

นางสาวอิศรา        
          ชว่ยช ู

ผอ.ร.ร. วัดควนกอ/สพป.นศ.2 

51 วัดสระประดิษฐ์ 
(ขนาดเล็ก) นร. 318 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 4869 

นายเกษม   
        เกื้อกาญจน์ 

ผอ.ร.ร. วัดชัยธารามประดิษฐ์ 

52 ชุมชนใหม่ 
(ขนาดเล็ก) นร. 187 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 9492 

นายไฟซอล  ยีโกบ ผอ.ร.ร. บ้านต้นจันทน์ 
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ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
53 บ้านประชาอารี 

(ขนาดเล็ก) นร. 131 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 4933 

นางอุทุมพร   
            จันทวงศ ์

ผอ.ร.ร. บ้านบางน้ าเย็น/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

54 บ้านเขายวนเฒ่า 
(ขนาดเล็ก) นร. 126 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 8476 

นายวรศักดิ์   
          ดวงมุสิก 

ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดเทพราช 

55 ชุมชนวัดอินทคีรี 
(ขนาดเล็ก) นร.122 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 9640 

นายเอกวิทย์   
           จันทวงศ ์

ผอ.ร.ร. บ้านบางหิน/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

56 วัดสโมสร 
(ขนาดเล็ก) นร.129 คน 

นายสิทธิรัก   
       ศิขิวัฒน ์

ผอ.ร.ร. วัดป่า(ท่าขึ้น) 

57 บ้านต้นจันทน์ 
(ขนาดเล็ก) นร.83 คน 

นางสาโรจน์   
          ศรีบงการ 

ผอ.ร.ร. บ้านคลองตีนเป็ด 

58 บ้านทุ่งหัวนา 
(ขนาดเล็ก) นร.170 คน 

นายระพิน               
       แก้วผ่อง 

ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งขันหมาก 

สพม.12 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  จ านวน  21  ราย 
59 กัลยาณีศรีธรรมราช 

(ขนาดใหญ่พิเศษ) 
นร.3,084 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 24105 

นายสง่า   
    นาวารัตน ์

ผอ.ร.ร. สตรีทุ่งสง 

60 ทุ่งสง 
(ขนาดใหญ่พิเศษ) 
นร. 2,677 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 24375 

นายนราวุธ 
      สุจิตะพันธ์ 

ผอ.ร.ร. บางขันวิทยา 

61 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
(ขนาดใหญ่พิเศษ) 
นร. 2,119 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 25060 

นายก าพล 
     ทองอยู่ 

ผอ.ร.ร. พรหมคีรีพิทยาคม 

62 สิชลคุณาธารวิทยา 
(ขนาดใหญ่)  
นร. 1,452 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 25154 

นายประพฤติ   
         วงศ์ชนะ 

ผอ.ร.ร. นบพิต าวิทยา 

63 ชะอวด 
(ขนาดใหญ่)  
นร. 1,422 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 25539 

นายอนันทน์   
           แดงเรือง 

ผอ.ร.ร. ทางพูนวิทยาคาร 
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ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
64 ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ 

(ขนาดใหญ่)  
น.ร. 1,398 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 24878 

นายประเสริฐ   
         ธานีรัตน ์

ผอ.ร.ร. ก้างปลาวิทยาคม 

65 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
(ขนาดเล็ก) นร. 354 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 100468 

นางสาววิภาดา    
     ขุนทองจันทร์      

ผอ.ร.ร. นพคุณประชาสรรค์ 

66 ขุนทะเลวิทยาคม 
(ขนาดเล็ก) นร. 223 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 105365 

นายประยูรศักดิ์   
       ขวัญสง 

ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งหัวนา/สพป.นศ.4 

67 ก้างปลาวิทยาคม 
(ขนาดกลาง) นร.781 คน 

นายเฉลิมชัย   
       จิตรส ารวย 

ผอ.ร.ร. กรุงหยันวิทยาคาร 

68 ทางพูนวิทยาคาร 
(ขนาดกลาง) นร. 553 คน 

นายสุภาพ   
           ยะพงศ์ 

ผอ.ร.ร. สงขลาวิทยาคม/ 
สพม.16 

69 ขนอมพิทยา 
(ขนาดกลาง) นร. 817 คน 

นายสันติกร   
         รักสองหมื่น 

ผอ.ร.ร. ตระพังพิทยาคม 

70 พรหมคีรีพิทยาคม 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,228 คน 

นายสิทธิพร   
      นิลพัฒน ์

ผอ.ร.ร. ขนอมพิทยา 

71 สตรีทุ่งสง 
(ขนาดใหญ่พิเศษ)  
นร. 2,098 คน 

นางสุภาภรณ์   
         คงคานนท์ 

ผอ.ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร 

72 นบพิต าวิทยา 
(ขนาดกลาง) นร. 497 คน 

นายอรรถพร   
      อักษรน า 

ผอ.ร.ร. ขอนหาดประชาสรรค์ 

73 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
(ขนาดกลาง) นร. 371 คน 

นายสมเจตน์   
           ไชยเมือง 

ผอ.ร.ร. เทพราชพิทยาสรรค์ 

74 ชะอวดวิทยาคาร 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,442 คน 

นายปชานนท์   
       ชนะราวี 

ผอ.ร.ร. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

75 กรุงหยันวิทยาคาร 
(ขนาดกลาง) นร. 410 คน 

นางณภัค   
        อินทร์ปาน 

ผอ.ร.ร. ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 

76 บางขันวิทยา 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,191 คน 

นายกิตติชัย   
              ไชยศร 

ผอ.ร.ร. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 

77 ตระพังพิทยาคม 
(ขนาดเล็ก) นร. 207 คน 

นายณัศท์ธศักดิ์   
       ภาญาดา 

ผอ.ร.ร. ปากน้ าปราณวิทยา/ 
สพม.10 

78 นพคุณประชาสรรค์ 
(ขนาดเล็ก) นร. 163 คน 

นายชัยมิตร   
         วงศ์สวัสดิ ์

ผอ.ร.ร. วัดบ้านราม/สพป.นศ.3 

79 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
(ขนาดกลาง) นร. 537 คน 

ว่าที่ ร.ต.อัครเดช   
       สินภิบาล 

ผอ.ร.ร. ควนเกยสุทธิวิทยา 



10 

 

 
 

2. อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) กรณีปกติ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ สถานศึกษาที่ได้รับย้าย 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สถานศึกษาเดิม/ 
สพท. 

 
 สังกัด สพม.12(จังหวัดนครศรีธรรมราช) จ านวน 5 ราย  

1 กัลยาณีศรีธรรมราช 
(ขนาดใหญ่พิเศษ)  
นร. 3,084 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  24107 
 

นายศรชัย  โชต ิ รองผอ.ร.ร. ปากพนัง 

2 กัลยาณีศรีธรรมราช 
(ขนาดใหญ่พิเศษ)  
นร. 3,084 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี 24108 

นางวันดี แป้นสุข  
        ออฟสตาด 

รองผอ.ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

3 เมืองนครศรีธรรมราช 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,456 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  24332 

นายธวัชชัย   
       ลายพยัคฆ์ 

รองผอ.ร.ร. ปากพนัง 

4 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,281 คน 
ต าแหน่งเลขท่ี  134005 

นายธีระ  เงินแก้ว รองผอ.ร.ร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ 

5 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
(ขนาดใหญ่) นร. 1,281 คน 
 

นายวีระ   
       เพชรทอง 

รองผอ.ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

 
 3. รายที่  35 นางอาภรณ์  เพ็ญตระการ เสนอ กคศ.อนุมัติ เป็นการเฉพาะราย ตามหลักเกณฑ์                      
ว.6/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 กรณีไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ เสนอ กศจ.
พิจารณา 
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เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช                 
ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562 และปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติต าแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เพ่ือใช้บรรจุ 

และแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

1.1 บรรจุจากบัญชีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 18 อัตรา 
(ล าดับที่ 186 – 203) ดังนี้ 
  

ที่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา ต าแหน่ง ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดเทพธิดาราม ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 14 
2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดถ้ าใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 14 
3. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านหนองมาก ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 16 
4. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดเพ็ญมิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 18 
5. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านคลองสาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 25 
6. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดบางหว้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 28 
7. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านในเขียว 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 34 
8. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดปิยาราม ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 38 
9. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านบางวัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 41 

10. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดบ้านราม ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 43 
11. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดท่าสะท้อน ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 44 
12. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านแขวงเภา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 44 
13. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านคลองกุย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 46 
14. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านทุ่งขันหมาก ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 47 
15. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดสุวรรณคีรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 54 
16. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดป่า (ท่าข้ึน) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 57 
17. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านควนโตน ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 58 
18. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดทุ่งส้าน ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 63 
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1.2 บรรจุจากบัญชีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 4 อัตรา 
(ล าดับที่ 6 – 9)  ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา ต าแหน่ง ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

1. สพม.12 ขอนหาดประชาสรรค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 148 
2. สพม.12 ควนเกยสุทธิวิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 145 
3. สพม.12 ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 145 
4. สพม.12 เทพราชพิทยาสรรค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 66 

 
 2. อนุมัติต าแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 เพ่ือ  

ใช้บรรจุและแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 หลังจากการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

2.1 บรรจุจากบัญชีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
 

ที ่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา ต าแหน่ง ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
1. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดท่ายาง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลาง 73 
2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร(เรือนประชาบาล) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ ่ 1,119 

 

 2.2 บรรจุจากบัญชีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 3 อัตรา 
 

ที ่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา ต าแหน่ง ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 อัตรา 
1. สพม.12 ฉลองรัฐราษฎณ์อุทิศ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลาง 371 
2. สพม.12 เชียรใหญ่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ ่ 1,176 
3. สพม.12 พรหมคีรีพิทยาคม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ ่ 1,099 

 

 3. หากบุคคลที่ได้รับการเรียกให้มาเลือกสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1. และ 2. รายใด               
สละสิทธิ์ อนุมัติเป็นหลักการมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับ
ถัดไปให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 
 
 



13 

 

 
 
 4. ต าแหน่งว่างที่เหลือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.6/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2563 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1.9.1 โดยประกาศ
ต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซด์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ โดยประกาศพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 
2563 และย่ืนค าขอย้ายวันสุดท้ายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

ที่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา ต าแหน่ง ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 

1. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านห้วยโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 63 
2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดนากัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 64 
3. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดกระดังงา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 64 
4. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านเขาวง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 67 
5. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านคลองตีนเป็ด ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 67 
6. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 องค์กรสวนยาง 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 69 
7. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านโคกวัด ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 86 
8. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ชุมชนวัดเทพราช ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 96 
9. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดชัยธารามประดิษฐ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 107 

10. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านล าหัก ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 108 
11. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนาเหนือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 115 
12. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดเกาะสระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 128 
13. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดจิกพนม ผู้อ านวยการสถานศึกษา เล็ก 154 
14. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่าศาลา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ ่ 1,176 
15. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 อนุบาล 

นครศรีธรรมราช  
“ณ นครอุทิศ” 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ่พิเศษ 2,642 

16. สพม.12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ่พิเศษ 718 
17. สพม.12 ท่าศาลาประสิทธิ์ฯ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ่พิเศษ 2,085 
18. สพม.12 ปากพนัง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ่พิเศษ 2,088 
19. สพม.12 ปากพนัง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ใหญ่พิเศษ 2,088 
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          วาระที่ 4.3 
 

เร่ือง  การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 1 ครอบครัว คือ ครอบครัวดวงดาววิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นับแต่วันที่ยื่นค าขอการจัดการศึกษา              
โดยครอบครัวตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
ท่ี 

ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล
ผู้จัดการ
ศึกษา 

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการจัดการศึกษา 

ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ปัจจุบัน ชื่อ – สกุล ชื่อ – สกุล ว/ด/ป 
เกิด 

จบ 
ระดับ 
ช้ัน 

สถานศึกษา ระดับชั้น
ขอจัด 

ว/ด/ป 
ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีขอ

ยกเลิก 
1. 
 
 

นายวิทยา 
    อาภรณ์ 
นางดวงดาว 
    อาภรณ์ 

117/9 
หมู่ท่ี 2 
ต.ท่าศาลา 
อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช 

บ้านดวงดาว 
วิทยา 
โดย 
นางดวงดาว 
    อาภรณ์ 
 

ด.ช.เรียวไผ่ 
       อาภรณ์ 

11 
ก.พ. 
2550 

ป.6 ร.ร.ท่าศาลา ม.1-ม.3   
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
   5.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมครั้งถัดไป 
เลขานุการ    ฝ่ายเลขานุการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุญาต

ประธานและที่ประชุม ขอก าหนดการประชุมครั้งที่ 13/2563 ตามปฏิทินในวันอังคารที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ประธาน    อนุญาต 
 
 

            5.2 เรื่อง  การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รศ.วิมล  ด าศรี      ได้น าเรียนต่อที่ประชุมว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบ

นโยบายในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกครั้ง ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดให้มี
วาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างน้อย 1 วาระ 
โดยใช้ระบบงานธุรการในการเชื่อมโยงประสานการท างาน โดยมีปฏิทินการท างานตลอดทั้งปี 
และมีคู่มือการปฏิบัติงานของ กศจ.จะท าให้การท างานคล่องตัวขึ้น 

 
 

  5.3 เรื่อง  การท างานของ กศจ.นครศรีธรรมราช 
ประธาน       ได้กล่าวชื่นชมการท างานของ กศจ.นครศรีธรรมราช ว่าฝ่ายเลขานุการได้

ท างานด้วยความรวดเร็ว ได้จัดส่งรายงานการประชุม และ ระเบียบวาระการประชุมให้ กศจ.ได้
ศึกษามาล่วงหน้า  

 
 
 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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