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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 14/2563 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2563 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่าน และได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง  ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม 
        อนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และ
เจ้าหน้าที่ รวม 10 ท่าน 
ที่ประชุม        รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที ่13/2563 เมื่อ               
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุม                   
ต่อที่ประชุมเพ่ือให้การรับรอง 

ประธาน   เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ด าเนินการ                
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรง                 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                               รับทราบการด าเนินการของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2563  จ านวน  24 วาระ ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้ 
 

 

วาระ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

มติ กศจ. 
 

การด าเนินการของ ศธจ. 

1. การขออนุมัติก าหนดสัดส่วนและการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็ น ข้ าร าชการครู แ ละบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต า แ ห น่ งป ร ะ เภ ท ทั่ ว ไป  ร ะ ดั บ
ปฏิบัติงาน กรณีทีม่ีความจ าเป็นหรือมี
เ ห ตุ พิ เ ศ ษ  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ 
 
 
 

ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2                  
(1 ตุลาคม 2563) 

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) 
 

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ก ารศึ ก ษ า  ขั้ น พ้ื น ฐ าน ใน ระย ะ                   
เวลา 1 ปี 

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว 

5. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย (รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา) 

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว 
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วาระ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

มติ กศจ. 
 

การด าเนินการของ ศธจ. 

6. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย                   
ที่ผ่ านการพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารง
ต าแหน่งคร ู

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

7. การตัดโอนต าแหน่งและอัตรา 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสายงานบริหาร 
สถานศึกษาจากสถานศึกษาท่ี ยุบ  
รวม หรือเลิกไปก าหนดเป็น 
ต าแหน่งสายงานการสอนใน 
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการ 
สอน ต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 

เห็นชอบตามที่ ศธจ.เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

8. การตัดโอนต าแหน่งและอัตรา 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานการสอน  
(ต าแหน่งว่าง) 
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

9. อนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็ น ข้ าร าชก ารครู แ ละบุ ค ล าก ร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

10. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้สอบแข่งขันได้  มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

11. อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมิน  ด้าน
ที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2  
ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ 
3 ด้ านผลการปฏิ บั ติ งาน  เพ่ื อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ 
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกประกาศฯ แล้ว 

 

 

 

 



4 

 

วาระ
ที่ 

 

เร่ือง มติ กศจ. 
 

การด าเนินการของ 
ศธจ. 

12. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน  ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่  2  ด้านความรู้ 
ความสามารถ และด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการ 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกประกาศฯแล้ว 

13. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ
ช านาญการ 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

14. 
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ 
ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 
ต าแหน่งครู) 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกประกาศฯ แล้ว 

15. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

16. อนุมัติการเทียบประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                    

อนุมัติตามที่เสนอ แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

17. อนุมัติผลการประเมินด้านที่  3                  ด้านผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 
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วาระ
ที่ 

 

เร่ือง มติ กศจ. 
 

การด าเนินการของ ศธจ. 
18. อนุ มั ติ ผ ลการป ระ เมิ น  ด้ านที่  3                  

ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ        
ครั้งที่ 1)  ภายในเวลา 6 เดือน   

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

19. อนุ มั ติ ผ ล ก ารป ระ เมิ น ด้ าน ที่  3                  
ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้ง
ที่ 2) ภายในเวลา 3 เดือน 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

20. อนุ มั ติ ผ ล ก ารป ระ เมิ น ด้ าน ที่  ๑                   
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ และด้านที่  ๒ ด้าน
ความรู้ความสามารถ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

อนุมัติตามที่เสนอ แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

21. อนุมัติการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
เพ่ือให้มวีิทยฐานะช านาญการ                      
ว.21/2560 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

22. อนุมัติ แต่ งตั้ งผู้ แทน กศจ.เพ่ือนับ
ร ะ ย ะ เว ล า เกื้ อ กู ล บุ ค ค ล เ พ่ื อ
ประเมินผลงานให้ ด ารงต าแหน่ ง                  
นิ ติ ก ร ร ะดั บ ช า น าญ ก า ร พิ เศ ษ                          
ในส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 12   
 

อนุมัติตามที่เสนอ ออกค าสั่งแล้ว 

23. อนุมัติ  อนุมัติการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ
ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ า 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติ งาน/ช านาญงาน ต าแหน่ ง 
เลขที่  อ  5  ให้ กับ  สพป .อุตรดิตถ์               
เขต 2 แทนต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ต าแหน่งเลขที่ อ 21 เนื่องจาก
เป็นต าแหน่ งที่ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญ 

ให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป
ทบทวนอีกครั้ง 

- 
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วาระ
ที่ 

 

เร่ือง มติ กศจ. 
 

การด าเนินการของ ศธจ. 
24. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ตามแนวทางการบริหาร 
กรอบอัตราก าลังของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

ให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป
ทบทวนอีกครั้ง 

- 
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3.2 เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
       3.2.1 เรื่อง  การตอบข้อหารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติการ
ย้าย นางอาภรณ์  เพ็ญตระการ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 
(สถานศึกษาขนาดเล็ก) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านชะอวด (สถานศึกษาขนาดใหญ่) สังกัดเดิม เป็นการเฉพาะราย เนื่องจากไม่มี                    
ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งใน
จังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด นั้น บัดนี ้ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติให้ กศจ.ด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถาน 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 04006.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 หากมีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างเหลือจากการ
พิจารณาย้ายครั้งแรก ให้พิจารณาด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

1. กรณีการย้ายปกติ ในวิธีการย้าย ข้อ 1.9.1 หากมีต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้น 
ภายหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้น (เช่น ต าแหน่งว่างที่เกิดจากการเสียชีวิต ลาออก หรือผู้ย้ายไปจังหวัดอ่ืน                 
เป็นต้น) และ กศจ.เห็นชอบการก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้ส าหรับการรับย้ายและที่จะใช้ส าหรับ
การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกหรือที่จะใช้ส าหรับการคัดเลือกแล้ว ให้น าต าแหน่งว่างที่ได้ก าหนด
สัดส่วนไว้แล้วนั้นมารวมกับต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาย้ายครั้งแรกซึ่งเป็นสัดส่วนของการรับย้าย แล้ว
น ามาประกาศต าแหน่งว่างทันที  ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

2. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถาน 
ศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ให้ยื่นความประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีต าแหน่งว่างก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ โดยค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย                   
ค าร้องขอยา้ยดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

3. ให้ด าเนินการย้ายเช่นเดียวกับวิธีการย้ายกรณีปกติ สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ข้อ 1.2 – ข้อ 1.8 โดยอนุโลม และมิให้น าระยะเวลาที่ก าหนดมาใช้ 
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       3.2.2 เรื่อง   รับทราบการรายงานการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 

                                      ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                   
           จ านวน 1 ราย 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบการรายงานการด าเนินการทางวินัย 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
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3.2.3 เรื่องผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    รับทราบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และนอกแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดท าเป็นผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 

จ านวนโครงการ 
4 

งบประมาณ (บาท) 
908,070 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

จ านวนโครงการ 
3 

งบประมาณ (บาท) 
43,980   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนโครงการ 
1 

งบประมาณ (บาท) 
45,400 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

จ านวนโครงการ 
1 

งบประมาณ (บาท) 
100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 ในการจัดการศึกษา 

จ านวนโครงการ 
18 

งบประมาณ (บาท) 
2,651,767 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 

จ านวนโครงการ 
1 

งบประมาณ (บาท) 
80,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 

จ านวนโครงการ 
2 

งบประมาณ (บาท) 
874,392 

รวมทั้งสิ้น 30 4,703,609 

  โดยผ่านการกลั่นกรอง เสนอแนะต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียดตามเล่มสรุปผลการด าเนินในรอบปี พ.ศ. 2563 ศธจ.นศ. ที่แนบมาพร้อมนี้    
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     อนุมัตยิกค าอุทธรณ์  
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เร่ืองที่ 4.2 

เรื่อง  การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (1) รับทราบหมายแจ้งค าสั่งศาลปกครองสงขลา ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คดีหมายเลขด าที่  บ.36/2563 ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ 1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2 และ คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี ท าค าให้การยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งศาล 
(ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
 (2) มอบให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ด าเนินการแทนทั้งในส่วนของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กศจ. จนคดีถึงท่ีสุดและรายงาน กศจ.ให้ทราบเป็นระยะ 
 

 
  
 

เร่ืองที่ 4.3 

เรื่อง    การพิจารณาด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 ราย  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม 
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เร่ืองที่ 4.4 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 
4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ จ านวน 167 ราย   
        
 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 1  จ านวน 19 ราย 

1 นางสาวมนภรณ์   
กาญจนภญิโญ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 4 

1 ตุลาคม 
2563 

 
 

 

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 4 
 
 
 

นางจักขุมา   
ปลอดอินทร ์

ครู ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 4 
 

นางสาวผกามาศ   
จันทร์มณ ี

 
 
 

 

2 นางสาวธนพร   
ปรีชาชาญ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดบา้นตาล 

 1 ตุลาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดบ้านตาล 
 
 
 

นางไลลา  ดือราแม 
ครู ร.ร.วดับ้านตาล 
 
 

นายไพรตัน์  ไพรวัน 
 
 
 

 

3 นางสาวจุฑามาศ  
ศรีประจันทร ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดท่าม่วง 

1 ตุลาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดท่าม่วง 
 
 
 

นางสาวอัมพิกา   
สุธาโพชน์ 

ครู ร.ร.วดัท่าม่วง 
 

นายอุดม  พุทธพันธุ ์
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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 

4 นางสาวกรกนก   
ก าแพงแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดสอ 

 1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดสอ 
 
 
 

นางสิริวัฒนา  มังกรฤทธ์ิ 
ครู ร.ร.บ้านคดศอก 
 
 

นายเหื้อง  สุตระ 
 
 
 

 

5 นางสาวธาวิน ี  
ก าจรฤทธ์ิ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดห้วยพระ 

 1 ตุลาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดห้วยพระ 
 
 
 

นางสาวรัชดา  
 รัตนสมบูรณ ์

ครู ร.ร.วดัห้วยพระ 
 

นางปรียา  
 สงค์ประเสริฐ 

 
 

 

6 นางสาวธนกร  เพ็ญนุกูล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเจดีย ์

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดเจดีย ์
 
 

นางอนงค ์ กิมิฬาร์ 
ครู ร.ร.วดัเจดีย ์
 

นายวิรัตน์  มีทอง 
 
 

 

7 นายณัฐดนยั  บุญฤทธ์ิ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านห้วยไทร 

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไทร 
 
 

นางสาวรัชฏาภรณ์   
แก้วมณ ี

ครู ร.ร.บ้านห้วยไทร 

พ.ท.รณชิต  โตคชเวช 
 
 

 

8 นางสาวเกศสิน ี  
พรหมราช 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดนาวง 

 1 ตุลาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดนาวง 
 
 
 

นางสาวภณดิา   
เขียวเล็ก 

ครู ร.ร.วดันาวง 
 

นางสาคร  จันทพันธ ์
 
 
 

 

9 นางสาววาทินี  ผลหริัญ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดท่างาม 

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดท่างาม 
 
 

นางสาวเยาวภา  ชูแกว้ 
ครู ร.ร.วดัท่างาม 
 

นางสาวพรเพ็ญ   
ศรีวิรัตน ์

 

 

10 นางสาวกุลิสรา   
แสงระว ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดท่านคร 

 1 ตุลาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดท่านคร 
 
 
 

นายสุเมธ   
เศวตวงศ์สกลุ 

ครู ร.ร.วดัท่านคร 
 

นายจิตติ  
 รัตนปริคณน ์

 
 

 

11 นางสาวภูษณศิา  ตัวตั้ง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบางนกวัก 

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านบางนกวัก 
 
 

นางกัญจณา  นวลจันทร ์
ครู ร.ร.บ้านบางนกวัก 
 

นายเคลือบ  หนูหยู ่
 
 

 

12 นางสาวจรสัศรี   
ทองมาก 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดท่าแพ 

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดท่าแพ 
 
 
 

นางสุจิรา  มาลยาภรณ ์
ครู ร.ร.วดัท่าแพ 
 
 

นายสมนึก  
 อ่อนเกตุพล 

 
 

 

13 นางสาวไอลดา  ศฤงคาร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดหนองแตน 

 1 ตุลาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดหนองแตน 
 
 

นางขนิษฐา  ศรีราเพ็ญ 
ครู ร.ร.วดัหนองแตน 
 

นางปรียา   
สงค์ประเสริฐ 

 

 

14 นายภูมิพัฒน์  เฮ้งศริ ิ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านทวดทอง 

 16 ตลุาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง 
 
 

นางเพลินศิริ  จันทมาศ 
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง 
 

นางสมหมาย 
  วีระพงศ์ 

 

 

15 นายอดิสรณ์  ค าสง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดสระแก้ว 

 16 ตลุาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดสระแก้ว 
 
 

นางสุภาวดี  กิจเกดิ 
ครู ร.ร.วดัสระแก้ว 
 

นางสาวธัญชนก   
ฤทธิมาส 

 

 

 

 

 



14 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/สถาน 
ศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

16 นางสาวสุไรยา  หมดุงา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม 

 16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดมหาชัยวนา
ราม 
 

นางสาวไพลิน  สุทธิเดช 
ครู ร.ร.วดัมหาชัยวนา
ราม 

นางผจงลักษณ์   
ชัยชุมพล 

 

 

17 นางสาวกมลวรรณ   
นาคะพันธ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดโบสถ ์

 16 ตลุาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดโบสถ ์
 
 
 

นางวีณา  พลเพชร 
ครู ร.ร.วดัโบสถ ์
 
 

นายปราโมทย์   
ถาวรพราหมณ ์

 
 

 

18 นางสาวธัญสมร   
หนูประสิทธ์ิ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนองหนอน 

 16 ตลุาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านหนอง
หนอน 
 
 

นางฟาติหม๊ะ   
มะหะหมัด 

ครู ร.ร.บ้านหนองหนอน 
 

นายอุดมพร  โอเรือง 
 
 
 

 

19 นางสาวอรกานต์   
แสงสง่า 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดไพศาลสถิต 

 16 ตลุาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดไพศาลสถิต 
 
 
 

นางสาวศรัญญา   
ใส่แว่น 

ครู ร.ร.วดัไพศาลสถติ 
 

นายสินเทา  บุญขวญั 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 2  จ านวน 49 ราย 

1 นางสาวประกายดาว  
คมประมูล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
6 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห์ 6 

นางสาวจุฑามาศ   
จันทร์ชุม 

คร ู
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
6 

นางกาญจนา 
 จิตรส ารวย 

 

2 นายกันต์ธีร์  
คารวินพฤกษ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านเกาะขวัญ 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านเกาะขวัญ 

นางจิราภรณ์   
พงศ์ทองเมือง 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านเกาะขวัญ 

นางสุพิชฌาย์   
ไกรนรา 

 

3 นายสถาพร  แก้วค า 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านชายคลอง 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านชายคลอง 

นางอรพรรณ  หนรูาช 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านชายคลอง 

นางกาญจนา  
จิตรส ารวย 

 

4 นายอนันท์  บุตตะจีน 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.องค์การสวนยาง 3 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
องค์การสวนยาง 3 
 

นางสาวกาญจนา  อนงค ์
คร ู
ร.ร.องค์การสวนยาง 3 

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

5 นางสาวชุตินันท ์  
ยอดล้ า 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านคลองงา 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านคลองงา 
 
 

นางรัชนีย ์ ขอบข า 
ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านคลองงา 

นางพุทธชาติ ทวี  

6 นายกรีฑา  สงอาจินต์  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านทะเลสองห้อง 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านทะเลสองห้อง 
 

นางบุญเจือ  สายทอง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทะเลสองห้อง 

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

7 นางสาววรรณพร  อุปลา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านคลองงา 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านคลองงา 
 

นางรัชนีย ์ ขอบข า 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านคลองงา 

นางพุทธชาติ ทวี  

 

 



15 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

8 นางสาวอุทุมพร   
พงศ์เชียงใหม่ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบนควน 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านบนควน 
 
 

นางสาวจิราพร  
 แนะแก้ว 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านบนควน 

นางอรอนงค ์  
พรหมวิหาร 

 

9 นางสาวญารลิธนิตท์  
นุ่นใฝ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านปากแพรก 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านปากแพรก 
 
 

นางสวนีย ์ ค าแหง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านปากแพรก 

นางกรุณา  โชติวัน  

10 นางสาวอามีนา  จอหวัง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านน้ าพุ 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านน้ าพุ 
 

นางสารภี  อรญัพฤกษ ์  
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านน้ าพุ 

นางสายพนิ  
 เพชรศรีเงิน 

 

11 นางสาวมณภีรณ์   
จันทร์จะนะ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านปากแพรก 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านปากแพรก 
 
 

นางสวนีย ์ ค าแหง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านปากแพรก 

นางกรุณา  โชติวัน  

12 นางสาวจิราภรณ์   
วงศาเอียด 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเสม็ดจวน 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
เสม็ดจวน 

นางทิพย์วัลย์  วันนุบล 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดเสม็ดจวน 

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

13 นางสาวสุวรรณี   
ไชยธานี 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่ 

9 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
ทุ่งนาใหม่ 

นางกัลยารัตน์  
 อุบลกาญจน์ 

ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่ 

นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ  

14 นางปิยวรรณ  ชูแก้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.สมสรร 

17 มิถุนายน 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสม
สรร 

นางสุกัญญา  
น่ิมกาญจนา 

ครูช านาญการ 

นางกรุณา  โชติวัน  

15 นางจุรีรัตน์   
เพชรประพันธ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดมะปรางงาม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
มะปรางงาม 
 
 

นางรังสิตา  พลการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดมะปรางงาม 

นายนิติธร  ปิลวาสน์  

16 นางสาวเกตน์สิรี  ชูรอด 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดควนส้าน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัด
ควนส้าน 
 

นางสาวมลทิรา   
แก้วบ้านดอน 

ครู ร.ร.วัดควนส้าน 

นางพุทธชาติ ทวี  

17 นางสาวนิจสริี  ปรุงแก้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดกะโสม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดกะโสม 
 

นางพรทิพย์  บุญสิทธ์ิ 
คร ู
ร.ร.วัดกะโสม 

นางกาญจนา  
จิตรส ารวย 

 

18 นางสาวอัจจิมา   
ศรีเพชร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดวังหิน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดวังหิน 
 
 

นางพิทยา  ไชยรักษ์ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดวังหิน 

นางกรุณา  โชติวัน  

19 นางสาวจุฑาลักษณ์  
ช่วยนาค 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านนิคมวังหิน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านนิคมวังหิน 
 
 

นางสุบรรณ์  ชูบัวทอง 
ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านนิคมวังหิน 

นางกรุณา  โชติวัน  

 



16 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

20 นางสาวเพ็ญธิดา  
เลิศไกร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 
 
 
 

นางสาวณัฐวรรณ   
ทองมณี 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์  

21 นางสาวนฤมล   
วัฒนภิรมย ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดควนส้าน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดควนส้าน 
 
 

นางสาวหทัยกาญจน์   
ชาญณรงค ์

คร ู
ร.ร.วัดควนส้าน 

นางพุทธชาติ ทวี  

22 นางสาวขวัญฤทัย   
รัตนบุร ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านไสโคกเกาะ 

นางจารุวรรณ ศรีอารัญ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์  

23 นางสาวสรญัญา   
จันทร์เขียว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ชุมชนบ้านปากเสียว 

นางนิรภัย  สายหยุด 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว 

นายวิเชียร  แสงศร ี  

24 นางนันท์นภัส  พรหมสุข 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านไสเตาอ้อย 

นางอนุสาวรีย์  หอมเกต ุ
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย 

นางกรุณา  โชติวัน  

25 นางสาวพันธ์ทิพย ์ 
 แนะแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบางรูป 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านบางรูป 

นางพรพิพัฒน์  มีอ านาจ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านบางรูป 

นางสาวปรีดา   
จ านงจิต 

 

26 นางสาวพิมพ์วด ี  
ผ่องแผ้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดหนองดี 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดหนองดี 

นางมัลลิกา  พิทักษ์วงศ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดหนองดี 

นายจ ารสั  สุขเล็ก  

27 นางปิยรัตน์  รัตนบรุ ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านห้วยปริก 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านห้วยปริก 

นางเสาวนยี์  เชิงสวัสดิ ์
คร ู
ร.ร.บ้านห้วยปริก 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์  

28 นางสาวชนันสิริ  
 ศรศิลป ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒน
ศึกษา 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 

นายประสิทธ์ิ   
ช่วยพิทักษ ์ 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒน
ศึกษา 

นางกาญจนา จิตร
ส ารวย 

 

29 นางสาวจารุวรรณ  
หนูคงคา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดสวนขัน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดสวนขัน 

นางสาวรุ้งทิพย์  ค าแก้ว 
คร ู
ร.ร.วัดสวนขัน 

นางพุทธชาติ ทวี  

 

 

 

 



17 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

30 นางสาวกนกวรรณ  
พงษ์จีน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนองท่อม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองท่อม 

นางอาภรณ์   
พรหมยานนท์ 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านหนองท่อม 

นางกาญจนา จิตร
ส ารวย 

 

31 นางสาวโศรยา   
คารวินพฤกษ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ชุมชนวัดสุวรรณาราม 

นางสาวณัฐวรรณ   
ทองมณี 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณา
ราม 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์  

32 นางสาวพัชรี  ชูประสูตร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.องค์การสวนยาง 2 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
องค์การสวนยาง 2 

นางนงเยาว์  พรหมทอง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.องค์การสวนยาง 2 

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

33 นางสาวกนกรัตน ์ 
จริตงาม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.มหาราช 3 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
มหาราช 3  

นางสารภี  หงสส์ง่า 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.มหาราช 3 

นางสายพิน   
เพชรศรีเงิน 

 

34 นางสาวจารุวรรณ  
สุวรรณพันธ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านสระนาง
มโนราห ์

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านสระนางมโนราห ์

นางรัตนา  ธรรมศิร ิ
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านสระนาง
มโนราห ์

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

35 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณิการ์  
เสือแสง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านจ าปา 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านจ าปา 

นางพัชรา   
บัณฑิตพสิุทธ์ิ 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านจ าปา 

นางสายพิน  
 เพชรศรีเงิน 

 

36 นางอภิณชกุล   
กาญจนเพชร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านเกาะปราง 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านเกาะปราง 

นางวรรณดี  ปานสีนุ่น 
ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านเกาะปราง 

นางอรอนงค ์  
พรหมวิหาร 

 

37 นางจตุพร  นุ่มนวล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านปากน้ า 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านปากน้ า 

นางจุฑามาศ  ปรีชา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านปากน้ า 

นางปิยกมล  พูลเสน  

38 นางสาวจันทิมา   
อมรรัตน ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดโบราณาราม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดโบราณาราม 

นางณิชาพร   
ปราชญ์นครเขต 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดโบราณาราม 

นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ  

39 นางโสภารัตน์  น้ ามัน 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านควนล าภ ู

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านควนล าภ ู

นางจีรพา  ชนะพล 
คร ู
ร.ร.บ้านควนล าภ ู

นายถาวร   
ปลอดชูแก้ว 

 

40 นางสาวหนึ่งฤทัย  สุดชู 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดกะโสม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดกะโสม 
 

นางพรทิพย์  บุญสิทธ์ิ 
คร ู
ร.ร.วัดกะโสม 

นางกาญจนา 
 จิตรส ารวย 

 

 

 



18 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

41 นางสาวนันท์ชนก   
จริตงาม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดควนกอ 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดควนกอ 

นางสุจินต์  ด้วงกูล 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดควนกอ 

นางสุพิชฌาย์   
ไกรนรา 

 

42 นางสาวอลิศา  คงกุล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านปากน้ า 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านปากน้ า 

นางจุฑามาศ  ปรีชา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านปากน้ า 

นางปิยกมล  พูลเสน  

43 นางสาวนุชรีย์   
จันทรมาศ  

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนองปลิง 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองปลิง 

นางดวงตะวัน  จันทร์โท 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านหนองปลิง 

นางกาญจนา  
จิตรส ารวย 

 

44 นางสาวนวรัตน ์ 
บุญเมือง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านนาตาแย้ม 

นางสุวิมล พิชัยรตัน ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนาตาแย้ม 

นางสายพิน   
เพชรศรีเงิน 

 

45 นางสาวภัทรวีร์   
สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านโคกมะขาม 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านโคกมะขาม 

นางน้ าทิพย์  สิทธิรักษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านโคกมะขาม 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์  

46 นางสาวจริยา ช่วยชูจิตร ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนองใหญ ่

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
บ้านหนองใหญ่ 

นางเพ็ญพิศ  เนาวนัด 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านหนองใหญ ่

นางสาวปรีดา  
 จ านงจิต 

 

47 นางสาวกานต์มณี   
ด้วงชู 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.ชุมชนวัดส าโรง 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
ชุมชนวัดส าโรง 

นางถนอมศรี  พลเดช 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดส าโรง 

นางสายพิน   
เพชรศรีเงิน 

 

48 นางสาวสุเพญ็ทิพย ์  
บุญข า 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดขนาน 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดขนาน 

นางสาวจุฑารตัน์   
ไกรนรา 

คร ู
ร.ร.วัดขนาน 

นางสาวปรีดา   
จ านงจิต 

 

49 นางสาวสุดารัตน์   
ปานสีสด 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดควนสระบัว 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน
วัดควนสระบัว 

นางสาวกนกวรรณ   
ค าแหง 

คร ู
ร.ร.วัดควนสระบัว 

นางสาวปรีดา   
จ านงจิต 
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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 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 3  จ านวน 65 ราย 

1 นางสาวกัลยรัตน ์
พันธ์แจ่ม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดสามคัยาราม 

2 พฤษภาคม 
2562 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดสามัคยาราม 
 
 
 

นางจ าเนียร   
จันทร์วิเชียร 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดสามคัยาราม 

นายสุนทร 
ขนุนทอง 

 
 

 

2 นางสาวองค์อร เกื้อกูล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนเงิน 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านควนเงิน 
 
 

นายประเสริฐ จุลภักดิ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านควนเงิน 

นางวิไลพร  นาบุญ 
 
 

 

3 นางสาวธิดารตัน์  
เกตุแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดโคกพิกุล 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดโคกพิกลุ 
 
 
 

นางสาวพรวิภา  
สุขศรีเมือง 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดโคกพิกุล 

สิบเอกสง่า   
ด่านวัฒนา 

 
 

 

4 นางสุพัตรา เนยีมจิตร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านกมุแป 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านกุมแป 
 
 

นางเครือฟ้า คุ้มเพชร 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านกมุแป 

นายศุภวัฒน์   
มะลเิผือก 

 

 

5 นางสาวสุพัตรา ชุมเกต ุ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนางหลง 
 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง 
 
 
 

นางสาวจุไรวรรณ              
ยะวิเชียร 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนางหลง 

นายธรรศ  พงศาปาน 
 
 
 

 

6 นางสาวเสาวลักษณ์  
คงศรี 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนเงิน 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านควนเงิน 
 
 
 

นายอับดุลฟาซรี์ มะแลง 
ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านควนเงิน 
 

นางวิไลพร  นาบุญ 
 
 
 

 

7 นางสาวนุชจเรศ มัธยม 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดท้ายโนด 
 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดท้ายโนด 
 
 
 

นางสาวสุกานดา รอด
แก้ว 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดท้ายโนด 

นายไชยยันต์   
ดวงคงทอง 

 
 

 

8 นางสาวเด่นนภา                   
โปฏกะรัตน ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ตชด.บ้านท่าข้าม 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านท่า
ข้าม 

นางสาวจามรี    
ณ นุวงศ์ 

คร ู
ร.ร.ตชด.บ้านท่าข้าม 

นางจิราภรณ์   
เรืองรักษ ์

 
 

 

9 นางสาววาณิดา สกุลา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดฉมิหลา 
 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดฉิมหลา นางอุไรวรรณ                   
ประสิทธากรณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดฉมิหลา 

นางพรรัตน์   
ทิพย์กองลาศ 

 
 

 

10 นางสาวสิภาลักษณ์  
สถาพร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.                            
ราชประชานุเคราะห ์
 
 

นางสาวสุดา ทองเซ่ง 
ครูช านาญการ 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 

นางดรุณี  ปั้นวงศ ์
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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 

11 นางศุภากร  คงหน ู
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เขาพระทอง 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.เขาพระทอง 
 
 

นางชุติกาญจน์ พลแก้ว 
คร ู
ร.ร.เขาพระทอง 

นางจิราภรณ์   
เรืองรักษ ์

 

 

12 นางสาวปราณี จัตตุพงศ ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดวังฆ้อง 
 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดวังฆ้อง นางสาวรัตตติยา                   
สังคานาคิน 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดวังฆ้อง 

นายโสภณ  ไชยรักษา 
 
 
 

 

13 นางสาวประภัสสร                 
สิ่งประสงค์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดควนเกย 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดควนเกย นางสลินกาญจน์ ภูผา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดควนเกย 
 

นายจตุรงค์   
ยอดระบ า 

 
 

 

14 นางสาวลลิตา บิลโอ๊ะ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดเถลิงกิตติยา
ราม 
 

นางอารี ศิรินุพงษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม 

นายมนัส  ทองทิพย์ 
 
 

 

15 นางสาววโรชา ช่วยเรือง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านท้อง
โกงกาง 
 

นางสาวทัศนีย์ ไชยเสนา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

นางธรรมาภรณ์  
 ชุมศรี 

 

 

16 นางสาวกรรณิกา ด้วงใส 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดป่าระก า 
 
 

นางจิราพร พงค์อ าไพ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม 
 
 

 

17 นางสาวสุพัตรา  
อัมพพิไลกุล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนางหลง 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง นางสาวจุไรวรรณ                
                 ยะวิเชียร 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนางหลง 

นายธรรศ  พงศาปาน  

18 นางสาวกิ่งภัทรา                   
ทองรักจันทร์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ ่

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใหญ ่ นางอนุตรา หนูนุ้ย 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ ่

นางสงวนรัตน์  คงนุ่ม  

19 นางสาวมยุรี                  
กัญชนะกาญจน์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านลานนา 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านลานนา นางปราหรบ สุริยวงษ์ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.บ้านลานนา 

นายสาครินทร์   
จันทร์มณี 

 

20 นางสาวพรรณรายณ์  
ชุมจีน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านเกาะสุด 

9  
มิถุนายน 
2563 

 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะสุด นางจลาพร  คชฤทธิ์ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.บ้านเกาะสุด 
 

นายไชยยันต์  
 ดวงคงทอง 

 
 

 

21 นางสาวอรสา สุขวานิช 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งใคร 

9  
มิถุนายน 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใคร นางมลิผล ชูแก้ว 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านทุ่งใคร 

ว่าท่ีร้อยตรี  
ชาคริตคีรเีพ็ชร ์

 

 

22 นายคุณากรณ์  
ทองเนื้อสุข 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดป่าระก า 

17  
มิถุนายน  
2563 

ผอ.ร.ร.วัดป่าระก า 
 
 
 

นางจารุวรรณ  
พรหมทอง 

ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดป่าระก า 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม 
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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 

23 นางสาววรรณิศา  
สิทธิเชนทร ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปากตรง 

17  
มิถุนายน  
2563 

ผอ.ร.ร.วัดปากตรง 
 
 
 

นางสาวภัทรพีร์ ศรีเกต ุ
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดปากตรง 
 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม 
 
 
 

 

24 นายวรานนท์ หมาดแหล ้
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดบางไทร 

17  
มิถุนายน  
2563 

ผอ.ร.ร.วัดบางไทร 
 
 

นางวิพา รุ่งเรือง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดบางไทร 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม 
 
 

 

25 
นายอากร ธาระปรีชากุล 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนางหลง 

17  
มิถุนายน  
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง นางสาวจุไรวรรณ                   
ยะวิเชียร 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนางหลง 

นายธรรศ  พงศาปาน 

 

26 นางสาวศิรินทิพย์  
ด่านอุดม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

26  
มิถุนายน  
2563 

ผอ.ร.ร.วัดป่าระก า 
 
 
 

นางจิราพร  พงค์อ าไพ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดปา่ระก า 
 

นายประจวบ  พูลเพิ่ม 
 
 
 

 

27 นางสาวอุไรวรรณ  
สมหมาย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านอายเลา 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านอายเลา นางสาวผ่องศรี                 
ประสารทอง 

ครูช านาญการ 
ร.ร.บ้านอายเลา 

นายอ านวย  ชูเมือง  

28 นางสาววนิดา หนกลาย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต 
 
 

นางสาวสุจรีา จุลสัตย ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 

นางเยาวมาลย์   
มะเดโช 

 

 

29 นางสาวม่านฟ้า  
ทองอ่อน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต 
 
 
 

นางสาวสุจรีา จุลสัตย ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดพิศาลนฤมติ 
 

นางเยาวมาลย์   
มะเดโช 

 
 

 

30 นางสาวโบรินดา หนูด้วง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านบางน้อย 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
ผอ.ร.ร.บ้านบางน้อย 
 

นางสาวจุไรพร แสงทอง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านบางน้อย 

นางประทีป  มีเอียด 
 
 

 

31 นางสาวปัทมา  
สุขศรีแก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 
 
 
 

นางสาวปริญญา  โย้จิ้ว 
คร ู
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 
 

นางอาภรณ์  อ่อนคง 
 
 
 

 

32 นางสาวสมาพัจน์  
ศรีสุวรรณ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดควนเกย 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดควนเกย 
 
 
 

นางสลินกาญจน์ ภูผา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดควนเกย 
 

นางอาภรณ์  อ่อนคง 
 
 
 

 

33 นางสาวนันทิชา  
สุทธิการ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
7 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 
 

ผอ.ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 7                        

นายกวินพงศ์  
ขจรศิรเวโรจน ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 
7 

นางสาวเครือวัลย์    
ขาวแก้ว 
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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 

34 นางสาวปรางทิพย์  
              พรหมปลอด 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านชะอวด 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านชะอวด 
 
 
 

นางสาวนฤมล  
ภิรมยร์ักษ์  

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านชะอวด 

นางสาวอรอนงค์   
             ยามาเจรญิ 
 
 

 

35 นายสมศักดิ์ ธราพร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนางหลง 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง 
 
 

นางฐิติมา หลีวิจติร 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนางหลง 

นายสาครินทร์   
จันทร์มณ ี

 

 

36 นายมุนิด แสงศร ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านกมุแป 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านกุมแป 
 
 

นายเฉลมิ ขวัญด า 
คร ู
ร.ร.บ้านกมุแป 

นายพัฒนพากย์   
ชูช่วย 

 

 

37 นายนัศรุน หรนรุ่ง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพุด
หง 

นายทรงวุฒิ ทองป้อง 
ครูช านาญการ 
ร.ร.ชุมชนบ้านพุดหง 

 นางสาวเครือวัลย์   
ขาวแก้ว 

 

 

38 นางสาวมาฆมาส  
เกิดสมจิต 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดคันธมาล ี

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดคันธมาล ี
 
 

นางสาวรัตนา ชูวิชัย 
คร ู
ร.ร.วัดคันธมาล ี

นางอาภรณ์  อ่อนคง 

 

39 นางสาวสิรินภา จาวสิูตร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านหนา้ศาล 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านหน้าศาล 
 
 

นางจุรี บริรักษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านหนา้ศาล 

นายชนะวิน  
 แสงทามาตย ์

 

 

40 นางสาวลัดดาวัลย์               
เพชรช านาญ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท่าไทร 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าไทร  นางรัตนาภรณ์  
พิศแลงาม 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านท่าไทร 

นายโสภณ  ด าพิน 
 
 
 

 

41 นางจุรารัตน์ เกิดศิริ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านขอนหาด 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านขอนหาด 
 
 

นางสาวอารีย์  ทองคง 
ครู 
ร.ร.บ้านขอนหาด 

นายประหยัด   
บุญรินทร์ 

 

 

42 นายสิทธิชัย พรรณวิชัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดแดง 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดแดง 
 
 

นางสาวบุศรา ยกล้วน 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.วัดแดง 

นางขวัญจิตต์   
เนียมเกตุ 

 

 

43 นายวัชรพงศ์  
หมวดเมือง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.หัวไทร 
(เรือนประชาบาล) 
 
 
 

นางจิดาภา ขาลธนวัฒน์ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 
 

นายสุริศักดิ์  เมทิโก 
 
 
 

 

44 นายคันธารัตน์ แซต่ั้น 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดห้วยแหยง(ราษฎร์
ภูเก็ตอุทิศ) 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.วัดห้วยแหยง นางจ าปี  คงทอง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดห้วยแหยง
(ราษฎรภ์ูเก็ตอุทิศ) 

นางสาวอรอนงค์   
ยามาเจริญ 

 
 

 

45 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัชนก  
บุญชัย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดไมเ้สียบ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

 ผอ.ร.ร.วดัไม้เสยีบ นางกนกวรรณ  กรงนวล 
คร ู
ร.ร.วัดไมเ้สียบ 

นายโสภณ  ด าพิน 
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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 

46 นางกรรณิกา แก้วอัมพร 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

 ผอ.ร.ร.วดัทุ่งหล่อ นายภูชิต  ไกรด า 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดทุ่งหล่อ 

นางอาภรณ์  อ่อนคง 
 
 

 

47 นางสาวธิดาพร  
ทศพร้อม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดเถลิงกิตติยา
ราม 

นางอารี ศิรินุพงษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม 

นางเยาวมาลย์   
มะเดโช 

 
 

 

48 นางดาราวรรณ พุ่มนวน 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนรุย 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านควนรุย 
 
 

นางปราณี กูสมาน 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านควนรุย 

นางสาวเครือวัลย์   
ขาวแก้ว 

 

 

49 นางสาวสุธินี ชูสุวรรณ ์
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนมิตร 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านควนมติร นายอนันต์ หนูด้วง 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านควนมิตร 

นางบุณยวรีย์  
เศวตวงศ์สกลุ  

 

 

50 นางสาวจิราพร  
ทิพย์โพธ์ิ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปลายสระ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดปลายสระ 
 
 
 

นางสาวนัดดา สมัยสงค ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดปลายสระ 
 

นางอาภรณ์  อ่อนคง 
 
 
 

 

51 นางสาวบุปผา  
พรหมหมอเฒ่า 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านกมุแป 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.บ้านกุมแป 
 

นางเตือนใจ พลกูล 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านกมุแป 

นายศุภวัฒน์   
มะลเิผือก 

 

52 นางสาวอุทุมภรณ์  
สังข์ช่วย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 
 

ผอ.ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 
 
 
 

นางยาใจ มากสังข ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล) 
 

นายสุรศิักดิ์  เมทิโก 
 
 
 
 

 

53 นางเกตน์สิรี  
จันทร์ส่งแสง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดหนองจิก 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดหนองจิก 
 
 
 

นางสาวดวงธิดา รักษ์จลุ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดหนองจิก 
 

นายสาครินทร์   
จันทร์มณ ี

 
 

 

54 นางสาวจิราภรณ์  
สุขไกรไทย 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านควนเงิน 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านควนเงิน 
 
 
 

นายอับดุลฟาซรี์ มะแลง 
คร ู
ร.ร.บ้านควนเงิน 
 

นายศุภวัฒน์  
 มะลิเผือก 

 
 

 

55 นางสาวชอุ่ม พรหมดวง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดหนา 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.วัดหนา 
 
 

นางกุลยาณี ราชรักษ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดหนา 

นางสาวอมรรตัน์   
รัตนะ 

 

 

56 นางวรันทร วันพุฒ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
อุปถัมภ์) 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดหัวค่าย
(พิศาลอุปถัมภ์) 
 
 

นางจตุพร สงหน ู
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดหัวค่าย(พิศาล
อุปถัมภ์) 

นางพรรัตน์  
 ทิพย์กองลาศ 
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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 

57 นางวราพร ช่วยศร ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านท้อง
โกงกาง 
 

นางพรธิรา ศรลีะมลุ 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านท้องโกงกาง 

นางธรรมาภรณ์   
ชุมศร ี

 

 

58 นางสาวสณุิสา 
 จันทร์แก้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขา
แก้ววิเชียร 
 
 
 

นางจุรี ศรีสมโภชน ์
ครูช านาญการ 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ว
วิเชียร 
 

นายมนูญ  ชัยเสนะ 
 
 
 
 

 

59 นางสาวอมรรตัน์  
ทองเสน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดกาโห่ใต ้

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดกาโห่ใต ้
 
 
 

นายคล่อง กุศลสุข 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดกาโห่ใต ้
 

นางจิราภรณ์  
 เรืองรักษ์ 

 
 

 

60 นางสาวสุวภัทร  
สมวดนวล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเขาล า 
ปะ 
 
 

นางสาววารดี  
อักษรภักดิ ์

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชุมชนวัดเขาล าปะ 

นางจิราภรณ์  
 เรืองรักษ์ 

 
 

 

61 นางสาวพรทิพย ์
 ศรีสวัสดิ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.ชุมชนพิบูล
สงคราม 
 
 

นางประไพพรรณ ชาตร ี
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม 
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม 
 

นางพรรัตน์   
ทิพย์กองลาศ 

 
 

 

62 นางสาวโสภา ด านุ้ย 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ ์
 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดชมพู
ประดิษฐ ์
 
 

นางสาวทัศณีย์  
วาทโยธา 

ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ ์

นางธรรมาภรณ์  
 ชุมศรี 

 
 

 

63 นางสาวศิรลิักษณ์ ชูสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทัศนาวลัย 

24 กรกฎาคม 
2563 

ผอ.ร.ร.ทัศนาวลัย 
 

นางประภา อักษรภักด ี
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ทัศนาวลัย 

นายอ านวย  ชูเมือง 
 

 

64 นางสาวสุนันทา เพชรม ี
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านนางหลง 

24 กรกฎาคม 
2563 

 

ผอ.ร.ร.บ้านนางหลง 
 
 

นางฐิติมา หลีวิจติร 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.บ้านนางหลง 

นายสาครินทร์   
จันทร์มณ ี

 

 

65 นางสาวจิตรลดา  
สร้อยรักษ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดปา่ระก า 

24 กรกฎาคม 
2563 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดป่าระก า 
 
 
 

นางจิราพร พงค์อ าไพ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.วัดปา่ระก า 
 

นางธรรมาภรณ์  
 ชุมศรี 
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ที่ ชื่อ/ต าแหน่ง/สถานศึกษา วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหต ุประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 4  จ านวน 20 ราย 
1 นางสาวณัฐฐา  รักขพันธ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านในเขียว ๒ 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านในเขียว ๒ 
 
 

นางวรรณา  มั่นคง 
ครู 
ร.ร.บ้านในเขียว ๒ 

นายปองคุณ   
บุญกล่อม 

 

 

2 นางสาวนภศร  ใจห้าว
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านไสเหรียง 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 

ผอ.ร.ร.บ้านไสเหรียง 
 
 

นางสาวมาลี  ศรีเมือง 
ครู 
ร.ร.บ้านไสเหรียง 

นายธวัชชัย  ใจห้าว 
 
 

 

3 นางสาวอัยลดา  
 หาญศึกแกล้ว 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทราย 
ทอง 
 
 

นางจุไร  ด าเนินผล 
ครู 
ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง 
 

นางชุตินัน  โชติรัตน์ 
 
 
 

 

4 นางสาวฐานิตา  ใจเย็น
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดก าแพงถม 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 

ผอ.ร.ร.วัดก าแพงถม 
 
 

นางสาคร  เอี่ยมสุวรรณ 
ครู 
ร.ร.วัดก าแพงถม 

นางสาวสุนัฏฐา   
เจริญผล 

 

 

5 นางสาวพิริยาพร  
 บุญเครือ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านน้ าฉา 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านน้ าฉา 
 
 
 

นางสาวเจษรา  จูเจ้ย 
ครู 
ร.ร.บ้านน้ าฉา 
 

นางสุพิชา   
เนตรวรนันท์ 

 
 

 

6 นายณัฐพงศ์  นิลโพธิ์ 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดสโมสร 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 

ผอ.ร.ร.วัดสโมสร 
 
 

นายวีระยุทธ  แก้วชะนา 
ครู 
ร.ร.วัดสโมสร 

นางเยาวนารถ   
หิมคุณ 

 

 

7 นางสาวศิริมาศ   
ช านาญกิจ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดเขาน้อย 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดเขาน้อย 
 
 
 

นางจิราภรณ์  ศรีเมือง 
ครู 
ร.ร.วัดเขาน้อย 
 

นางราตรี  หนูแก้ว 
 
 
 

 

8 นางสาวเจนจิรา   
ปานเนียม 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนับเภา 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านหนับเภา 
 
 
 

นางสาวแพรวพรรณ   
สุพรรณพงศ์ 

ครู 
ร.ร.บ้านหนับเภา 

นางสาวปิยฉัตร   
เชาวลิต 

 
 

 

9 นางสาวศิรประภา   
ทิพย์ประไพ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านสุวรรณเขต 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านสุวรรณเขต 
 
 

นางสาวธิดารัตน์  
 มัจฉาชาญ 

ครู 
ร.ร.บ้านสุวรรณเขต 

นางสาวฐานิศ  
 หริกจันทร์ 

 
 

 

10 นายธัญยวัฒน์   
สายเท้าเอี้ยน 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านสะพานหัน 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.บ้านสะพานหัน 
 
 
 

นางณิชารีย์  สุขแสน 
ครู 
ร.ร.บ้านสะพานหัน 
 

นางสาวสุพรรณี  
 จิตต์ตั้ง 

 
 

 

11 นางสาวสลิลทิพย์   
คีรีโชติ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดกระดังงา 

๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓ 

 
 

ผอ.ร.ร.วัดกระดังงา 
 
 
 

นางอรสา  ใจรังสี 
ครู 
ร.ร.วัดกระดังงา 
 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 
 

 

 



26 

 

ที ่ ชื่อ/ต าแหน่ง/
สถานศึกษา 

วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หมาย
เหตุ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ด ารงต าแหน่งครูใน
สถานศึกษา) 

กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา 

12 นางสาวอาริษา   

พรหมเศษ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านขุนทะเล 

๑  ตุลาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.บ้านขุนทะเล 
 
 
 

นางวิมลรัตน ์ เรืองรัตน ์
คร ู
ร.ร.บ้านขุนทะเล 
 

นายมาณพ  เสียมไหม 

 
 

 

 

13 นางสาวเบญญา   

เบ็ญจธรรมรักษา 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านแขวงเภา 

๑  ตุลาคม  

๒๕๖๓ 
 

ผอ.ร.ร.บ้านแขวงเภา 
 
 

นางสาวปรัชญาณี   
พัฒน์ศิลป ์

คร ู

ร.ร.บ้านแขวงเภา 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 

 

14 นางสาวนันท์นภัส   

สามารถ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านหนองหว้า 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้า 
 
 
 

นายอภิชัย  หวันนุรัตน ์
คร ู

ร.ร.บ้านหนองหว้า 
 

นายธนวัฒน์  มีศร ี
 
 
 

 

15 นางสาวปาจรีย ์  

ทองเกต 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 
 
 
 

นางวิไลพร  เพชรรัตน ์

คร ู

ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง 

 

นางจินตนา  แจ้งใจ 
 
 
 

 

16 นายพชรดนัย  รื่นพานิช 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.วัดคีรีวง 
 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.วัดคีรีวง 
 
 
 

นายภูริทัต   

หัตถประดิษฐ 
คร ู

ร.ร.วัดคีรีวง 

นางวิยะดา  ไกรสร 
 
 
 

 

17 นางจุฑารัตน ์ ฤทธิโชติ
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.วัดถ้ าเทียนถวาย 
 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 

 

ผอ.ร.ร.วัดถ้ าเทียน
ถวาย 
 
 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุพรรษา   
ใจอารีย ์

คร ู

ร.ร.วัดถ้ าเทียนถวาย 

นางสาวฐานิศ   

หริกจันทร ์
 

 

 

18 นางมณีนุช  ศรีวิมล 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านบ่อกรูด 
 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.บ้านบ่อกรูด 
 
 
 

นางสาวพรพิมล   

อินทรรักษา 
คร ู

ร.ร.บ้านบ่อกรูด 

นายนิคม  ม่วงหิมพาน 
 
 
 

 

19 นางสาวมัลลิกา  แซ่เฮ่า
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 

ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ง
ขันหมาก 
 

นางสุพานี  ยิ่งยง 
คร ู

ร.ร.บ้านทุ่งขันหมาก 

นางเพียงเพ็ญ  พดัฉิม 
 
 

 

20 นางสาวจีระนันท์   

อินทร์ทอง 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
ร.ร.บ้านท่าม่วง 

๑๖  ตลุาคม  

๒๕๖๓ 
 
 

ผอ.ร.ร.บ้านท่าม่วง 
 
 
 

นายปิยะภัทร์  กิ่งรัตน ์
คร ู

ร.ร.บ้านท่าม่วง 
 

นายกุลวัชร  สกลุรตัน ์
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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 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 14 ราย 

1 นางสาวรจเรข  คงแก้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เมือง
นครศรีธรรมราช 

9 มิถุนายน 
2563 

ผอ.โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช 

นายอาทร  แก้วสวัสดิ ์
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.เมือง
นครศรีธรรมราช 

นายสุจินต์  พิมเสน 
 

 

2 นางสาวชญานิศ  ศรีใหม ่
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.หัวไทรบ ารุงราษฎร์  

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนหัวไทร
บ ารุงราษฎร ์

นายธวัชชัย  ถนนแก้ว 
ครูช านาญการ 
ร.ร.หัวไทรบ ารุงราษฎร ์

นายสมพร  นุราช 
 

 

3 นางสาวสาริกา   
สุขวานิตย ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวด 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด นางทิวาดี  บัวจันทร์ 
ครูช านาญการ 
ร.ร.ชะอวด 

นายกลิ่น  นาคนวล 
 

 

4 นางสาวปัทมาวรรณ   
แก้ววิเชียร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลูย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์

นางสาวศิริมา  แก่นค า 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

นายจรสั  นวลเลื่อน 
 

 

5 นางสาวพิรญาณ์   
ทองนุ่น 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนร่อนพิบลูย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์

นางรัตติยา  ช่วยคงคา 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ร่อนพิบลูย์เกยีรติ
วสุนธราภิวัฒก ์

นายจรสั  นวลเลื่อน  

6 นางสาวขวัญจิรา  
 นวลแป้น 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 

 

 

7 นายสุรกานต์  เกลีย้งข า 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

นางปิยนุช  มามาก 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 

นายประดิษฐ์   
ทองค าปลิว 

 

 

8 นายอุดมศักดิ์   
จันทร์เพชร 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสง 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง นายสมศักดิ์  บัวชุม 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ทุ่งสง 

นายปรีชา  แร่ทอง 
 

 

9 นางสาวปวันรัตน์   
จันทวี 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

นางมณฑิรา  ธราพร 
ครูช านาญการ 
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 

นายวิเชียน  ชนะราว ี
 

 

10 นางสาวธันย์ชนก   
สุวรรณมณุ ี

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนทุ่งสง
วิทยา 

นางกาญจนา  เลิศล้ า 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา 

นายชัยพิภัทร  รัตนบรุ ี
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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 

11 นางสาวสุพัตรา  ชุมคง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

1 ตุลาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนเกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

นางวศญิา  ทองเสน 
ครูช านาญการ 
ร.ร.เกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

นายประดับ  แก้วนาม 
 

 

12 นางสาวกาญจนาภรณ์   
ทองเทพ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.เกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

16 ตลุาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนเกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

นางวศิญา  ทองเสน 
ครูช านาญการ 
ร.ร.เกาะขันธ์
ประชาภิบาล 

นายประดับ  แก้วนาม 
 

 

13 นายนิธวัฒน์   
ลีละวัฒนพันธ ์

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.กลัยาณีศรีธรรมราช 

29 ตลุาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช 

นางสาวเอกมัย  ไกรเกต ุ
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.กลัยาณีศรีธรรมราช 

นางบุญงาม  ไชยรักษ์ 
 

 

14 นายอภิวัฒน์   
ราตรีพฤกษ์ 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม 

29 ตลุาคม 
2563 

ผอ.โรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม 

นางศิริพร  มะเดช 
ครูช านาญการพเิศษ 
ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม 

นางอัฏฐพร  วิไลศร ี
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เร่ืองที่ 4.5 
 

เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงนิเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 76 ราย 

 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 35 ราย 
1 นางสาวสุนิสา  วิทยาศิริศักดิ์ ครูผู้ช่วย บ้านบางกระบือ /เมืองฯ  
2 ว่าที่ ร.ต.คณกร  อมรวรชนนน ครูผู้ช่วย บ้านคนัธง/เมืองฯ  
3 นางสาวอาริสา  การัยภูม ิ ครูผู้ช่วย วัดน้ ารอบ/ลานสกา  
4 นางสาวพิชชานันท์  เทวบุรี ครูผู้ช่วย วัดวังหงส์/ลานสกา  
5 นางสาวชุติมา  วทิยาพล ครูผู้ช่วย วัดหนองแตน/พระพรหม  
6 น.ส.พิลัยลักษณ์  คารวัฒนาวรกุล ครูผู้ช่วย วัดท่าม่วง/เมืองฯ  
7 นางสาวเพชรรัตน์  คุณชน ครูผู้ช่วย วัดดอนยาง/เมืองฯ  
8 นางสาวโศธิดา  เพ็ชรช่วย ครูผู้ช่วย วัดพังยอม /เฉลิมพระเกียรติฯ  
9 นางสาวทัศนียา  ชฎารัตน์ ครูผู้ช่วย วัดศรีมงคล/เมืองฯ  

10 นางสาวกรกช  ทัศน์นิยม   ครูผู้ช่วย วัดสระเพลง/เฉลิมพระเกียรติฯ  
11 นางสาวกัญญารัตน์  สุขสอน ครูผู้ช่วย วัดวิสุทธิยาราม/เมืองฯ  
12 นางสาวนันทวดี  หมวดมณี ครูผู้ช่วย บ้านส านักใหม่/ลานสกา  
13 นางสาวศศิวิมล  สุขอนันต์ ครูผู้ช่วย วัดแพร่/พระพรหม  
14 นางสาววริศรา  คงเรือง ครูผู้ช่วย วัดดอนตรอ/เฉลิมพระเกียรติฯ  
15 นางสาวศิรศริษ  แสนคม ครูผู้ช่วย วัดชัน/เมืองฯ  
16 นางสาวสุภาวดี  ศรีช่วย ครูผู้ช่วย ราษฎร์บ ารุง/ลานสกา  
17 นางสาวนภาพร  รักด ี ครูผู้ช่วย บ้านบางนกวัก/เฉลมิพระเกียรติฯ  
18 นางสาวอุษา  พันทรกิจ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยระย้า/พระพรหม  
19 นางสาววิภาภรณ์  โพธิ์ทิพย์ ครูผู้ช่วย วัดพระเพรง/พระพรหม  
20 นางสาวสุกัญญา  ไกรสิทธิ์ ครูผู้ช่วย วัดสมอ/ลานสกา  
21 นางสาวหทัยพร  บุญขวัญ ครูผู้ช่วย บ้านสันยงู/ลานสกา  
22 นายณัฐวฒุิ  ชาวบ้านโพธิ์ ครูผู้ช่วย วัดมหาชัยวนาราม/เมืองฯ  
23 นางสาวอารีรัตน์  จิตต์เพ็ง ครูผู้ช่วย บ้านบางหลวง/เมืองฯ  
24 นายวีรกานต์  แก้วนพ ครูผู้ช่วย วัดนารีประดิษฐ์/เมืองฯ  
25 นางสาวชาลินี  นิ่มมณี ครูผู้ช่วย วัดสว่างอารมณ์/เมืองฯ  
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
26 นางสาวภัทรนิ  ธนูศร ครูผู้ช่วย วัดมะม่วงสองตน้/เมืองฯ  
27 นางสาวกรกนก  วุฒิมานพ ครูผู้ช่วย วัดทุ่งแย้/เมืองฯ  
28 นางสาวพรรณทิพา  เทพอัมพร ครูผู้ช่วย วัดโบสถ์/เมืองฯ  
29 นางสาวจฑุาภรณ์  บริรักษ์สกุลชัย ครูผู้ช่วย วัดสระแก้ว/เมืองฯ  
30 นางสาวตริยาภรณ์  บุญคง ครูผู้ช่วย วัดน้ ารอบ/เมืองฯ  
31 นางสาวณัฐธนน  นุรักษ์ ครูผู้ช่วย วัดโบสถ์/เมืองฯ  
32 นางสาวชวัลรัตน์  บ าเพิงรัตน์ ครูผู้ช่วย วัดดอนตรอ/เฉลิมพระเกียรติฯ  
33 นางสาวอารีย์  ยทุธกาศ ครูผู้ช่วย วัดบางหวา้/เฉลิมพระเกียรติฯ  
34 นางสาวณัฏฐิตา  สงค์แก้ว ครูผู้ช่วย วัดเจดีย์/ลานสกา  
35 นางสาวพรพิรุณ  เรืองสังข ์ ครูผู้ช่วย วัดชัน/เมืองฯ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 40 ราย 

1 นางสาวอารีรตัน์  ราชนาว ี ครูผู้ช่วย บ้านสวนอาย/ฉวาง  
2 นางสาวณัฐภรณ์  มูลตไิชย ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านสี่แยก/นาบอน  
3 นางสาวอารีลักษณ์  ไชยรตัน์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยปริก/ฉวาง  
4 นายกิจาพัฒน์  สายกระสุน ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
5 นายธัญวุฒิ  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
6 นางสาวพรพิมล  หอมเกต ุ ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
7 นางสาวกมลทิพย์  เพชรเรือนทอง ครูผู้ช่วย วัดใหม่/ทุ่งใหญ ่  
8 นางสาวรัตนากร  เกตุรตันัง ครูผู้ช่วย บ้านสวน/บางขัน  
9 นางสาวกนิษฐา  หาญขุนทด ครูผู้ช่วย บ้านหนองเจ/บางขัน  

10 นางสาวสิริพร  สิทธิศิร ิ ครูผู้ช่วย บ้านหนองเจ/บางขัน  
11 นายธีรวัฒน์  จู่เส็น ครูผู้ช่วย บ้านนาเส/ฉวาง  
12 นางสาวพิมพ์พลอย  กิติโชต ิ ครูผู้ช่วย บ้านนาเส/ฉวาง  
13 นายยุทธ์ิตนัน  จิบจันทร ์ ครูผู้ช่วย บ้านนาเส/ฉวาง  
14 นางนภาศิริ  สิทธิด ารงค ์ ครูผู้ช่วย วัดกะเปียด/ฉวาง  
15 นางสาวอรจิรา  แก้วประเสริฐ ครูผู้ช่วย บ้านหนองยาง/นาบอน  
16 นางสาวเบญญทิพย์  หะรติวัน ครูผู้ช่วย บ้านวังยวน/ทุ่งสง  
17 นางสาววิชุดา  สายแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านวังยวน/ทุ่งสง  
18 นางสาวชาริณี  สุกประจันทร์ ครูผู้ช่วย บ้านสามัคคีธรรม/ทุ่งสง  
19 นางสาวธัญญลักษณ์  แสงสว่าง ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 3/ทุ่งใหญ ่  
20 นายสุรยิา  สันติพิทักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านน้ าพุ/ทุ่งสง  
21 นางสาววรรณิภา  ช่วยเล็ก ครูผู้ช่วย บ้านก่องาม//ทุ่งใหญ ่  
22 นางสาวพรรณราย  หนูฤทธิ์ ครูผู้ช่วย วัดมณเีจรญิมิตรภาพท่ี 227/นา

บอน 
 

23 นางสาวสุดารัตน์  ด าเดช ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
24 นางสาวพัชรา  ผาลิบตุร ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
25 นางสาววัชราภรณ์  หมาดหวา ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน  
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ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
26 นางสาวสุดารัตน์  สงคง ครูผู้ช่วย วัดมณเีจรญิมิตรภาพท่ี 227/นา

บอน 
 

27 นางสาวภรณ์ไพลิน  สุขสวสัดิ ์ ครูผู้ช่วย วัดมะนาวหวาน/ช้างกลาง  
28 นางสาวณัฐรดา  ด าเนินผล ครูผู้ช่วย บ้านนา/ช้างกลาง  
29 นางสาวศิรดา  วงศ์คช ครูผู้ช่วย บ้านนา/ช้างกลาง  
30 นางสาวภัสตรา  กรดนวล ครูผู้ช่วย บ้านนา/ช้างกลาง  
31 นางสาวชลิดา  แผ่นทอง  ครูผู้ช่วย วัดหาดสูง/ฉวาง  
32 นางสาวกมลขนก  ณ ภิบาล ครูผู้ช่วย บ้านเกาะขวัญ/ถ้ าพรรณรา  
33 นางสาวปิยะนุช  ช านาญกิจ ครูผู้ช่วย บ้านเกาะขวัญ/ถ้ าพรรณรา  
34 นางสาวกิ่งกนก  สุตะระ ครูผู้ช่วย บ้านนาใหญ่/ทุ่งใหญ ่  
35 นางปุณยาพร  ป้อมเปิม้ ครูผู้ช่วย วัดล านาว/บางขัน  
36 นางสาวรอฮานี หะแย ครูผู้ช่วย โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั/บางขัน 
 

37 นางสาวผกามาส  ชูภักด ี ครูผู้ช่วย โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/บางขัน 

 

38 นางสาวธนัฐฐา  จรเปลี่ยว ครูผู้ช่วย วัดไม้เรียง/ฉวาง  
39 นายภานุเดช  ขวัญเทพ ครูผู้ช่วย บ้านแพรกกลาง/ถ้ าพรรณรา  
40 นางสาวอภิญญา จันทร์พัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดท่ายาง/ทุ่งใหญ ่  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 

1 นางสาวปิยดา  เกดิด้วยทอง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
        (ต าแหน่งท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่ง) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต าแหน่งที่มีคน 

ครอง) จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ไปก าหนดใหม่ใน
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   2 ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
ต าแหน่งท่ีก าหนดไวเ้ดิม 

ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 
ไปก าหนดใหม ่

ต า 
แหน่ง 

โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขท่ี อันดับ ขั้น 

1 นางภัชราดา 
ภักดีวานิช 

คร ู
 
 

วัดเทพนิมิต 
อ.เมืองฯ  สพป.
ภูเก็ต 

454 
 
 

คศ.3 
 
 

 36,950  
 
 

คร ู
 
 

บ้านนาเคียน 
อ.เมืองฯ 
สพป.นศ.1 

454 
 
 

2 นางจารุวรรณ 
พรหมทอง 

คร ู
 

 

วัดป่าระก า 
อ.ปากพนัง  
สพป.นศ.3 

7108 
 

 

คศ.3 
 

 

 58,390  
 
 

คร ู
 

 

วัดท่านคร 
อ.เมืองฯ 
สพป.นศ.1 

7108 
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เร่ืองที่  4.7 
เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
       (ต าแหน่งว่าง) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากสถานศึกษา            
ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการ
สอนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน   8   อัตรา  ดังนี้ 
  

ที ่
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม 

ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ 
ไปก าหนดใหม่ 

ต า 
แหน่ง 

โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่ 

เงินเดือน ต าแหน่ง 
 

โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่ อันดับ ขั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 2 อัตรา 
1 คร ู วัดดินดอน 

สพป.นศ.1 
1097 

 
คศ.3 

 
58,390 

 
ครู 
 

วัดห้วยพระ 
สพป.นศ.1 

1097 
 

2 รอง 
ผอ.ร.ร. 

วัดพระพรหม 
สพป.นศ.1 

2 
 

คศ.4 
 

62,760 
 

ครู 
 

บ้านบางไทร 
สพป.นศ.1 

2 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 4 อัตรา 
3 คร ู วัดนากัน 

สพป.นศ.4 
10748 

 
คศ.2 55,530 

 
ครู บ้านน้ าฉา 

สพป.นศ.4 
10748 

 
4 คร ู วัดประดู่หอม 

สพป.นศ.4 
 

4400 
 

คศ.2 
41,620 

 

ครู 
บ้านสุวรรณเขต 
สพป.นศ.4 

4400 
 

5 คร ู วัดคงคาวดี 
สพป.นศ.4 

6790 
 

คศ.3 58,390 
 

ครู บ้านคลองตีนเป็ด 
สพป.นศ.4 

6790 
 

6 คร ู วัดสโมสร
สันนิบาต 
สพป.นศ.4 

10333 
 

คศ.2 
41,620 

 

 
วัดก าแพงถม 
สพป.นศ.4 

10333 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 อัตรา 
7 คร ู ควนพระสา 

ครินทร์ 
สพม.12 
จ.พัทลุง 
 

27587 
 
 
 

คศ.3 
 
 

65,880 
 

 

ครู 

ทางพูนวิทยาคาร 
สพม.12 
จ.นครศรีธรรมราช 

27587 
 
 

8 คร ู ควนพระสาคริ
นทร์ 
สพม.12 
จ.พัทลุง 

72537 
 
 

คศ.3 
 
 

43,300 
 

 

ครู ร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัน์ 
สพม.12 
จ.นครศรีธรรมราช 

72537 
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เร่ืองที่ 4.8 
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

     

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติรับโอน นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีแก้ว ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ล าดับที่สอบแข่งขันได้ 82                   
ซึ่งเป็นพนักงานครูเทศบาล ต าแหน่งครู เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโคกยาง อ าเภอหัวไทร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เลขที่ต าแหน่ง 7032 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ให้นับอายุราชการต่อเนื่อง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
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เร่ืองที่ 4.9 
เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        ในระยะเวลา  1  ปี 
  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา  1  ปี  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   จ านวน  3  ราย 
 
ท่ี 

ชื่อ / ต าแหน่ง/ 
สถานศึกษา 

วันท่ีบรรจุ 
และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในระยะเวลา 1 ปี  ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ 

1 นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเขาพังไกร 
สพม.12 

25 
ธันวาคม 
2562 

เดิม 
นายภานุวัชร   
               แก้วล าหัด 

แก้เป็น 
นายถาวร  เวชจันทร์ 

นายภักดี  
      เหมทานนท์ 

นางจิรา  ชูช่วย 

2 นางวารินดา  จู้ห้อง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
สพม.12 

25 
ธันวาคม 
2562 

เดิม 
นายภานุวัชร   
               แก้วล าหัด 

แก้เป็น 
นายถาวร  เวชจันทร์ 

นายภักดี  
      เหมทานนท์ 

นางจิรา  ชูช่วย 

3 นางสุจิรา  รตันบุร ี
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนธญัญาวดีศึกษา 
สพม.12 

25 
ธันวาคม 
2562 

เดิม 
นายภานุวัชร   
               แก้วล าหัด 

แก้เป็น 
นายถาวร  เวชจันทร์ 

นายภักดี  
      เหมทานนท์ 

นางจิรา  ชูช่วย 
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เร่ืองที่ 4.10 

เรื่อง  การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีพ.ศ.2563           
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
  อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  น าต าแหน่งว่าง ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชะอวด ต าแหน่งเลขที่ 7037 อัตราเงินเดือน คศ.3 ขั้น 58,390 บาท  ว่างเนื่องจากคืน
เกษียณปี 2563 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 ประกาศเป็นต าแหน่งว่าง
(เพ่ิมเติม) ทันที  ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15 วัน ตามหลักเกณฑ์ ว.6/2563 กรณีการย้ายปกติ ในวิธีการย้าย ข้อ 1.9.1 และส่งค าร้องขอย้ายพร้อม
เอกสารประกอบถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 
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      เร่ืองที่ 4.11 

เรื่อง  การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
     

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้ายให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 ไปประกาศเป็นต าแหน่งว่าง(เพ่ิมเติม) ทันที  ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  ตามหลักเกณฑ์ ว.6/2563 กรณีการย้ายปกติ ในวิธีการ
ย้าย ข้อ 1.9.1 และส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน
วันที่ 22 มกราคม 2564 
  2. อนุมัติการก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างก่อนการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (รอบที่ 2)  
 
 
 

      

        เร่ืองที่ 4.12 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
       
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ 

จ านวน 16 ราย    
 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 16 ราย 
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/

เดือน/ปี 
ถึง

ปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเรื่อง 

 
วันท่ียื่นค าขอ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน 1 ราย 
 1 นายเสฏฐวุฒิ   

พูลแก้ว 
 

  

ครู/ 
ร.ร.บ้านส านักใหม ่

ค.บ./ 
พลศึกษา 

6 ป ี
5 วัน 

21 ชม./ 
สัปดาห ์

พลศึกษา 
 

30 ตลุาคม 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ านวน 9 ราย 
 2 น.ส.ทิพย์ตะวัน 

    ขวัญชัยสกุล 
ครู/ 
ร.ร.วัดมังคลาราม 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

 6  ปี  
 - เดือน 
25 วัน 

23 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาอังกฤษ 27 สิงหาคม 
2563 
 

 3 น.ส.วราภรณ ์
         เรืองเดช 

ครู/ 
ร.ร.วัดกะโสม 

ค.บ./ 
(สังคมศึกษา) 
 

6  ปี  
-  เดือน 
1 วัน 

19 ชม./
สัปดาห ์

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

21 กันยายน 
2563 
 

  4 น.ส.จิรนันท์ 
      เที่ยวแสวง 

ครู/ 
ร.ร.บ้านหนองเจ 

ค.บ./(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6  ปี  
-  เดือน 
1 วัน 

25 ชม./
สัปดาห ์

ปฐมวัย 21 กันยายน
2563 
 

  5 น.ส.พัธรา 
         หนูน้อย 

ครู/ 
ร.ร.วัดหน้าเขา 

ค.บ./(การ
ประถมศึกษา) 

6  ปี  
2 เดือน 
7  วัน 

20 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาไทย 9 ตุลาคม
2563 
 

  6 นางอภิญวรรณ 
         เชาวลิต 

ครู/ 
ร.ร.บ้านทุ่งกรวด 

ศศ.บ./(ภาษาไทย) 6    ปี  
11  
เดือน 
14  วัน 

28 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาไทย 15 ตลุาคม
2563 
 

  7 น.ส.ทัศนวรรณ 
     จิตบรรเจิด 

ครู/ 
ร.ร.บ้านทุ่งกรวด 

ค.บ./(การ
ประถมศึกษา) 

6   ปี  
4   
เดือน 
20 วัน 

27 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาไทย 15 ตลุาคม
2563 
 

  8 น.ส.เพ็ญนภา 
        ริยาพันธ ์

ครู/ 
ร.ร.วัดหน้าเขา 

ค.บ./(การศึกษา
ปฐมวัย) 

6   ปี  
2   
เดือน 
12 วัน 

30 ชม./
สัปดาห ์

ปฐมวัย 3 พฤศจิกายน  
2563 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/

เดือน/ปี 
ถึง

ปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเรื่อง 

 
วันท่ียื่นค าขอ 

  9 นายพิทักษ์สิน 
            ภักดี 

ครู/ 
ร.ร.สังวาลย์วิท 7 

ค.บ./ 
(ดนตรีศึกษา) 

6  ปี  
-  เดือน 
8  วัน 

20 ชม./
สัปดาห ์

ศิลปะ  9 พฤศจิกายน 
2563 
 

 10 
 
 

นางผกาวิลาศ 
หนูเอียด 

ครู/ 
ร.ร.บ้านคลองโอม 

ค.บ./
(คณิตศาสตร์) 

6    ปี  
11 เดือน 
18  วัน 

20 ชม./
สัปดาห ์

คณิตศาสตร ์ 13 พฤศจิกายน
2563 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จ านวน 1 ราย 
11 นางสาวพิมพิมล 

       สิทธิยุโณ  
ครู/ 
ร.ร.บ้านทุ่งชน 

 วท.บ.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
บธ.ม.  
(บริหารธรุกิจ) 

4 ป ี
- เดือน 
1 วัน 

22 ชม./ 
สัปดาห ์

วิทยาศาสตร ์
 
 

3 พฤศจิกายน 
2563 

 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 5 ราย 
12  นางสาววันทน ี

      ญาณหาญ 
ครู/ 
ร.ร.เตรียม
อุดมศึกษาภาคใต ้

ศศ.บ./ภาษาจีน 6 ป ี
3 เดือน 

6 วัน 

20 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาจีน 
 

29 ตลุาคม 
2563 

13 
 

นางเกศกนก 
       เขียวน้อย 

ครู/ 
ร.ร.นาบอน 

วท.บ./ 
ชีววิทยา 

6 ป ี
1 วัน 

23 ชม./
สัปดาห ์

วิทยาศาสตร์  
 

2 พฤศจิกายน 
2563 

 14 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกฏ 
            ต่อม 

ครู/ 
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 

ศศ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม./ 
บริหารการศึกษา 

4 ป ี
6 เดือน 

3 วัน 

23 ชม./
สัปดาห ์

ภาษาอังกฤษ 
 

4 พฤศจิกายน 
2563 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/

สถานศึกษา 

 
วุฒิ/วิชาเอก 

รวม  
วัน/

เดือน/ปี 
ถึง

ปัจจุบัน 

ภาระงาน
ที่สอนต่อ
สัปดาห ์

สาขาวิชา/ 
ช่ือผลงานเรื่อง 

 
วันท่ียื่นค าขอ 

 15 นายจิรายุทธ 
            รัศมี 

ครู/ 
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 

ค.บ./ 
ศิลปกรรม 

6 ป ี
8 เดือน 
21 วัน 

23 ชม./
สัปดาห ์

ศิลปะ 
 

6 พฤศจิกายน 
2563 

 16  นางอรวรรณ 
     เมืองจันทร์ 

ครู/ 
ร.ร.พรหมคีรี
พิทยาคม 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

6 ป ี
15 วัน 

23 ชม./
สัปดาห ์

สังคมศึกษาฯ 
 

16 พฤศจิกายน 
2563 
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 เร่ืองที่ 4.13 
เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีวิทยฐานะช านาญการ (กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การ กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ รายนางสาวพรพรรณ  คชภูมิ  ต าแหน่งคร ู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 
สาขาภาษาไทย  
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       เร่ืองที่ 4.14 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัตกิารประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้

ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน 

2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ จ านวน  31 ราย 
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

รับเงินเดือน สถานศึกษา/ 
โรงเรียน สาขาวิชา หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น(บาท) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 5 ราย 
1 
 

นางเสาวนีย์       
           นาควารี 

คร ู 1094 คศ.1 28,130 วัดพระมหาธาต ุ ภาษาไทย  

2 น.ส.เจริญศรี   
             เชตุวัน 

คร ู 3573 คศ.1 26,120 วัดทุ่งเฟื้อ ภาษาไทย  

3 นายวิทวัส  ชินวงศ ์ คร ู 10025 คศ.1 23,460 บ้านร่อน ภาษาอังกฤษ  
4 นางกนกฉัตร   

              สุขคง 
คร ู 761 คศ.1 23,460 บ้านบางกระบือ ภาษาอังกฤษ  

5 นายภาณุมาศ    
            สืบสาย 

คร ู 1097 คศ.1 25,440 วัดดินดอน สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จ านวน 7 ราย 
6 
 

นางพรทิพย์ 
            บุญศรี 

คร ู 1867 คศ.1 26,930 บ้านบางปรน ภาษาอังกฤษ  

7 นางเบ็ญจวรรณ 
            ดิษฐาน 

คร ู 5385 คศ.1 25,210 วัดประดิษฐาราม ภาษาไทย  

8 นางธนาภรณ ์
  ลักษณาวิบูลย์กุล 

คร ู 5732 คศ.1 23,470 สหกรณ์นิคมกสิกร
รมทุ่งสง 

ภาษาไทย  

9 น.ส.วรรณภา 
          สมุห์นวล 

คร ู 6022 คศ.1 23,290 บ้านบางตะเภา ภาษาอังกฤษ  

10 น.ส.กุหลาบ 
           อารีวงศ์ 

คร ู 5751 คศ.1 23,400 บ้านจ าปา คณิตศาสตร ์  

11 น.ส.พิฐชญาณ ์
            มลิวัลย์ 

คร ู 1690 คศ.1 23,600 วัดกะเปียด ภาษาไทย  

12 น.ส.ณัฐรดา 
           เจริญสุข 

คร ู 2219 คศ.1 24,250 บ้านเกาะขวัญ คอมพิวเตอร ์  
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

รับเงินเดือน สถานศึกษา/ 
โรงเรียน สาขาวิชา หมายเหตุ 

อันดับ ขั้น(บาท) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จ านวน 6 ราย 
13 นางสาวพจนารถ   

          อรุณรัตน ์
คร ู 9086 คศ.1 27,180 วัดควนชะลิก        วิทยาศาสตร ์  

14 นางปาจรีย์    
         สุวรรณครี ี

คร ู 10536 คศ.1 27,960 บ้านควนมิตร วิทยาศาสตร ์  

15 นายวิทวัฒน์  
    เจริญเฉลมิศักดิ ์

คร ู 8681 คศ.1 24,030 บ้านหน้าศาล คณิตศาสตร์   

16 นางสาวอนุสรา   
          เรือนงาม 

คร ู 3522 คศ.1 27,170 วัดแดง ปฐมวัย  

17 นางสาววรรธนพร   
               โพธา 

คร ู 3066 คศ.1 25,520 บ้านห้วยหาร ภาษาอังกฤษ  

18 นางสาวรมยากรณ์              
      เฉลิมศรีเมือง 

คร ู 3518 คศ.1 23,730 วัดแดง ภาษาอังกฤษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 จ านวน 4 ราย 
19 

 
นางกัลยา   
          ตรึกตรอง            

คร ู 8573 คศ.1 23,770 วัดประทุม 
ทายการาม 

ภาษาไทย  

20 นางนันทพร   
             คงมณี 

คร ู   4450 คศ.1 26,310 วัดประทุม 
ทายการาม 

คณิตศาสตร ์  

21 นายณัฐพงศ ์
        พรหมทอง            

คร ู 4689 คศ.1 28,390 ปทุมานุกูล ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

22 นางนิตยา 
    อนันทกาญจน์ 

คร ู 8288 คศ.1 26,040 บ้านเผียน ภาษาไทย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จ านวน 9 ราย 
23 นายเด่นวัฒน 

             สักคุนา 
รอง

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 25694 คศ.1 30,740 ช้างกลางประชานุกูล 
 

บริหาร
สถานศึกษา 

 

24 นายเจษฎา               
              อยู่ข า 

คร ู  26253 คศ.1 23,920 บางขันวิทยา คณิตศาสตร ์  

25 นางสาววลิดา 
            เชาว์ไฝ 

คร ู 114473 คศ.1 25,250 ประสาธน์ราษฎร์
บ ารุง 

ภาษาไทย  

26 นางสายเพ็ญ 
           เอยีดบาง 

คร ู  107496 คศ.1 27,060 สตรีทุ่งสง ภาษาไทย  

27 นายปิยะรัฐ 
            อารมย ์

คร ู 998(ส) คศ.1 23,200 สิชลคณุาธารวิทยา วิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

 

28 นางสาวสุวิตร ี
             ชูทอง 

คร ู 25451 คศ.1 23,020 ฉวางรัชดาภิเษก ศิลปะ  

29 นายสมใจ 
            สุขแจ่ม 

คร ู    537 คศ.1 25,380 ขนอมพิทยา ภาษาอังกฤษ  

30 นายสุรเชษฐ 
        คาวินพฤติ 

คร ู 105359 คศ.1 25,630 พรหมคีรีพิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) 

 

31 นางสาวจารณุ ี
           นิยมญาติ 

คร ู 125602 คศ.1 27,040 ชะอวดวิทยาคาร ภาษาไทย  
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  เร่ืองที่ 4.15 

เรื่อง  ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
       และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ต าแหน่งครู) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย

ฐานะช านาญการพิเศษ  ราย นายธวัชชัย  เพชรศรี  
2.  อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ  ราย นายธวัชชัย  เพชรศรี   
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     เร่ืองที่ 4.16 

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

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1  จ านวน 3 ราย เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/ วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

รับเงินเดือน สถานศึกษา/ สาขาวิชา วันท่ีส่งผลงาน 
อันดับ ขั้น(บาท) โรงเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 1 ราย 
1 นางพิมพ์พร 

             ยอดพุฒ 
ผอ.ร.ร./ 
ผอ.ช านาญการ 

1942 คศ.2 30,830 วัดโคกเมร ุ บริหาร
สถานศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 2 ราย 
2 นายสันติชัย  

            ไตรเมศ 
 
 

ครู/ 
ครูช านาญการ 
 
 

125072 

 

คศ.2 44,560 
 
 
 

ประสาธน์
ราษฎร์บ ารุง 
 
 

วิทยาศาสตร์ 
(ท่ัวไป) 

 
 

 

3 นางสุภารตัน ์
ไตรเมศ 

 

ครู/ 
ครูช านาญการ 
 
 
 

100645 

 

 

 

คศ.2 40,360 
 
 
 
 

ประสาธน์
ราษฎร์บ ารุง 
 
 

คณิตศาสตร ์
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    เร่ืองที่ 4.17 

เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
        (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ) 
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 7 ราย 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                   

จ านวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 

 

ที่ 
 

ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

อัตราเงินเดือน สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 

 

สาขาวชิา 
อันดับ ขั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 7 ราย 
1 นางบุณยวรีย์   

     เศวตวงศ์สกุล 
 

ผอ.รร./ 
ผอ .รร .ช าน าญ
การ 

2785 
 
 

คศ.2 37,960 ตชด.บ้านควนมีชัย 
 
 

สายงาน
บริหาร
สถานศึกษา 

2 นางอมรรัตน์   
           สุขเพง็ 
 

ผอ.รร./ 
ผอ.รร.ช านาญ
การ 

10305 
 
 

คศ.2 37,410 บ้านปลายราง 
 
 

สายงาน
บริหาร
สถานศึกษา 

3 
นายสมพร   
           ไชยมุด 

ผอ.รร./ 
ผอ.รร.ช านาญการ 6601 

คศ.2 33,230 
วัดโคกมะม่วง 

สายงาน
บริหาร
สถานศึกษา 

4 
นายภูชิต  ไกรด า 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

2921 
คศ.2 26,980 

วัดทุ่งหล่อ คอมพิวเตอร ์

5 นางวราพร   
       เตื้องวิวัฒน์ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

3719 
คศ.2 25,440 

บ้านบางพระ คอมพิวเตอร ์

6 นางสาลินี   
          ทองทรง 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

10742 
คศ.2 28,050 

วัดจิกพนม คณิตศาสตร ์

7 
นายโอภาส   
            ชูช่วย 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

6797 
คศ.2 25,930 

วัดกาโห่ใต ้
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี
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เร่ืองที่ 4.18 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
          ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งท่ี 1 ) 
 
 

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

ที ่ ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

รับเงินเดือน 
สถานศึกษา/

โรงเรียน 
สาขาวิชา อันดับ ขั้น (บาท) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 จ านวน 2 ราย 
1 นางเบ็ญมาศ 

             แก้วซัง 
ครู/ 
ครูช านาญการ 

347 คศ.2 35,270 วัดพระ
มหาธาต ุ

ภาษาไทย 

2 น.ส.วีลายา 
          มะห์มูดีย ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

4048 คศ.2 35,270 บ้านคลองดิน ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน  1 ราย 
3 นางมนต์ทิพย์ 

       วงศ์สุวรรณ ์
ครู/ 
ครูช านาญการ 

25075 
คศ.2 

40,800 
ท่าศาลา
ประสิทธ์ิศึกษา 

คณิตศาสตร ์
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 
 

      
               เร่ืองที่ 4.19 
เรื่อง    การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาก าหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

         ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส ารวจข้อมูลและ
น าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
น าเสนอ กศจ.เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือด าเนินการพร้อมกัน ทั้ง 5 เขต ต่อไป 
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       เรื่องที่ 4.20 

เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

 อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

สถานศึกษา หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 1 ราย 
1 นายพิเชษฐ์ สกุณา ครู/ช านาญการ 

 
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จ านวน 1 ราย 
2 นางพัฒนา  สินธู ครู/ช านาญการ/ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 1 ราย 
3 นางบุณยกร   

         อินทร์แก้วศรี    
ครู/ช านาญการ 
 

โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
 

 

4 นายจ านงค์ ชัยเพ็ชร            ครู/ช านาญการ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  
5 นางจารุวรรณ      

              รอบคอบ  
 

ครู/ช านาญการ 
 
 

โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ 
 

 

 
เร่ืองที่ 4.21 

เรื่อง การอนุมัติการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให้ใช้ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 5 เกลี่ยให้กับ 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แทนต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ต าแหน่งเลขที่ อ 21 เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่มีความจ าเป็น
น้อยกว่า 
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เรื่องที่ 4.22 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) ตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

๓๘ ค.(๒) ตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  จ านวน   2 ราย   ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ย้าย นายพยุงศักดิ์  เจริญวรรณ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ  
จากต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราว ต าแหน่งเลขที่ อ 13 ไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับช านาญการ  
ในต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  ต าแหน่งเลขที่ อ 21  

2. อนุมัติให้ย้าย นายสมพงศ์  วัชรกาฬ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
จากต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราว ต าแหน่งเลขที่ อ 26 ไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ                  
ในต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ต าแหน่งเลขท่ี อ 18  
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เร่ืองที่ 4.23 

เรื่อง    ขอใช้ต าแหน่งว่างเพื่อประกาศรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร 
          ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
          นครศรี ธ รรมราช  เขต  1 -เขต  4  และส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามัธยมศึ กษ า เขต  12                  
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

       1. อนุมัติน าต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาใช้ส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้าย  หรือการโอน  และหรือ
กรณีอ่ืน ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-๔  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒   จ านวน 39 อัตรา 

      2. อนุมัติให้น าประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศ ณ วันที่ 14  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  เรื่อง  ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณี
เปลี่ยนต าแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   
โดยให้ กศจ .ด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยายน  2560  
ก าหนดทุกขั้นตอน 
      3.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน ท าหน้าที่
ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม   
                 4 .  อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แทนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกกรณี 
 

            
ที ่

 
ต าแหน่ง 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
กลุ่ม/หน่วย 

 
เงินเดือน 

 
หมาย
เหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จ านวน 8 อัตรา 
1 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
อ 4 อ านวยการ 43,600  

2 นวช.การเงิน              
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 13 บริหารงาน
การเงินฯ 

43,600  

3 นวช.พัสด ุ วิชาการ ช านาญการ/
ช านาญการ
พิเศษ 

อ 15 บริหารงาน
การเงินฯ 

54,000  

4 นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 17 บริหารงานบุคคล 48,790 ผอ.กลุ่ม 
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ที ่

 
ต าแหน่ง 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
กลุ่ม/หน่วย 

 
เงินเดือน 

 
หมาย
เหตุ 

5. นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 26 บริหารงานบุคคล 58,390  

6 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 36 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

58,390 ผอ.กลุ่ม 

7 
 

นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 38 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

43,600  

8 นวช.การเงิน                
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 47 รร.บ้านทวดทอง 43,600  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 10 อัตรา 
      

9 
นักจัดการงาน
ทั่วไป 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 1 อ านวยการ 69,020 ผอ.กลุ่ม 

10 นวช.การเงิน 
และบัญชี 

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 8 บริหารงาน
การเงินฯ 

65,020 ผอ.กลุ่ม 

11 นวช.การเงิน 
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 10 บริหารงาน
การเงินฯ 

48,530  

12 นวช.การเงิน 
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 16 บริหารงาน
การเงินฯ 

65,020  

13 นักทรัพยากร
บุคคล 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 24 บริหารงานบุคคล 50,410  

14 นักวิเคราะห์ฯ วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 32 นโยบายและแผน 68,550 ผอ.กลุ่ม 

15 นักวิเคราะห์ฯ วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 34 นโยบายและแผน 39,890  

16 นักวิชาการ
ศึกษา 

วิขาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 43 ส่งเสริมการ                    
จัดการศึกษา 

43,210  

17 นักวิชาการ
ศึกษา 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 41 ส่งเสริมการ                    
จัดการศึกษา 

45,570  

18 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

อ 49 นิเทศ การจัด   
การศึกษา 

24,030  
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ที ่

 
ต าแหน่ง 

 
ประเภท 

 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
กลุ่ม/หน่วย 

 
เงินเดือน 

 
หมาย
เหตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 8 อัตรา 
19 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ/

ช านาญการ 
อ 5 อ านวยการ 43,600  

20 นวช.การเงิน               
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 11 บริหารงาน
การเงินฯ 

37,570  

21 นวช.การเงิน                 
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 15 
 

บริหารงาน
การเงินฯ 

38,360  
 
 

22 นวช.การเงิน                 
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 16 บริหารงาน
การเงินฯ 

43,600  

23 นวช.พัสด ุ วิชาการ ช านาญการ/
ช านาญการ
พิเศษ 

อ 17 บริหารงาน
การเงินฯ 

54,790  

24 นักวิเคราะห์ฯ วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 34 นโยบายและแผน 41,720  

25 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ช านาญการ/
ช านาญการ
พิเศษ 

อ 40 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

56,960  

26 นวช.ตรวจสอบฯ วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 52 ตรวจสอบภายใน 29,710  

27 นักจัดการงานทั่วไป  วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 2 อ านวยการ 43,600  

28 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี  

วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 7 บริหารงาน
การเงินฯ 

58,390 ผอ.กลุ่ม 

29 นักวิชาการเงิน 
และบัญชี  

วิชาการ 
 

ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 9 บริหารงาน
การเงินฯ 

43,600  

30 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ  
 

ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 15 บริหารงาน
การเงินฯ 

43,600  

31 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 16 บริหารงานบุคคล 48,710 ผอ.กลุ่ม 

32 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 21 บริหารงานบุคคล 43,600  

33 นิติการ วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

อ 25 บริหารงานบุคคล 47,180  

34 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ช านาญการ
พิเศษ 

อ 34 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

58,390 ผอ.กลุ่ม 
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ที ่ ต าแหน่ง ประเภท ระดับ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

กลุ่ม/หน่วย เงินเดือน หมาย 
เหตุ 

35 นักประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

อ.4 อ านวยการ 53,080  

36 นักวิชาการเงิน   
และบัญชี  

วิชาการ ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

อ.9 บริหารงาน
การเงินฯ 

19,780  

37 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

อ.27 บริหารงานบุคคล 46,470  

38 เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน
/ช านาญ
งาน 

อ.46 นิเทศ ติดตามฯ 39,180  

39 นักวิชาการเงิน             
และบัญชี 

วิชาการ ปฏิบัติการ
/ช านาญ
การ 

อ.54 รร.โยธินบ ารุง 42,970  
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เร่ืองที่ 4.24 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร 
       ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. อนุมัติให้น าต าแหน่งเลขที่ อ 17  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  และ ต าแหน่งเลขที่ อ 15  กลุ่มบริหารงานการเงิน                   
และสินทรัพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มาประกาศรับสมัครข้าราชการครู                     
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
 2.   อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.10/2548 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 ลงมา และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และต าแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 

2.1 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติของบุคคล  คณะกรรมการคัดเลือก 
บุคคล และคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  2.2 ขออนุมัติการประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

3.   อนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 น าผลการประเมินผลงานมาเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้ง ต่อไป 
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เร่ืองที่ 4.25 

 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปี พ.ศ.2564  
 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1. อนุมัตกิลุ่มวิชาหรอืทางหรือสาขาวิชาเอก เพ่ือใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
และมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ จ านวน 17 กลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ต าแหน่งว่าง จ านวน 112 อัตรา  ดังนี้ 
 
ที ่ กลุ่มวิชาหรือทาง              

หรือสาขาวิชาเอก 
จ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร รวม

ทั้งสิ้น สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4 สพม.12 
1 คณิตศาสตร์ 2 5 2 3 2 14 
2 ภาษาไทย 2 3 7 4 5 21 
3 ภาษาอังกฤษ - 2 2 3 - 7 
4 ภาษาจีน - - - - 3 3 
5 ภาษาญี่ปุ่น - - - - 1 1  
6 วิทยาศาสตร์ - 2 2 1 2 7  
7 ฟิสิกส์ - - - - 1 1  
8 สังคมศึกษา 1 2 1 2 3 9  
9 พลศึกษา - 1 1 3 6 11  

10 ดนตรีสากล - - - - 1 1  
11 ศิลปศึกษา - 1 - - 1 2  
12 คอมพิวเตอร์ 1 2 2 1 1 7  
13 คหกรรมศาสตร์ - 1 - - 1 2  
14 ประถมศึกษา - 1 - 1 - 2  
15 ปฐมวัย - 8 10 4 - 22  
16 ดุริยางค์ไทย - - - - 1 1  
17 ดนตรีศึกษา - 1 - - - 1  
 รวม 6 29 27 22 28 112  
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2.  อนุมัตใิห้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด และตามแนวปฏิบัติที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม เมื่อด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว รายงาน กศจ. ทราบ                  

3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง 

4. อนุมัติเป็นหลักการกรณี ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้
ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการ โดยความเห็นชอบ
ของประธาน กศจ. แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ ต่อไป 

5. อนุมัติเครื่องมือการในการด าเนินการคัดเลือก โดยการจ้างสถาบันศึกษา  เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ 
ผลิตชุดแบบทดสอบ และประมวลผลการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค 
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เร่ืองที่ 4.26 

เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้แก่ ครอบครัวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จ านวน 1  ครอบครัว  ได้ แก่  ครอบครัวชมพูนิ กซ์  จัดการศึกษา                 
ให้แก่ เด็กหญิงชมพูนิกซ์  ชูราษฎร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563  
 
 
 
 

 
เรื่องที่ 4.27 

เรื่อง    การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง ทั้ งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕o หมวดที่ 3 การเลิกสถานศึกษา ข้อ 11  ข้อ 12 และข้อ 13 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบมาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
 
 

 
เร่ืองที่ 4.28 

เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  
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เร่ืองที่ 4.29 
เรื่องท่ี    (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต  
                
 
 
 

เรื่องที่ ๔.30 
เรื่อง   การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 


