
ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ผลการพิจารณา
กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร

1 นางธารทิพย  ศรีทวีป ครู ร.ร.นาบอน ผานเกณฑ
2 นายชีพ  สุวรรณชัย ครู ร.ร.นาบอน ไมผานเกณฑ
3 นางปราณี  สุวรรณชัย ครู ร.ร.นาบอน ปรับปรุงคร้ังที่ 1
4 นายประดิษฐ  สุวรรณโณ ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม ปรับปรุงคร้ังที่ 1
5 นางนิตยา  อนันต ครู ร.ร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปรับปรุงคร้ังที่ 1
6 นายบุญเกียรติ  ศรีชาเยศ ครู ร.ร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปรับปรุงคร้ังที่ 1
7 นางปวิตรา  สมถวิล ครู ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม ไมผานเกณฑ
8 นายอรรถชัย  ชูแกว ครู ร.ร.ทานครญาณวโรภาสอุทิศ ผานเกณฑ
9 นางวรวรรณ  ชูแกว ครู ร.ร.โยธินบํารุง ไมผานเกณฑ
10 นางวิภาวี  บุญฤกษ ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ผานเกณฑ
11 นางอารีย  สุขนวล ครู ร.ร.ควนขนุน ไมผานเกณฑ
กลุมสาระวิชาภาษาไทย

1 นางสาวจารี  จันทมาศ ครู ร.ร.โยธินบํารุง ผานเกณฑ
2 นางชญานิศ  คงหอม ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผานเกณฑ
3 นางพิศมัย  วิไลประสงค ครู ร.ร.คงคาประชารักษ ผานเกณฑ
4 นางมณฑิรา  วัฒนา ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผานเกณฑ
5 นางจรัญญา  มาศบรรเจิด ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
6 นางลิสา  ศรีใหม ครู ร.ร.สิชลประชาสรรค ผานเกณฑ
7 นางฮามีดะ  ดาราแมง ครู ร.ร.โยธินบํารุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1
8 นางดวงใจ  ทรัพยเจริญ ครู ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา ปรับปรุงคร้ังที่ 1
9 นางอุทัยวรรณ  วรรณพงศ ครู ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา ปรับปรุงคร้ังที่ 1
10 นางมณทิพย  หนูดํา ครู ร.ร.เชียรใหญ ผานเกณฑ
11 นางสมจิตร  ชูสุวรรณ ครู ร.ร.พนางตุง ไมผานเกณฑ
12 น.ส.จันทรจิรา  ฤทธิศักดิ์ ครู ร.ร.ประภัสสรรังสิต ปรับปรุงคร้ังที่ 1
13 นางสาวธนพร  ทองลมุล ครู ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ผานเกณฑ
14 นางอารมย  ชลสิทธิ์ ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผานเกณฑ

ผลการพิจารณาการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0164-0169 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558



ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ผลการพิจารณา
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร

1 นางศุภร  เวทยาวงศ ครู ร.ร.สิชลประชาสรรค ปรับปรุงคร้ังที่ 1
2 นางชญานิษฐ เพ็งหนู ครู ร.ร.ทานครญาณวโรภาสอุทิศ ปรับปรุงคร้ังที่ 1
3 นายสุขสันต  ตระกูลดิษฐ ครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ไมผานเกณฑ
กลุมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ

1 นางณภาภัช  พงษพนภัย ครู ร.ร.นบพิตําวิทยา ผานเกณฑ
2 นางสาวเจตยา  แซตั้ง ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
กลุมสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 นางพวงรัตน  เหลาธนถาวร ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
2 นางเรไร  ดิษฐปาน ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
3 นางพิจิตรา  จิตมาศ ครู ร.ร.รอนพิบูลยเกียรตืฯ ปรับปรุงคร้ังที่ 1
4 นางสาวนภาพร  หนูสม ครู ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม ปรับปรุงคร้ังที่ 1
5 นางปานทิพย  มีสวัสดิ์ ครู ร.ร.โยธินบํารุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1
6 นายจักรพงศ  ดําเพ็ง ครู ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา ผานเกณฑ
7 นายวาสนา  สุขสง ครู ร.ร.โรงเรียนควนขนุน ผานเกณฑ
กลุมสาระวิชาศิลปะ

1 นางจิณธภัสน  สุขทร ครู ร.ร.โยธินบํารุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1
2 นางมธุรส  ทองกัน ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ผานเกณฑ
3 นางชูศรี  บุญทอย ครู ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา ปรับปรุงคร้ังที่ 1
4 นางวีณา  ทองขาว ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ผานเกณฑ
5 นายมนูญ  หวันเหล็ม ครู ร.ร.โยธินบํารุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1
6 นายวิทวัชญ  วัฒนประพันธ ครู ร.ร.อินทรธานีวิทยาคม ปรับปรุงคร้ังที่ 1
7 นางนวลรหง  หมวดชัยทอง ครู ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
กลุมสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1 นายชัยยุทธ  ฤทธิจักร ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ผานเกณฑ
2 นายสุเมธ  แกวเนิน ครู ร.ร.ชะอวด ผานเกณฑ
3 นางณิชากร  ชูมณี ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปรับปรุงคร้ังที่ 1
4 นางสุพัตรา  เทพมณี ครู ร.ร.นาบอน ปรับปรุงคร้ังที่ 1
5 นางกัญญรส  บุญสิงห ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ปรับปรุงคร้ังที่ 1
6 นางนิรชร  วงศภักดิ์ไพบูลย ครู ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปรับปรุงคร้ังที่ 1
7 นายสุวิทย  จินพันทัง ครู ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก ปรับปรุงคร้ังที่ 1
8 นายปราโมทย  หอมประกอบ ครู ร.ร.เชียรใหญสามัคคี ปรับปรุงคร้ังที่ 1



ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ผลการพิจารณา
9 นายสมชาติ  กองเอียด ครู ร.ร.ประภัสสรรังสิต ปรับปรุงคร้ังที่ 1
10 นายชูสิน  เดชดี ครู ร.ร.ประภัสสรรังสิต ผานเกณฑ
11 นายพรประสิทธิ์  พุฒเจริญ ครู ร.ร.พนางตุง ปรับปรุงคร้ังที่ 1

หมายเหตุ : 1. กลุมสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (บรรณารักษณ, แนะแนว, ลูกเสือ) และ ภาษาอังกฤษ อยูระหวางการพิจารณา
     2. ผูสงผลงานแตละกลุมสาระขางตนและไมปรากฏผลการพิจารณา ใหประสานเจาหนาที่ กลุมงานบุคคล ดังนี้
           นายทีปวิทย  ศรีอินทร กลุมสาระวิชาภาษาไทย
            โทร. 084 - 8368375 กลุมสาระวิชาสังคมศึกษาฯ

กลุมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

           นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
           โทร. 084 - 9634281 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร

กลุมสาระวิชาศิลปะ

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด ผลการพิจารณา
1 น.ส.ศรีเรือน  นารีเลิศ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง ผานเกณฑ
2 น.ส.อัจฉรา  นาควานิช ครู ร.ร.พระพรหมพิทยานุสรณ ผานเกณฑ

ผลการพิจารณาการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558


