
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่  ๒๗๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

   ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ และก าหนดให้กระทรวง 

ศึกษาธิการรับผิดชอบ หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไข

ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และ

ระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ที่จะต้อง

ด าเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นคณะกรรมการ

เครือข่ายส่ง เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

  ๑. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ว่าที ่ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

ประธาน 

กรรมการ 

 

๒) นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

รองประธาน

กรรมการ 
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๓) นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

กรรมการ 

๕) นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๖) นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๗) นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๘) นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๙) นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๐) นางกนกกานต์ ลบลาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 

๑๑) นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๒) นายภิรมย์ สกุลวงค ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

๑๓) นางสาวมุกมณีย์ ภูวงค ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า สพท. กรรมการ 

๑๔) นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและ

เลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่  
  ๑. เป็นศูนย์การประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
  ๒. เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจาก
สายด่วน ๑๕๗๙ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการแก้ไข  
  ๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานระดับจังหวัด อ าเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
  ๕. ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๖. ประสาน ติดตาม จัดท ากรณีศึกษา บริการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรมแก่นักเรียนและนักศึกษา  
  ๗. ส่งเสริม สนับสนุน งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่
นักเรียนและนักศึกษา  
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  ๘. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          ๒. ชุดปฏิบัติการเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระดับอ าเภอ มีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
                   ๒.๑ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

๑) นายสง่า นาวารัตน์ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณี      

ศรีธรรมราช 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสันติ นาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านคร   

ญาณวโรภาสอุทิศ 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพูน รองประธาน

กรรมการ 

๕) นายวิทยา เพชรจู รองผู้อ านวยการโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๖) นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๗) นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๘) นายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๙) นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อ านวยการโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
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๑๐) นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูล 

      พันธ ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณี 

ศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๑๑) นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณี 

ศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๑๒) นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณี 

ศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๑๓) นางสุมาลี ใบธน รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่านคร

ญาณวโรภาสอุทิศ 

กรรมการ 

๑๔) นายปธิณญากร สุทธิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๕) นายพรเทพ บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๖) นายอดุลย์ พันทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๗) นายชัยยุทธ ฤทธิจักร ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 

๑๘) นายประทีป มุขดาร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๑๙) นายนิวัฒน์ อรุณ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง กรรมการ 

๒๐) นางพยอม ฤทธิชาญชัย ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๑) นางผาสุข ถาวร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๒) นายพัฒนศักดิ์ คงเสน ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๓) นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๔) นางภาวิณี ชัยสงคราม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๕) นายสมเจตต์ เจนการ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๖) นายอภิรักษ์ ขนอม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๗) นายช านาญ ไชยศร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๘) นายวิทยา ชุมหล่อ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๒๙) ส.ต.ต.สุธา หนูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๓๐) นางปลื้มจิตต์ ไชยก าจร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๓๑) นางดวงพร แซ่แต ้ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๓๒) นางสุจินันท์ ศรีเมือง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 



- ๕ - 

 

๓๓) นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๓๔) นางสาวอรณิช สีเด้ง ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาส

อุทิศ 

กรรมการ 

๓๕) นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชา ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาส

อุทิศ 

กรรมการ 

๓๖) นายสุนทร ทองเอียด ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 

๓๗) นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๓๘) นายเกียรติสิน เทพวารินทร์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๓๙) นายเลอพงค์ แพ่งกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๔๐) นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจม  
ราชูทิศ 

กรรมการ 

๔๑) นายธีรพงษ์ โสมจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านคร    
ญาณวโรภาสอุทิศ 

กรรมการ 

๔๒) นายศรชัย โชต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณี 

ศรีธรรมราช 

กรรมการและ

เลขานุการ 

๔๓) นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบ ารุง กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

                ๒.๒ อ าเภอลานสกา  

๑) นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายอุดร ดวงมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางสาวจันทร์จิรา ทองทิพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๔) นางสาววงแข สอดจิตต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
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๕) นายภาณุวิชย์ สุขข ี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๖) นายชูศักดิ์ พิศแลงาม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๗) นายพิชากร โสตทิพย ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๘) นายภณ เพ็งสกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๓ อ าเภอพระพรหม 

๑) นายพิทักษ์ เชิญทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหม

พิทยานุสรณ์ 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสุภาส มณีโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอุทิศ 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายอุดม เจริญผล รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาภาคใต้ 

กรรมการ 

๔) นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาภาคใต้  

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๔ อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 

๑) นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

ประธาน

กรรมการ 

 

๒) นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูน     
วิทยาคาร 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายสุวนิตย์ จิตต์ส ารวย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
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๔) นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๕) นายเจษฎา ข่าทิพพาที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๖) นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๗) นายทิชานนท์ หนอนวุ่น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

๘) นายสุทิศ ช่วยด้วง ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการ 

๙) นายธนากร คงช่วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิม     

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการและ

เลขานุการ 

๑๐) นายสิทธินันท์ แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ     

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช 

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๒.๕ อ าเภอทุ่งสง 

๑) นายจิรัฎฐ ์รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประธาน 

กรรมการ 

๒) นายสนธญา ทรงทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายมนูญ กลับกล่อม รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๔) นายอาวุธ จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๕) นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๖) นางสุทธิดา ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 
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๗) นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ 

๘) นายสมชัย กลีบแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๙) นายพิษณุ ชะลา ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๑๐) นายอาทิตย์ รักขาว ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๑๑) นางวิภาดา ชัยทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๑๒) ว่าที ่ร.ต.พงศ์ศักดิ์ หนูเอียด ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๑๓) นายอุดมศักดิ์ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 

๑๔) นายเศณวี อ่ าครอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 

๑๕) นายสุชาติ โรวัฒน ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 

๑๖) นายสุชาติ แก้วหล้า ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการ 

๑๗) นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์ ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการ 

๑๘) ว่าที ่ร.อ.กฤษฎา วรรณา ลูกจ้างโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการ 

๑๙) นายฤชายุส พลายด้วง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ 

๒๐) นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๖ อ าเภอทุ่งใหญ่ 

๑) นางสุจิรา รัตนบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเสม็ดจวน
วิทยาคม 

ประธาน 

กรรมการ 

๒) นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนกรุงหยัน  
วิทยาคาร 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่    
เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัคลาภิเษก 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นางสาวกชมล เดิมคลัง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่
เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมัคลาภิเษก 

กรรมการ 

๕) นายเทียนชัย ยอดทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม 

กรรมการ 

๖) นายวิรัตน์ วรรณทอง ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ 

๗) นายสุวัชรินทร์ ต่างสี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ 
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๘) นายกิตติกร กาญจนอุดม ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ 

๙) นายกมล รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ 

๑๐) นายสุริยันต์ พรหมดวง ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการ 

๑๑) นางสาวพรรษา ธนาวุฒ ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๗ อ าเภอฉวาง 

๑) นายเฉลิมชัย จิตส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียนฉวาง

รัชดาภิเษก 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสามารถ ริยาพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางสุจิตรา ริยาพันธ์ ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ 

๔) นางสาวณัฐนิชา นุมาศ ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ กรรมการ 

๕) นางสาวปรารถนา อินทรสม 

    เคราะห์ 

ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ กรรมการ 

๖) นายชวกร มณีโลกย์ ครูโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ ์ กรรมการ 

๗) นายกันตพงษ์ ด ารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฉวาง
รัชดาภิเษก 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๘ อ าเภอนาบอน 

๑) นายวิชัย ราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาบอน ประธาน 

กรรมการ 

๒) นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง ครูโรงเรียนนาบอน รองประธาน 

กรรมการ 

๓) นายวันชัย มณีสม ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการ 

๔) นายอุดมรัตน์ สุขสม ครูโรงเรียนนาบอน กรรมการและ

เลขานุการ 
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   ๒.๙ อ าเภอบางขัน 

๑) นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบางขันวิทยา ประธาน 

กรรมการ 

๒) นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางอาทิตยา เจ้ยทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางขัน
วิทยา 

กรรมการ 

๔) ว่าที ่ร.ต.พงภรากรณ์ ขุนภักด ี ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 

๕) นายปรรัช หัตถ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 

๖) นายศราวุธ ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 

๗) นายเจษฎา อยู่ข า ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 

๘) นายเกษมศักดิ์ หนูชุม ครูโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 

๙) นายภูวิทิต อ านักมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางขัน
วิทยา 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๐ อ าเภอพิปูน 

๑) ว่าที ่ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ 

ประธาน 

กรรมการ 

๒) นายอรรถวุฒิ บุญเทพ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ 

๓) นายธราสุต์ แกล้วทนง ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ 

๔) นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ 

๕) นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ 

๖) นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ า รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูน 
สังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๑ อ าเภอช้างกลาง  

๑) นายวิชัย สุขพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างกลาง
ประชานุกูล 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายรัฐพล ศรีทิพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนช้างกลาง 
ประชานุกูล 

กรรมการและ

เลขานุการ 
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    ๒.๑๒ อ าเภอถ้ าพรรณรา 

๑) นายเด่นวัฒน สักคุนา ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาธน์
ราษฎร์บ ารุง 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสันติชัย ไตรเมศ ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง กรรมการ 

๓) นางสุภารัตน์ ไตรเมศ ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง กรรมการ 

๔) นางอรสา ชุมชาตรี ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง กรรมการ 

๕) นางสาววลิดา เชาว์ไฝ ครูโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๓ อ าเภอเชียรใหญ่ 

๑) นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธาน 

กรรมการ 

๒) นายนฤทธิ์ จันมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
สามัคคีวิทยา 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นางสาวจิติพร หนูคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔) นายวิชัย เภอแสละ ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ กรรมการ 

๕) นายธนกฤต โมราศิลป์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๖) นางอรัญญา ทัศนวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๗) นางสาวสุวณี หนูคง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๘) นางนิติมา ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๙) นางสาวณาตยา ดีหนู ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๐) นางสาวภูรินาถ โภคากรณ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๑) นางภัทรา ชายวงศ ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๒) นางสาวศุภวรรณ มีแก้ว ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๓) นางสาวอุไร ขาววงศ ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๔) นางนงเยาว์ บุญสุข ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๕) นางผ่องศรี ศรีมีชัย ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๖) นางปูริดา ชัยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 
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๑๗) นางวรมน เกื้อมา ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๘) นายสุธีร ์จะนะจินา ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๑๙) นางสาวอ้อยทิพย์ บุตรพรม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๐) นายชัยวัฒน ์บุญญัติศักดิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๑) นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๒) นางเบญจา พลเดช ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๓) นางวิภาวรรณ ซุ่นอินทร์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๔) นางสาวบุศรา เต็มลักษมี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๕) นายสุรศักดิ์ คาสง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๖) นางสาวนฤมล กันตฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๗) นางสาวนิยาภรณ์ นวลปลื้ม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๘) นางปัทมพร คงทอง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๒๙) นางจานงค์ จุลพรหม ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๐) นางสายหยุด บุรินทโกษ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๑) นางอัญชุลี เลาหวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๒) นางสุภาพร เกิดเขียว ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๓) นายสมพร สุขพันธ์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๔) นางจุฑามาศ ยิ่งยงค์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๕) นางสาวฉันทนา บุญศรี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๖) นายศักดิ์มงคล ยี่ม ี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๗) นางนิตยา ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๘) นางสาวจรรยา สิทธ ี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๓๙) นายวิทูล สนธิเมือง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๐) นายบัญจบ จันทร์คล้าย ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๑) นางณิชกุล ใจมนต์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๒) นางนพรดา สารไสยา ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๓) นายสุนทร พลเดช ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 



- ๑๓ - 

 

๔๔) นายสุรศักดิ์ เรืองข า ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๕) นายนันทยา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๖) นายคงกระพันธ์ สัจจผล ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๗) นางสาวปรีดา จิตตารมย์ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๘) นางสาววีร์ธิมา เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๔๙) นายสนธยา สังข์ไข ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๕๐) นางรัตติยา เอียดแก้ว ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๕๑) ว่าที่ร้อยตรีสรวิศ เพชรภูมิ 

      ภัทร 

ครูโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา กรรมการ 

๕๒) นางสาววารุณี จิรัญเวทย์ พนักงานราชการโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ 

๕๓) นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๔ อ าเภอปากพนัง  

๑) นายมณี เอียดเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนโศภน        
คณาภรณ์ 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายสายัณห์ อินทุ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๔) นางสาวกาญจนา สงณรงค ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๕) นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๖) นายมนัส เพชรชูช่วย ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๗) นายนิธิศ วงศ์ตุลาการ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๘) ว่าที ่ร.ต. สมชาย ราหมาด ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๙) นายเชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาว ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๑๐) นายอนุพงศ์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

๑๑) นายสมพงศ์ จงจิตร ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการ 

๑๒) นายอ านาจ สุขห่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรี      
ปากพนัง 

กรรมการ 
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๑๓) นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรี      
ปากพนัง 

กรรมการและ

เลขานุการ 

๑๔) นายราชัย ช่วยช ู ครูโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ กรรมการ 

และผู้ช่วย 

เลขานุการ 

๑๕) นายวิชาญ ศรีหะรัญ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 

และผู้ช่วย 

เลขานุการ 

    ๒.๑๕ อ าเภอหัวไทร 

๑) นางสาวกรรณิกา จอมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์
บ ารุง 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร
บ ารุงราษฎร์ 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายประเสริฐ ด้วงเก้ือ ครูโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ 

๔) นางสุจารี หนูแก้ว ครูโรงเรียนเขาพังไกร กรรมการ 

๕) นายประเสริฐ สุขเพ็ง ครูโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ 

๖) นายจรูญ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ กรรมการ 

๗) นายธวัชชัย ถนนแก้ว ครูโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ กรรมการ 

๘) นายอนันตชัย พิบูลย์ ลูกจ้างโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ 

๙) นายจรัญ ทองมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร
บ ารุงราษฎร์ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๖ อ าเภอชะอวด 

๑) นายอนันทน์ แดงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด ประธาน

กรรมการ 

๒) นายวิชาญ จินพล ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด   
เคร่งธรรมวิทยา 

รองประธาน

กรรมการ 
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๓) นางวิมล หนูชุม ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด  
วิทยาคาร 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นายปฏิเวธ แก้วนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๕) นางสาววิภาว ีจันทร์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๖) นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

กรรมการ 

๗) นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

กรรมการ 

๘) นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

กรรมการ 

๙) นายสมพร แก้วเกลี้ยง ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๐) นายณัฐวุฒ ิทองมา ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๑) นางพัชรีย์ เอียดแก้ว ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๒) นายนฤพล แสงวิเชียร ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๓) นางสาวมนชิดา หนูแก้ว ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๔) นายชาญวิชัย ศรีวงศา ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการ 

๑๕) นายชาตรี ชูช่วย ครูโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ กรรมการ 

๑๖) ส.ต.ต.อภิรักษ์ ชุมชาติ ครูโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล กรรมการ 

๑๗) นายสมใจ จันสุกสี ครูโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล กรรมการ 

๑๘) นางสาวธนพร ทองลมุล ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 

๑๙) นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 

๒๐) นายสุธ ีสกุลคง ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา กรรมการ 

๒๑) นางสาวจีระภา บุญไชย รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๗ อ าเภอจุฬาภรณ ์ 

๑) นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์ 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายธวัธชัย จุติประภาค รองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

กรรมการ 
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๓) นายสมนึก ขวัญทอง ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๑๘ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

๑) นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นางบังอร แป้นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเกย  
สุทธิวิทยา  

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นายบุญยอด จิยิพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการ 

๕) นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์ส ารวย รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา 

กรรมการ 

๖) นายวรัญญ เมืองแดง ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการ 

๗) นางวรุณรัตน์ โมกขจันทร์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการ 

๘) นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ ครโูรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการ 

๙) นายธนดล ข้องจิตร์ ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการ 

๑๐) นายวิชัยรัตน ์ทองทิพย์ ครูโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ 

๑๑) นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

  ๒.๑๙ อ าเภอท่าศาลา 

๑) นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลาน
ประชาสรรค์ 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายยินดี วรรณมณี ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
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๓) นายทัชชา สาลีนิล ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๒๐ อ าเภอนบพิต า 

๑) นายอรรถพร อักษรน า ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา ประธาน

กรรมการ 

๒) นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนนบพิต าวิทยา กรรมการ 

๓) นายสถิตย์ รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนนบพิต าวิทยา กรรมการ 

๔) นายอาบีบซา เซดามิซา ครูโรงเรียนนบพิต าวิทยา กรรมการและ

เลขานุการ 

     ๒.๒๑ อ าเภอพรหมคีร ี 

๑) นายวัชระ ส้มแป้น รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นางสาวจีรนันท์ สมทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมคีรี
พิทยาคม 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายจรัญ นิยมวรรณ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 

๔) นายศรีสุวรรณ บรมสุข ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 

๕) นายวรากร เดชพรหม ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและ

เลขานุการ 

๒.๒๒ อ าเภอสิชล   

๑) นายสันติกร รักสองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา 

ประธาน

กรรมการ 

๒) นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อ านวยการโรงเรียนสิชล    
ประชาสรรค์ 

รองประธาน

กรรมการ 

๓) นายชรินทร์ สมทรง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพราช
พิทยาสรรค์ 

รองประธาน

กรรมการ 

๔) นายสมเจตน์ ไชยเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อุทิศ 

รองประธาน

กรรมการ 
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๕) นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อุทิศ 

กรรมการ 

๖) นางชวนพิศ สินทับทอง ครูโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการ 

๗) นายสมพล บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

๘) นางอรอุมา เกษรสิทธิ์ ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการ 

๙) นายราเชนทร์ รักจันทร์ ครูโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการ 

๑๐) นางรุ่งทิพย์ รังษี ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการ 

   

๑๑) นายจักร์พงค์ ด าเพ็ง ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและ

เลขานุการ 

   ๒.๒๓ อ าเภอขนอม 

       นางทิพวัลย ์จอมบดินทร์ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา ประธาน

กรรมการ 

   อ านาจหน้าที่  
   ๑) เป็นชุดปฏิบัติการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับอ าเภอ  
   ๒) ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ้ืนที่
เสี่ยง บ้านเช่า หอพัก ร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ สถานบริการ สถานประกอบการ โรงภาพยนตร์ และแหล่งมั่วสุม
ที่นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ๓) ประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในการด าเนินการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  
  ๔) ประสาน ติดตาม และจัดท ากรณีศึกษา และบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา  
  ๕) สนับสนุนงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา  
  ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ทราบ  
              ๗) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
 

สั่ง ณ วันที่  ๗   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                     ว่าทีร่้อยตร ี

(นพดล รักษ์แก้ว) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 


