
 

 

  

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ที่ ๒๔๘/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
------------------------------- 

  ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนงานบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๕ 
วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่ ๙๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช้คำสั่งฉบับนี้แทน    

๑. สหวิทยาเขตเบญจม   ประกอบด้วย  
 

 ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ  

 ๒. ว่าที่ ร.ต.สมพร  แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ  

 ๓. นายเกียรติศักดิ์  บุญรวบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการ  

  นครศรีธรรมราช   

 ๔. นายธวชั  คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน กรรมการ  

 ๕. นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  

 ๖. นางวรรณา  วงษ์ประยูร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒. สหวิทยาเขตกัลยาณี  ประกอบด้วย   

 ๑. นายสง่า  นาวารัตน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ  

 ๒. นายสมพงษ์  ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสันติ  นาด ี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
  จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   

 ๔. ว่าที่ ร.ต.โชคด ี เภรภีาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา กรรมการ  
 ๕. นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ  
 ๖. นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๗. นางวรรณา  คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ผู้ช่วยเลขานุการ  

          ๓. สหวิทยาเขต... 
 



  
-๒-  

     
๓. สหวิทยาเขตพระพรหม – เฉลิมพระเกียรติ   ประกอบด้วย   

 ๑. นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ  

 ๒. นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ รองประธานกรรมการ  

  สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช   

 ๓. นายพทิักษ์  เชิญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ  

 ๔. นายสุภาพ  ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการ  

 ๕. นายพงศ์สิทธิ์  สิริกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ  

 ๖. นางณัชปภา  นิยมผล คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. สหวิทยาเขตทุ่งสง   ประกอบด้วย   

 ๑. นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานกรรมการ  

 ๒. นายเฉลิมชัย  จิตสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายกิตติชัย  ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ  

 ๔. นางจิราพร  อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  

 ๕. นายมนูญ  กลับกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่สง ผู้ช่วยเลขานุการ  

๕. สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง   ประกอบด้วย  
 

 ๑. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการ  
 ๒. นายวิชัย  สุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ  
 ๔. นายวิชัย   ราชธาน ี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการ  

 ๕. นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุง่สง กรรมการ  
 ๖. นางณภัทร  เมืองไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ  

 ๗. นายสมพงษ์  ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการ  
 ๘. นายจิรัฎฐ ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ  

๖. สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์ – จุฬาภรณ์    ประกอบด้วย  
 

 ๑. นายประเสริฐ  ธานีรัตน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์ ประธานกรรมการ  

 ๒. นายปรีชา  ปัญญานฤพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา รองประธานกรรมการ  

 ๓. นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการ  
 ๔. นายณศัท์ธศักดิ์  ภาญาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการ  
 ๕. นางบังอร  แป้นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ  
 ๖. นายสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. นายพิฑูรย์  หนูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   
     
     
      /๗. สหวิทยาเขต...  
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๗. สหวิทยาเขตต้นน้ำตาปี    ประกอบด้วย  

 ๑. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช  สินภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ประธานกรรมการ  
 ๒. นายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ  
 ๔. นายเด่นวัฒน  สักคุนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการ  
 ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา กรรมการ  
 ๖. นายสามารถ  ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ  
 ๗. นายพลากร  ศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ  
 ๘. นางปิยพร  ถาวะราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ  
 ๙. นางสาวกัลยรัตน์  จิตสำรวย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพปิูนสงัฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๘. สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่    ประกอบด้วย  
 

 ๑. นางสาวโสภา  ไสวศร ี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ  

 ๒. นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รองประธานกรรมการ  

  รัชมังคลาภิเษก   
 ๓. นางวารินดา  จู้ห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่สังพิทยาคม กรรมการ  
 ๔. นางสาวพรรษา  ธนาวุฒ ิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรรมการ  
 ๕. นางสาวกชมล  เดิมคลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กรรมการ  
 ๖. นายสมชาย  เพ็ชรขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม กรรมการ  
 ๗. นายฤชายุส  พลายด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่ กรรมการ  
  เฉลิมราชอนุสรณร์ัชมังคลาภิเษก   
 ๘. นายเทียนชัย  ยอดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม กรรมการ  
 ๙. นายพศิิษฐ์  ดำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม กรรมการ  
 ๑๐. นางณภัค  อินทร์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๑. นางสุจิรา  รตันบุร ี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๙. สหวิทยาเขตหัวไทร – เชียรใหญ ่   ประกอบด้วย 

 ๑. นายคีรี  มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประธานกรรมการ  

 ๒. นายปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานกรรมการ  

 ๓. นายนฤทธิ์  จันมณ ี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา กรรมการ  
 ๔. นายรัตตัญญ ู ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ  
 ๕. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง กรรมการ  

 ๖. นายชัยมิตร  วงศ์สวัสดิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค ์ กรรมการ  

 ๗. นายสุภาส  มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร กรรมการและเลขานุการ  

 ๘. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     
   /๑๐. สหวิทยาเขตปากพนัง...  



 
-๔- 

 

    
๑๐. สหวิทยาเขตปากพนัง – เชียรใหญ่    ประกอบด้วย   

 ๑. นายสุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการ  

 ๒. นางจริาพร  รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานกรรมการ  

 ๓. นายมณี  เอียดเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ กรรมการ  

 ๔. นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา กรรมการ  
 ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ กรรมการ  

 ๖. นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 ๗. นายณรงฤทธิ์  ขุนทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๑๑. สหวิทยาเขตชะอวด    ประกอบด้วย   
 ๑. นายอนนัทน์  แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด ประธานกรรมการ  
 ๒. นางวิมล  หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายวิชาญ  จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา กรรมการ  
 ๔. นายสวัสดิ์  หนูจันทร์ ครู รักษาการในตำแหน่ง กรรมการ  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล   
 ๕. นางสุวรรณี  เกือ้สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
 ๖. นางสาววิภาวดี  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๑๒. สหวิทยาเขตสิชล – ขนอม    ประกอบด้วย   

 ๑. นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการ  
 ๒. นายจีรวิทย์  มัน่คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสมเจตน์  ไชยเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการ  
 ๔. นายชรินทร์  สมทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการ  

 ๕. นายเกรียงศักด์ิ  ปรีชา ครู รกัษาการในตำแหน่ง กรรมการ  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล   

 ๖. นายสันติกร  รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการและเลขานุการ  

๑๓. สหวิทยาเขตท่าศาลา - นบพิตำ – พรหมคีรี    ประกอบด้วย  
 

 ๑. นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ประธานกรรมการ  

 ๒. นายกำพล  ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายพยัส  คีรพัีนธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ กรรรมการ  

 ๔. นางสาวนิวร ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรรมการ  

 ๕. นางกัญญ์พิดา  จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรรมการ  
 ๖. นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรรมการ  
 ๗. นางสาวจีรนันท์  สมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ  
 ๘. นายศกัดาเดช  เดชศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ  
    
   /๙. นายวัฒนา...  



     
-๕-  

     
 ๙. นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ  
 ๑๐. นางวรรณนิดา  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ  
 ๑๑. นางสาวประภาวรินทร์  น้อยสำเนียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ  
 ๑๒. นายราชัน  สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรมการ  
 ๑๓. นายปัญญาวุธ  ธนาวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการ  
 ๑๔. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา กรรรมการและเลขานุการ  
 ๑๕. นางสาวพัชราพร  ทวยสงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๖. นายวัชระ  ส้มแป้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  ใหค้ณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต  มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้ เป็นปั จจุบันและสอดคล้อง 
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๒. ประสานการกำหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายของการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียน 
ในสหวิทยาเขต 
  ๓. ประสานการจัดทำแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพ่ือการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรยีนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
  ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ   
ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบรหิารงานบุคคลและด้านบริหารทัว่ไปของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
  ๗. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสหวิทยาเขต และรายงานต่อสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๘. ดำเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

               สั่ง  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                        

                                 (นพดล รักษ์แก้ว) 

             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 


