
 

 

 

  

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช 
ที่ ๙๔/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต 
------------------------------- 

  ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เมือ่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 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
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ที่  ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต สั่ง ณ วันที่   
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช้คำสั่งฉบับนี้แทน    

กลุ่มสหวิทยาเขตที ่๑  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย   
 ๑. นายสง่า  นาวารัตน ์ ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 

 ๒. นายพีระพงษ์  สองวิหค ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ 
 ๓. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  แก้วคง ผอ.ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายอรุณ  รอดสันติกุล ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ กรรมการ 
  พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

 ๕. นายเกยีรติศักดิ์  บุญรวบ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  กรรมการ 
  นครศรีธรรมราช  

 ๖. นายสมพงษ์  ปานหงษ์ ผอ.ร.ร.โยธินบำรุง กรรมการ 
 ๗. นายธวชั  คำนวณ ผอ.ร.ร.ปากพูน กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ รอง ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙. นางวรรณา  คงแป้น ครู ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. นางเบญจพร  คีรีพันธุ์ ครู ร.ร.กัลยาณีศรธีรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   /กลุ่มสหวิทยาเขตท่ี ๒... 
    



    

  
-๒- 
  

กลุ่มสหวิทยาเขตที ่๒  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผอ.ร.ร.ทุง่สง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.นาบอน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต ผอ.ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผอ.ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ผอ.ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ กรรมการ 
  รัชมังคลาภิเษก  
 ๖. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผอ.ร.ร.สตรีทุ่งสง กรรมการ 

 ๗. นายเฉลิมชัย  จิตรสำรวย ผอ.ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม กรรมการ 

 ๘. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช  สินภิบาล ผอ.ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ 
 ๙. นายวิชัย  สุขพันธ์ ผอ.ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล กรรมการ 
 ๑๐. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผอ.ร.ร.ทุ่งสงวิทยา กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติชัย  ไชยศร ผอ.ร.ร.บางขันวิทยา กรรมการ 
 ๑๒. นางสุจิรา  รัตนบุรี ผอ.ร.ร.เสม็ดจวนวิทยาคม กรรมการ 
 ๑๓. นายสุพจน์  จงจิตร ผอ.ร.ร.นางเอ้ือยวิทยา กรรมการ 
 ๑๔. นายจิรัฎฐ ์ รัตนพันธ์ ผอ.ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์ กรรมการ 
 ๑๕. นางณภัค  อินทร์ปาน ผอ.ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร กรรมการ 
 ๑๖. นางวารินดา  จู้ห้อง ผอ.ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม กรรมการ 
 ๑๗. นายเด่นวัฒน  สักคุนา ผอ.ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์บำรุง กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวโสภา  ไสวศร ี ผอ.ร.ร.ละอายพิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙. นางจริาพร  อินทรทัศน์ ผอ.ร.ร.วังหินวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มสหวิทยาเขตที ่๓  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  
 

 ๑. นายคีรี  มากสังข์ ผอ.ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุภาพ  เต็มรัตน์ ผอ.ร.ร.ปากพนัง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายประเสริฐ  ธานีรัตน ์ ผอ.ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติ รองประธานกรรมการ 
  วสุนทราภิวัฒก์  
 ๔. นางจิราพร  รัตนกุล ผอ.ร.ร.สตรีปากพนัง กรรมการ 

 ๕. นายปราโมทย์  พรหมนิล ผอ.ร.ร.เชียรใหญ ่ กรรมการ 
 ๖. นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร ์ ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการ 
 ๗. นางวิมล  หนูชุม ผอ.ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 

 ๘. นายอนันทน์  แดงเรือง ผอ.ร.ร.ชะอวด กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นายปรีชา  ปัญญานฤพล ผอ.ร.ร.เสาธงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

  /กลุ่มสหวิทยาเขตท่ี ๔ ... 
    



    

  
-๓- 
  

กลุ่มสหวิทยาเขตที ่๔  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  
  

๑. นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผอ.ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการ  
๒. นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผอ.ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายกำพล  ทองอยู่ ผอ.ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ ผอ.ร.ร.สิชลประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายสมเจตน์  ไชยเมือง ผอ.ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ กรรมการ 
 ๖. นางกัญญ์พิดา  จงคง ผอ.ร.ร.บ้านเกาะวิทยา กรรมการ 
 ๗. นายพยัส  คีรีพันธ์ ผอ.ร.ร.คงคาประชารักษ์ กรรมการ 
 ๘. นายอรรถพร  อักษรนำ ผอ.ร.ร.นบพิตำวิทยา กรรมการ 
 ๙. นายชรินทร์  สมทรง ผอ.ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ กรรมการ 
 ๑๐. นายสันติกร  รักสองหมื่น ผอ.ร.ร.ขนอมพิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ผอ.ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มสหวิทยาเขต  มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหาร
ทั่วไปของกลุ่มสหวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  และดำเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
              (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 


