
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 6

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มอ ำนวยกำร  
1 อ 27 นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา บธ.บ. นักทรัพยากรบุคคล 38 ค. (2) ปฏิบัติการ 18,060 2639 นักวชิาการพัสดุ วชิาการ ปฏิบัติการ 18,060 ต้ังแต่วนัที่คณะกรรมการ

3551100113401 รป.ม. ขับเคล่ือนฯ มีมติอนุมัติ

(เกล่ียคร้ังที่ 2)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2 อ 1 นางณัฎธยาวดี พงศ์สวสัด์ิ ศษ.บ. นักจดัการงานทั่วไป 38 ค. (2) ช านาญการพิเศษ 50,090 2648* นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ช านาญการพิเศษ 50,090 ต้ังแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2560

3810100323615 (เกล่ียคร้ังที่ 1)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12

กลุ่มนโยบำยและแผน

3 อ 41 นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร สส.บ. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 38 ค. (2) ปฏิบัติการ 21,040 2650 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ปฏิบัติการ 21,040 ต้ังแต่วนัที่คณะกรรมการ

1809900106921 บธ.ม. ขับเคล่ือนฯ มีมติอนุมัติ

(เกล่ียคร้ังที่ 2)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4 อ 29 นายแสนศักด์ิ มีสิทธิ์ น.บ. นิติกร 38 ค. (2) ช านาญการพิเศษ 49,320 2651 นิติกร วชิาการ ช านาญการพิเศษ 49,320 ต้ังแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2560

3801400261110 ค.ม. (เกล่ียคร้ังที่ 1)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

5 อ 31 นางสาวนิติมา มูสิเกิด น.บ. นิติกร 38 ค. (2) ช านาญการ 24,710 2652 นิติกร วชิาการ ช านาญการ 24,710 ต้ังแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2560

3800700772330 น.ม. (เกล่ียคร้ังที่ 1)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6 อ 30 นางณิชาภา สุวรรณชาติ บธ.บ. นักทรัพยากรบุคคล 38 ค. (2) ช านาญการ 27,740 2659 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ช านาญการ 27,740 ต้ังแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2560

3801300773879 ศษ.ม. (เกล่ียคร้ังที่ 1)
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
7 อ 54 นางสาวฉววีรรณ สุวรรณภักดี ศษ.บ. นักวชิาการศึกษา 38 ค. (2) ช านาญการ 28,460 2664 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ช านาญการ 28,460 ต้ังแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2560

3120101248231 ศศ.ม. (เกล่ียคร้ังที่ 1)


