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ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
(ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565) 

*************** 
       คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 
อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565  รอบท่ี 1  จ านวน 80 ราย 
รายละเอียด ดังนี้ 
 
     1 รับย้ายข้าราชการครูฯ ที่ย่ืนค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 10 ราย ประกอบด้วย 
 
                     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 
ต าแหน่ง รับย้ายกรณีพิเศษ หมาย

เหต ุเลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
1 วัดหรังแคบ 1960  ว่าท่ี ร.ต.หญิง 

อภิญญา หมื่นเพชร  
วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

สพม.ปทุมธานี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

2 อนุบาลควนขนุน  2338  นางสาวอุราวรรณ 
พจนากนกกุล 

บ้านเกาะนางค า สพป.พัทลุง เขต 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ   

 
    1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีพิเศษ   
หมายเหต ุเลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 บ้านควนโคกยา 4236 นางฮากีกะห์ จงศิริ บ้านควนมิตร สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ศศ.บ. ภาษาไทย   

2 บ้านดอนประดู่ 2835 น.ส.บุษยา  
ขุนจ านงค์ 

บ้านห้วยตาหมิง สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

วท.บ. วาริชศาสตร์   

3 บ้านช่องฟืน 3024 นางอุบลวรรณ  
หนูชัยแก้ว 

กงหราพิชากร สพม.พัทลุง วท.บ. ฟิสิกส์   

4 บ้านคู 3405 นายยู่สบ ดีนทอง นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 ศศ.บ. ครุศาสตร์
อิสลาม 

  

5 วัดควนขี้แรด 3462 น.ส.สุวัฒนา  
พรหมแก้ว 

วัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต 2 ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

  

6 วัดควนเค่ียม 2759 นางสาวสุนันทา 
กาญจนะ 

วัดบางสวรรค์ สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ศษ.บ. การปฐมวัย
ศึกษา 

  

7 อนุบาลป่าบอน 1508 นายเลอพงษ์ 
พิทักษ์ฉนวน 

เกาะพะงันศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ศศ.บ. จิตวิทยาแนะ
แนว 

  

8 ไทรพอน 2719 น.ส.สุกันยา โปด า พระแสงวิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ค.บ. ภาษาไทย 
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           2. รบัย้ายข้าราชการครูฯ ที่ย่ืนค าร้องขอย้ายกรณีปกติ จ านวน 70 ราย ประกอบด้วย 
 

                     2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จ านวน 27 ราย ดังนี้ 
ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ   

หมายเหต ุเลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
1 วัดแจ้ง 

(ปัญญาฐิปิต
ประชาสรรค์) 

4036  น.ส. ฐิตินาฏ วุ่นชุม วัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 ศษ.บ. ประถมศึกษา   

2 บ้านควน 
พนางตุง  
(สินประชา) 

1669  นางสิริพร ไชยเกตุ เสนาณรงค์วิทยา 
(กองทัพบก
อุปถัมภ์) 

สพป.สงขลา เขต 2 ค.บ./
กศ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย/

หลักสูตรและ
การสอน 

  

3 บ้านควน 
พนางตุง  
(สินประชา) 

4218  น.ส.ลลิตา  
เกื้อกากร 

บ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต 1 กศ.บ. คณิตศาสตร์   

4 บ้านลานข่อย 2103  นางนฤมล บุญส่ง วัดประดู่เรียง สพป.พัทลุง เขต 1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
 

5 วัดประดู่เรียง 399  น.ส.ขวัญชนก 
เจ้ยชุม 

บ้านน าทรัพย์ สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ศษ.บ. คณิตศาสตร์
และ

คอมพิวเตอร์ 

 

6 วัดโงกน้ า 3934  นายพยุงศักดิ์  
ไชยเพชร 

บ้านเหมืองตะกั่ว สพป.พัทลุง เขต 2 กศ.บ. คณิตศาสตร์   

7 บ้านควนขนุน 2443  น.ส.อังคณา  
เทพหนู 

บ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรี
ขันธ์ เขต 1 

ค.บ. สังคมศึกษา   

8 บ้านควนพลี 281  นางจิราพร  
อินแก้ว 

วัดโคกศักดิ์ 
(เซ้ียนประชารัฐ) 

สพป.พัทลุง เขต 1 กศ.บ. ภาษาไทย   

9 วัดโคกศักดิ์ 
(เซ้ียนประชา
รัฐ) 

1808  นายสุนทร  
น้อยมูสิก 

บ้านเขาดิน
ประชาพัฒน์ 

สพป.กระบี่ ค.บ. ประถมศึกษา 
 

10 วัดทะเลน้อย 4051  น.ส.พัชราภรณ์ 
ไหมเกตุ 

บ้านหนองห้วย
ฝาด 

สพป.ประจวบคีรี
ขันธ์ เขต 1 

ค.บ. ภาษาไทย   

11 บ้านหัวป่าเขียว 1617  น.ส.ธิดารัตน์ จีน
ชาวนา 

วัดเขาพนมแบก สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

กศ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

  

12 บ้านส านักกอ 520  นางเมตตา แจ้งจุล บ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต 1 ค.บ. ประถมศึกษา   
13 บ้านลานข่อย 4150  ดาบ ตร.หญิง 

สุกัญญา ทับชุม 
วัดธัญญาราม สพป.สุราษฎร์ธานี 

เขต 2 
ศษ.บ. ประถมศึกษา 

 

14 อนุบาลศรี
บรรพต 

3737  น.ส.ยุคลรัตน์  
หนูด้วง 

ทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม.สงขลา สตูล กศ.บ. สังคมศึกษา   

15 บ้านโหล๊ะเร็ด 3759  นางสุจินดา  
ชุมศิริวงษ์ 

ชุมชนวัดชุมพร สพป.บุรีรัมย์  
เขต 3 

ศศ.บ. การศึกษา
ชนบท 

  

16 บ้านเหรียงงาม 903  น.ส.สวลี  
อินทร์นาค 

เฉลิมพระเกียรติ
ฯ ภูเก็ต 

สพม.พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

กศ.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/
การบริหาร
การศึกษา 

  

17 บ้านเหรียงงาม 543  น.ส.สุภา แสงเรือง อนุบาล 
ป่าพะยอม 

สพป.พัทลุง เขต 1 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 
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ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ   
หมายเหต ุเลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

18 อนุบาล 
ป่าพะยอม 

2125  นางสุภลักษณ์  
ไพช านาญ 

วัดชะอวด สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ค.บ./
กศ.ม. 

การศึกษา
ปฐมวัย/เทค

โนฯและ
สื่อสาร

การศึกษา 

  

19 วัดตะแพน 2569  น.ส.สวิมล ไชยยศ สตรีวิทยา 2 สพม.กรุงเทพฯ  
เขต 2 

ค.บ. สังคมศึกษา   

20 อนุบาล 
ป่าพะยอม 

1574  น.ส.สกุลรัตน์ หนูชู วัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

21 บ้านศาลาน้ า 2234  น.ส.สุภาวดี  
ฤทธิวงศ์ 

ไทยรัฐวิทยา 22 
(ใต้ร่มเย็น) 

สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

22 บ้านไสกุน 3875  น.ส.วิภาณี สุวภา ไชยาวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ศศ.บ. ศิลปกรรม   

23 บ้านลานข่อย 2096  น.ส.ศิริลักษณ์  
เกื้อมณี 

บ้านทับปริก สพป.กระบี่ กศ.บ. ภาษาไทย   

24 บ้านโตน 1213  นายอัศวเดช  
ขวัญแก้ว 

วัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 น.บ. นิติศาสตร์   

25 วัดทะเลน้อย 1737  น.ส.นิธิมา  
ทองหมุน 

วัดท่าสะท้อน สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ศษ.บ. การ
ประถมศึกษา 

  

26 อนุบาล 
ศรีนครินทร์ 

1064  นางสิริพร คงอิ้ว วัดบ้านนา สพป.พัทลุง เขต 1 ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

  

27 บ้านห้วยน้ าด า 2145 น.ส.สุภาวดี ชูกลิ่น บ้านหัวยลึก สพป.กระบี่ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

 

 
   2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จ านวน 41 ราย ดังนี้  
 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ หมายเหต ุ

เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
1 วัดแตระ 

(ปาลานุเคราะห์) 
3845 น.ส.อมรรัตน์  

โหมดทอง 
วัดสองแพรก สพป.พังงา ค.บ. ปฐมวัย   

2 วัดแตระ 
(ปาลานุเคราะห์) 

3134 นางจุฬารัตน์  
รุ่งทอง 

บ้านสี่แยกคลอง
ศิลา 

สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

3 บ้านแหลมดิน
(หัสนันท์อุปถัมภ์) 

263 น.ส.อุบลวรรณ 
เมืองแก้ว 

ศึกษาสงเคราะห์
พัทลุง 

การศึกษาพิเศษ วท.บ./
วท.ม 

ชีววิทยา/ 
วิทยาศาสตร์

ศึกษา 

  

4 ไทยรัฐวิทย 23 
(วัดโคกโหนด) 

2693 น.ส.อุษณีย์ 
 เบญจมาตย์ 

สวนผึ้งวิทยา สพม.ราชบุรี ค.บ. ภาษาไทย   

5 บ้านเกาะทองสม 3250 น.ส.จิตตินี  
แสงจันทร์ 

วัดลอน สพป.พัทลุง เขต 2 กศ.บ./
ศศ.ม. 

ปฐมวัย/
พัฒนามนุษย์ 

  

6 วัดลอน 4158 น.ส.มลฑิรา  
พรหมศิลา 

หงษ์หยกบ ารุง สพป.ภูเก็ต ค.บ. สังคมศึกษา 
 



 ๔ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ หมายเหต ุ

เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
7 บ้านเทพราช 4093 น.ส.ปัทมา นุกูล บ้านตรอกแค สพป.

นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

8 วัดหัวเขาชัยสน 110 น.ส.ปรีดา หนูชู ถลางพระนาง
สร้าง 

สพป.ภูเก็ต ค.บ./
ค.ม. 

ภาษาไทย/
บริหาร

การศึกษา 

  

9 บ้านบางมวง 1345 นางฉาหร๊ะ ชมฮด ละงูพิทยาคม สพม.สงขลา สตูล ศษ.บ. ครุศาสตร์
อิสลาม 

  

10 บ้านแหลม 3053 นางเสาวภา  
รัตนิยะ 

บ้านกลิ้งกลอง สพป.ตรัง เขต 2 วท.บ./
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์/
บริหาร

การศึกษา 

  

11 วัดบางขวน 2951 นางขวัญฤดี ถาวร บ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 วท.บ./
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์/
หลักสูตรการ

สอน 

  

12 วัดพระเกิด 259 น.ส.วราภรณ์ ค าคง อนุบาลระนอง สพป.ระนอง ค.บ. ประถมศึกษา   
13 บ้านหารเทา 

(จรุงราษฎร์
ด าเนิน) 

2662 น.ส.ชุติมดีฐ์  
หนูแก้ว 

ต ารวจตระเวน
ชายแดนช่างกล
ปทุมวันฯ 10 

สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

กศ.บ. ประถมศึกษา   

14 บ้านทะเลเหมียง 4230 นางพรพิมล  
ขวัญทอง 

วัดกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 1 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ   

15 วัดไทรพอน 2718 น.ส.วิมลสิริ อาสนะ อนุบาลบาง
สะพานน้อย 

สพป.ประจวบคีรี
ขันธ์ เขต 1 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 

  

16 บ้านโคกทราย 3942 นางซัลมา  
บิลละเต๊ะ 

บ้านทองอินทร์ สพป.ประจวบคีรี
ขันธ์ เขต 1 

ค.บ. ภาษาไทย   

17 วัดควนเผยอ 3108 นายปรวี ศิริยะ ไทยรัฐวิทยา 80 สพป.สงขลา  
เขต 3 

ค.บ. สุขศึกษาพละ   

18 บ้านควนนกหว้า 2761 น.ส.สุพัตรา จินดา วัดโคกม่วง สพป.สงขลา  
เขต 2 

ค.บ./
กศ.ม. 

ปฐมวัย/
บริหาร

การศึกษา 

  

19 วัดแหลมดินสอ 2648 นางขนิษฐา  
จิตพิทักษ์ 

ทับหลีสุริยวงศ์ สพป.ระนอง ศศ.บ. ภาษาไทย   

20 บ้านเกาะเสือ 2573 นายมีชัย  
พรหมนิมิตร 

คลองพน สพป.กระบี่ ค.บ. ภาษาไทย   

21 บ้านช่องฟืน 3242 นางกัลยา อาจหาญ บ้านคลองหิน สพป.กระบี่ ค.บ. ปฐมวัย   
22 วัดบ้าน 

แหลมกรวด
(อินทรประดิษฐ์) 

3247 น.ส.กาญจนา  
รุยันต ์

นาสาร สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ค.บ. ปฐมวัย   

23 บ้านทอนตรน 3314 นางสุธาวรรณ 
หัสนันท์ 

วัดสระประดิษฐ์ สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 4 

ศษ.บ./
ศษ.ม. 

เทคโนโลยี/
บริหาร

การศึกษา 

  

24 อนุบาลกงหรา 3326 น.ส.ปานิดา  
หวาเอียด 

บ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต 1 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

  

25 วัดพังกิ่ง 3493 นายทศพล  
บุญสุขทอง 

วัดชลธาราสิงเห สพป.นราธิวาส 
เขต 2 

ค.บ. ภาษาไทย   



 ๕ 
 

ที ่ โรงเรียน ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ หมายเหต ุ

เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
26 บ้านคู 3404 น.ส.อาลียะ  

เทพสุวรรณ 
บ้านพรุใน สพป.พังงา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

27 บ้านต้นประดู่ 3453 น.ส.วรกานต์  
เส็นบัตร 

บ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1 ค.บ. ปฐมวัย   

28 วัดโหล๊ะจันกระ 3565 น.ส.เยาวาเร๊าะ  
เส่แหล๊ะ 

บ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ   

29 บ้านคลองใหญ่ 3167 น.ส.ปรีณา สันหละ บ้านห้วยน้ าด า สพป.พัทลุง เขต 1 กศ.บ. ปฐมวัยวัย   
30 บ้านแม่ขรี 

(สวิงประชาสรรค์) 
3304 นางสุพัตรา ฉ้วน

กลิ่น 
วัดคูขุน สพป.สงขลา  

เขต 1 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ   

31 บ้านควนอินนอโม 3721 น.ส.ฟารีดา  
ขุนจันทร์ 

วัดทุ่งควายพัฒน
ศึกษา 

สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

ค.บ. ปฐมวัย   

32 วัดควนเพ็ง 2810 นางสุนิสา  
พรหมแก้ว 

วัดไทรพอน สพป.พัทลุง เขต 2 ค.บ. ภาษาไทย   

33 วัดป่าบอนต่ า
(ระแบบ-ถวิล
ประชาสรรค์) 

2991 นางบุศรา  
มุสิกะอนันต์ 

วัดพรุพ้อ สพป.พัทลุง เขต 2 วท.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

  

34 วัดพรุพ้อ 3097 น.ส.ดวงพร  
เพชรรักษ์ 

บ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 2 

ค.บ./
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป/

หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้ 

 

35 อนุบาลป่าบอน 2974 ว่าท่ี ร.ต.หญิง 
นิสาชล วิลัยพงศ์ 

อนุบาลป่า
พะยอม 

สพป.พัทลุง เขต 1 ศศ.บ./
ค.ม. 

ภาษาไทย/
บริหาร

การศึกษา 

  

36 อนุบาลป่าบอน 2542 น.ส.รัฐดาภรณ์  
เกตุหนู 

ทัศนาวลัย สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ค.บ. คณิตศาสตร์   

37 วัดท่าดินแดง 3059 นางหทัยชนก  
พุฒทอง 

นาสาร สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ค.บ. ปฐมวัย   

38 บ้านน้ าตก 3070 น.ส.อ้อยทิพย์  
เวชรังษี 

บ้านบาง
ตะลุมพอ 

สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ศษ.บ. ปฐมวัย   

39 วัดโคกตะเคียน 3088 นายมาลีกี ทรงเลิศ วัดชุมชนพิบูล
สงคราม 

สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

วท.บ. คณิตศาสตร์   

40 บ้านทุ่งคลองควาย 1967 น.ส.เสาวคนธ์  
ชนะรัตน์ 

ร่มเกล้า 
กาญจนบุรี 

สพม.กาญจนบุรี ค.บ./
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์/
บริหาร

การศึกษา 

  

41 บ้านหาดไข่เต่า 1077 น.ส.ฟาตีมะห์  
ยีหมัด 

บ้านต ามะลังใต้ สพป.สตูล กศ.บ. คณิตศาสตร์   

 
 



 ๖ 
 

  2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 
ต าแหน่ง รับย้ายกรณีปกต ิ

หมายเหตุ 
เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 ป่าพะยอม
พิทยาคม 

26807 นายเชี่ยวชาญ 
ไพรพฤกษ์ 

เชิงทะเลวิทยาคม 
"จุต-ิก้องอนุสรณ์" 

สพม.พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

ศษ.บ. นาฎศิลป์   

2 กงหราพิชากร 26824 น.ส.สุดารัตน์  
พุมนวล 

บดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 

สพม.กรุงเทพฯ  
เขต 2 

ค.บ./
วท.ม. 

วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป/ฟิสิกส์ 

 

 
 

********************************* 


