
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการประชุม กศจ.พัทลุง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2565 
------------------------------------------------------------ 

 
1. สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รวมจำนวน 9 ราย ดงันี ้

1.1 ตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย ดังนี ้

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 อนุบาลพัทลุง 721 นายภักดี  จำนงค์ อนุบาลป่าพะยอม/  
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

2 อนุบาลป่าพะยอม 1919 นายโกวิทย์  ลือกิจนา บ้านด่านโลด 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

3 วัดแหลมโตนด 1875 นางเตือนใจ  ศรีกาญจน์ บ้านท่าช้าง/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

4 อนุบาลศรีบรรพต 3727 นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์ วัดใสประดู่/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

5 บ้านเขาปู่ 3781 นายสุวิทย์  ศรีรักษา บ้านเหรียงงาม/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

6 บ้านเหรียงงาม 3799 นายธนา  กาญจนะแก้ว วัดควนเผยอ/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

7 ประชารัฐบำรุง 2 760 นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน บ้านไสกุน/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

 

         1.2 ตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี ้

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 วัดแหลมโตนด 1902 นายบวร  แก้วสุข เยาววิทย์ จังหวัดพังงา/  
สำนักบริหารงาน
การศกึษาพิเศษ สพฐ. 

 

2 บ้านเขาปู่ 1651 นางสาวลภัสรดา  มากช ู บ้านสุไหงโก-ลก 
สพป.นราธิวาส เขต 2 

 

 

 
  



2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 4  ราย 
2.1 ตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี ้ 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณา 
รับย้าย 

จากโรงเรียน/ 
สังกัด 

หมายเหตุ 

1 บ้านแม่ขรี 
(สวิงประชาสรรค์) 

3618 นายโชคดี  มุสิกะสังข์ วัดลอน 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

2 บ้านด่านโลด 3690 นางสาวพนัดดา  สุทธิกาญจน ์ บ้านร่มโพธิ์ไทร/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

3 อนุบาลบางแก้ว 1311 นายสุมารถ  เงินละเอียด วัดรัตนวราราม/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

4 บ้านโคกทราย 2766 นางกัญญะวีช์  มนตรี บ้านพรุแชง/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

  
 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 8  ราย 

3.1 ตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  6  ราย ดงันี ้  

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณา 
รับย้าย 

จากโรงเรียน/ 
สังกัด 

หมายเหตุ 

1 พัทลุง 26438 นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ ตะโหมด/ 
สพม.พัทลุง 

 

2 ตะโหมด 27212 นายโชต  รัตนประพันธ์ บางแก้วพิทยาคม/ 
สพม.พัทลุง 

 

3 บางแก้วพิทยาคม 27589 นายเปรียญ  ชูทอง พนางตุง/ 
สพม.พัทลุง 

 

4 พนางตุง 27279 นายนราวุฒิ  อมรชาติ วัดแหลมโตนด/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

5 ควนพระสาครินทร ์ 27575 นายสุรชน  นิ่มดวง ตะแพนพิทยา/ 
สพม.พัทลุง 

 

6 อุดมวิทยายน 27409 นางสาวกาญจุรี  หม่ืนอักษร นาขยาดวิทยาคาร/ 
สพม.พัทลุง 

 

 
  



1.2 ตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี ้

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง 

1098 นายวิสุทธิ์  ทองช่วย เขาชัยสน/  
สพม.พัทลุง 

 

2 กงหราพิชากร 27358 นายมานะ  ศรีทาพักตร์ บ้านหาดไข่เต่า 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

 


