
 
 

มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  10 / 2565 

วัน พุธ ที่  12  ตุลาคม  2565  เวลา 09.30 น. 
  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

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

เรื่องท่ีประชุมพิจารณา 

เรื่องท่ี ๔.1 
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
         ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน  3 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวจิรวรรณ  เขาใหญ่ ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดคลองใหญ่     สพป. พัทลุง เขต 1 

2. นางสาวสุขใจ  เหล็มปาน ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านท่าเชียด     สพป. พัทลุง เขต 2 
 3. นางสาวศศิวิมล  กลิ่นเขียว ตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน  สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มวีิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 3 ราย ตามเสนอ 
2. อนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ            

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 3 คณะ ตามเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 

เรื่องท่ี 4.2 
เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ              
         (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวอานีฟา  หนูหนุด ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดหวัง  สพป. พัทลุง เขต 2 
2. นางสุวิชา  ไพชำนาญ   ตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อน ุม ัติผลการประเม ินด ้านที ่  ๑ ด ้านที ่  ๒ และด้านที ่  ๓  ตามมต ิของคณะกรรมการประเมิน  

จำนวน 2 ราย ตามทีเ่สนอ 
2. อนุมัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน  2 ราย ตามทีเ่สนอ 
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เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที ่ ๒ ด้านความรู ้ความสามารถ  และด้านที ่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย                 
คือ นางผุสดี  ฤทธิ์ช่วยรอด  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย ตามเสนอ 
 2. อนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินให้มวีิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญ
การ จำนวน 1 คณะ ตามเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 

เรื่องท่ี ๔.4 

เรื่อง ขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่อง
ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน  1 รายคือ นางสาวเพ็ญวดี บุญดำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

มติ กศจ.พัทลุง 
 เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ในเรื่องระยะเวลา
ขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้     
  2.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประธานกรรมการ 
  2.2  นายสมปอง อนุศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
  2.3  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2   กรรมการ 
  2.๔  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พัทลุง เขต 2 กรรมการ 

2.๕  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.พัทลุง                        กรรมการและเลขานุการ 
2.๖  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุม่บริหารงานบุคคล ศธจ.พัทลุง              ผู้ช่วยเลขานุการ   
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เรื่องท่ี 4.5 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู  ประจำปี พ.ศ.2565 รอบท่ี 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 รวมทั้งสิ้น 

จำนวน 95 ราย 
               1.1 รับย้ายกรณีพิเศษ จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 10 ราย สพป.พัทลุง 
เขต 2 จำนวน 7 ราย และสพม.พัทลุง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
                                             สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 10 ราย 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีพิเศษ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 อนุบาลพัทลุง 63580 นางพิมพ์สิริ บัวทองเรือง ราชวินิต สพป.กรุงเทพฯ กศ.บ. ภาษาไทย  
2 อนุบาลพัทลุง 1557 นางสาวปองขวัญ  

                    ชนะชัย 
วัดคงคาวดี สพป.

นครศรีธรรมราช 
เขต 4 

กศ.บ. คณิตศาสตร์  

3 บ้านไสกุน 3874 น.ส. ดวงเดือน ศรีอินทร์ พระยาประเสริฐสุ
นทราศรัยฯ 

สพป.กรุงเทพฯ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง
จากการ
ย้ายปกติ 

4 วัดหรังแคบ 1673 นางกชพร จันทร์แดง บ้านม่วงทวน สพป.พัทลุง เขต 2 กศ.บ. ภาษาไทย ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง
จากการ
ย้ายปกติ 

5 บ้านเตง 1910 นางโสรญา เพชรด้วง วัดท่าเกวียณ 
(สัยอุทิศ) 

สพป.ฉะเชิงเทรา 
เขต 2 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

6 บ้านระหว่าง
ควน  

3916 น.ส. ธัญนันท์ เพชรรักษ์ วัดแตระ 
 (ปาลานุเคราะห์) 

สพป.พัทลุง เขต 2 อ.บ. ภาษาไทย  

7 บ้านโคกโดน 583 นางสาวชไมพร  
                 ทองเอียด 

บ้านบางเนียง สพป.พังงา ค.บ. ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง
จากการ
ย้ายปกติ 

8 อนุบาลป่า
พะยอม 

1892 น.ส.ปิยะวรรณ สุมณฑา บ้านห้วยทรายขาว สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

ศศ.บ. ภาษาไทย  

9 วัดเกษตรนิคม  2504 น.ส.สุทธิมา ชูแก้ว บ้านห้วยทรายขาว สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

ศษ.บ./
วท.บ. 

การศึกษาปฐมวัย/
สัตวศาสตร์ 

 

10 วัดร่มเมือง  561 นางสาวอิษฎา มาทอง บ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎ เขต 1 กศ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
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สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 7 ราย 
ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีพิเศษ   

หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
1 วัดแหลมจองถนน 3449 น.ส.นิสากร ต้องชู ศึกษาสงเคราะห์สุ

ราษฎร์ธานี 
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

 

2 วัดแตระ 
(ปาลานุเคราะห์) 

1049 นางอมรรัตน์  
               ผลอ่อน 

คลองท่อมราษฎร์
รังสรรค์ 

สพม.ตรัง กระบี่ ค.บ. สังคมศึกษา  

3 บ้านเทพราช 1326 น.ส.สุนิศา คงนิล บ้านเหรียง  สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

4 บ้านคู 3398 น.ส.ส้าฝีหนะ  
               หยีหรีม 

บ้านน้ำใส สพป.ปัตตานี เขต 2 ค.บ. ประถมศึกษา  

5 รร.วัดตะโหมด
(หมุนคณานุสรณ์) 
 

3547 นางเพ็ญศรี พลเพชร วัดไม้เสียบ 
 

สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 3 

ค.บ. ภาษาไทย  

6 บ้านหาดไข่เต่า 1093 นางสาวทัศนีย์  
               พิณวงศ์ 

วัดเกรียงไกรเหนือ สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 

ศน.บ. 
 

 การศึกษาปฐมวัย  

7 บ้านโคกสัก 4141 น.ส.ธนนภัทร ยศดำ บ้านห้วยทราย
ทอง 

สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 3 

วท.บ.  เคมี  

 
สพม.พัทลุง จำนวน 3 ราย 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีพิเศษ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 ชะรัดชนูปถัมภ์ 27573 นางวรรณทัย  
            เพชรภักดี 

กงหราพิชากร สพม.พัทลุง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

2 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการพัทลุง 

87192 น.ส.สิริพร สิทธิศิริ บ้านหนองเจ สพป.
นครศรีธรรมราช 

เขต 2 

วท.บ. คณิตศาสตร์  

3 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการพัทลุง 

27160 นายจักรพันธ์  
          สุทธิยาภรณ์ 

ประชาบำรุงอุทิต
กิจจาทร 
 
 

สพม.พัทลุง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

         
         

 
            1.2 รับย้ายกรณีปกติ จำนวน 75 ราย ประกอบด้วย สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 45 ราย สพป.พัทลุง เขต 
2 จำนวน 24 ราย และสพม.พัทลุง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
                                                  สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 45 ราย 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 อนุบาลพัทลุง 1907 นางนิสรา  สุทธิโพธ์ิ วัดบ้านสวน พัทลุง ข.1 ค.บ. การประถมศึกษา  
2 วัดบ้านสวน 178 นางนันทิพิทย์   

                ไกรรัตน์ 
บ้านปากเหมือง พัทลุง ข.1 วท.บ./

กศ.ม. 
วาริชศาสตร์/การ
มัธยมศึกษาการสอน
วิทย์ฯ 

ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

3 อนุบาลพัทลุง 3785 น.ส.สิริพร  แก้วรัตน์ อนุบาลควนขนุน พัทลุง ข.1 ค.บ. การประถมศึกษา  
4 อนุบาลควนขนุน 871 น.ส.ดารณีรัตน์   

                  ยูงทอง 
บดินเดชา(สิงห์ 
สิงหเสนี)4 

สพม.กทม.2 ค.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาไทย/นวัตกรรม
หลักสูตรฯ 

ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 



๕ 
 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

5 อนุบาลพัทลุง 552 นางอรวรรณ   
          ศรีสุวรรณโณ 

วัดพระเกิด พัทลุง ข.2 ค.บ. คณิตศาสตร์  

6 อนุบาลพัทลุง 2084 น.ส.เนตรชนก   
            วิรุฬห์รัตกุล 

บ้านคลองสระ สุราษฏร์ ข.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์  

7 วัดวิหารเบิก
(กาญจนานุกูล) 

20 นางกิตยนันท์   
               จังจาตุพร 

บ้านอ่างทอง(วัน
ครู2502) 

สุราษฏร์ ข.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์  

8 บ้านเตาปูน 897 น.ส.เจมจิรา   
              สิงหะพล 

วัดประชาวงศา
ราม 

สุราษฏร์ ข.2 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย  

9 วัดควนถบ 14 นางธัญญพร  จีนเมือง วัดสุนทราวาส พัทลุง ข.1 ค.บ. การประถมศึกษา  
10 วัดสุนทราวาส 222 น.ส.พชรพร  สุขรักษ์ วัดประดู่ทอง พัทลุง ข.1 กศ.บ. การประถมศึกษา ตำแหน่ง

ว่างต่อเน่ือง 
11 วัดประดู่ทอง 183 นายศราวุธ  เทพสุภา อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง ข.1 กศ.บ./

ค.ม. 
วิทยาศาสตร์-เคมี/
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

12 อนุบาลป่า
พะยอม 

1947 นายสมหมาย   
               ทองแป้น 

วัดเจริญร่มเมือง ตรัง ข.2 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้น
กำลัง 

ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

13 อนุบาลเมือง
พัทลุง  

4193 น.ส.กาญจนา  บุตจีน วัดคลองใหญ่ พัทลุง ข.1 กศ.บ./
ศษ.ม. 

ภาษาไทย/การบริหาร
การศึกษา 

 

14 อนุบาลเมือง
พัทลุง  

1884 นางปาริฉัตร   
           ปานพรหม 

บ้านไสกุน พัทลุง ข.1 บธ.บ. การจัดการ
ภาษาอังกฤษ 

 

15 บ้านไสกุน 2665 นายรฐนนท์ ชูหนู วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ฯข.3 ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

16 อนุบาลเมือง
พัทลุง  

2167 น.ส.รุจิรา  ภิรมย์ บ้านแม่ขรี(สวิง
ประชาสรรค์) 

พัทลุง ข.2 ค.บ./
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

 

17 บ้านควนกุฏ 2101 นายชวลิต  สนิทมัจโร บ้านแม่ขรี(สวิง
ประชาสรรค์) 

พัทลุง ข.2 ศศ.บ./
ศษ.ม. 

ไทยคดีศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

 

18 วัดตำนาน  3771 นางภัณฑิลา  อาศัย บ้านไสกุน พัทลุง ข.1 ค.บ. ภาษาไทย  
19 วัดตำนาน  3763 น.ส.จุฑาณัฐ นาคเรือง วัดขจรบำรุง สุราษฏร์ ข.2 วท.บ./

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์/การ
บริหารการศึกษา 

 

20 วัดบ่วงช้าง 798 นางพัชรี  กาลานุสนธิ์ ศึกษาสงเคราะห์
พัทลุง  

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

วท.บ. ชีววิทยา  

21 บ้านนาโหนด 7 นางสุภัทณี  เดชสถิตย์ ห้วยยอด(กลึง
วิทยาคาร) 

ตรัง ข.2 ค.บ. คณิตศาสตร์  

22 วัดควนอินทร์
นิมิตร 

406 นางฐิติกาญจน์   
             ร่วงเหมือน 

วัดไทรพอน พัทลุง ข.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  

23 วัดโคกแย้ม 623 น.ส.วรรณา  พิจารณ์ อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง ข.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  
24 วัดโคกแย้ม 3966 นางทัศน์กัญญา   

              นวลอ่อน 
ห้วยยอด(กลึง
วิทยาคาร) 

ตรัง ข.2 กศ.บ. สังคมศึกษา  

25 วัดพิกุลทอง  6 นางสุคนธ์  แสงโคตร วัดหรังแคบ พัทลุง ข.1 ค.บ. ภาษาไทย  
26 บ้านควนดินแดง  1608 น.ส.พัชรพร  เผือกสม บ้านทะเลเหมียง พัทลุง ข.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์  
27 วัดควนปันตาราม 2353 นางโอบดาว  หนูมาก วัดประดู่ทอง พัทลุง ข.1 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย  
28 วัดประดู่ทอง 575 น.ส.พรพรรณ   

              ทองพลอย 
บ้านโหล๊ะหาร พัทลุง ข.2 ศษ.บ. สุขศึกษา ตำแหน่ง

ว่างต่อเน่ือง 
29 บ้านระหว่างควน  3833 นายกันตพัศฐ์  สุขอยู่ บ้านหนองพราน

พุก 
ประจวบ ข.2 วท.บ. คณิตศาสตร์  

30 วัดควนแพรกหา  2320 น.ส.วิลดาฮ์   
       วัฒนดำรงสกุล 

วัดหรังแคบ พัทลุง ข.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ  



๖ 
 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

31 วัดหรังแคบ 1642 น.ส.ดรุณวรรณ   
                  คงนวล 

บ้านไสกุน พัทลุง ข.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

32 บ้านควนขนุน  3572 น.ส.ยุพเรศ   
          อังกุราภินันท์ 

บ้านโคกโดน พัทลุง ข.1 ค.บ./
ค.ม. 

การประถมศึกษา  

33 อนุบาลควนขนุน 3120 นางฝนทิพย์   
             เทพเกลี้ยง 

บ้านกุมแป นครศรีธรรมราช 
ข.3 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  

34 อนุบาลควนขนุน 2399 นางวิมลฑา  คงแข็ง สหกรณ์พัฒนา ชุมพร ข.2 ค.บ. ศิลปศึกษา  
35 อนุบาลศรี

บรรพต 
2227 ว่าท่ี ร.ต.เอกชัย   

                ผอมดำ 
วัดรัตนาราม สุราษฏร์ ข.2 ศษ.บ./

ศษ.ม. 
ดุริยางค์ไทย/การ
บริหารการศึกษา 

 

36 อนุบาลป่า
พะยอม 

487 นางสิรามล  สงแทน วัดประชาวงศา
ราม 

สุราษฏร์ ข.2 วท.บ. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 

37 บ้านไสเลียบ 2122 นางสุภาวดี  ศรีวัง บ้านลานข่อย พัทลุง ข.1 ค.บ. การประถมศึกษา  
38 ประชารัฐบำรุง 2 2023 นายวิทยา  ศรีอินทร์ บ้านแหลมหอย สุราษฏร์ ข.1 ค.บ. คณิตศาสตร์  
39 วัดลำใน 208 นางพนิตา  จันทมาศ วัดทะเลน้อย พัทลุง ข.1 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
40 บ้านโหละหนุน 4027 น.ส.สุธิดา  คำจีด พัฒนาประชานุ

เคราะห์ 
ประจวบ ข.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  

41 วัดเกษตรนิคม 541 น.ส.หทัยทิพย์  ชูพงศ์ อนุบาลเมือง
ชุมพรวัดสุบรร
นิมิตร 

ชุมพร ข.1 ศศ.บ. การโรงแรม  

42 วัดเกษตรนิคม  2446 น.ส.ชุติมา   
       เอกภาพไพบูลย์ 

บ้านคลองกำ กระบี ่ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

43 บ้านอ่างทอง  599 นายเกรียงศักดิ์   
                บุญสุข 

บ้านทอนตรน พัทลุง ข.2 ค.บ./
ศษ.ม. 

การประถมศึกษา/
การบริหารการศึกษา) 

 

44 อนุบาลศรี
นครินทร์ 

556 
น.ส.ตรีรัตน์   
               พินิจสกูล อนุบาลอ่าวลึก กระบี ่ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย 

 

45 บ้านห้วยน้ำดำ 1768 น.ส.ธนัญญา   
              เขียวไชย 

วัดสว่างอารมณ์ สงขลา ข.1 วท.บ. จุลชีววิทยา ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง
จากการ
ย้ายปกติไป 
เขต 2 

 
สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 24 ราย 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

1 วัดหัวเขาชัยสน 3948 น.ส.ศิริรัตน์   
              ทองชุม 

บ้านทองหลาง พังงา ค.บ ปฐมวัย  

2 บ้านโคกม่วง 
(ดำประชาอุทิศ) 

3394 น.ส.ศิรินาฎ   
           เศรษฐชนะ 

บ้านโคกทราย พัทลุง เขต 2 ค.บ คณิตศาสตร์  

3 บ้านควนยวน 1208 นายฐิติพงษ์   
               ปานศิริ 

วัดแตระ พัทลุง เขต 2 กศ.บ/
กศ.ม 

สังคมศึกษา/
บริหาร 

 

4 วัดแตระ 694 นายสุพจน์ตรศักดิ์  
               หนูขาว 

กันตังรัษฎาศึกษา ตรัง กระบี่ ศศ.บ/
ร.ม 

การวัดผลฯ/
รัฐศาสตร์ 

ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

5 บ้านท่านางพรหม
(ธนาคารกรุงเทพ 8) 

1328 น.ส.อัฐธีรณี  คงสุด บ้านห้วยน้ำดำ พัทลุง เขต 1 วท.บ ฟิสิกส์  



๗ 
 

ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   
หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 

6 วัดควนโก(ไพศาล
ประชาอุปถัมภ์) 

1051 นางชุมพูนุช   
             ชุมจินดา 

วัดปากตรง นครศรีฯ เขต 3 ค.บ/
ศษ.ม 

ปฐมวัย/บริหาร
การศึกษา 

 

7 บ้านแหลมดิน
(หัสนันท์อุปถัมภ์) 

3323 น.ส.ทิพย์วรรณ   
           เพชรสุทธิ์ 

บ้านร่มโพธิ์ไทร พัทลุง เขต 2 กศ.บ/
ค.ม 

ภาษาไทย/บริหาร  

8 วัดไทรพอน 13206 นางพรรณภา   
               ขุนแพ่ง 

บ้านท่าเนียน พัทลุง เขต 2 ค.บ ปฐมวัย  

9 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 2728 นางอารีรัตน์   
            แดงแก้ว 

บ่อเกควิจิตรวิทยา สงขลา เขต 3 วท.บ ปฐพีศาสตร์  

10 บ้านเกาะนางคำ 2602 นางฟารีดะห์   
             รอดนวล 

สามร้อยยอด
วิทยาคม 

สพม.
ประจวบคีรีขันธ์ 

ค.บ จิตวิทยาแนะแนว  

11 วัดเขาวงก์ 3138 น.ส.กาญจนา   
              ชายเกตุ 

บ้านท่าวา พัทลุง เขต 2 ค.บ ประถมศึกษา  

12 บ้านทอนตรน 3936 น.ส.ภทชญา   
               หมาดอี 

วัดแตระ พัทลุง เขต 2 ค.บ อังกฤษ  

13 อนุบาลกงหรา 3787 น.ส.ลีลาวดี   
             แขกพงศ์ 

ไชยาวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี วท.บ เคมี  

14 วัดพังกิ่ง 1189 น.ส.ธมนต์   
       พราหมณพันธ์ 
 

วัดหวายเหนียว กาญจนบุรี เขต 2 วท.บ ชีววิทยา  

15 วัดพังกิ่ง 1170 นายวีระชาติ   
            จันทรัตน์ 

บ้านบางใหญ่สิน
ปุน 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ค.บ ศิลปะ  

16 บ้านป่าแก่ 4117 นางนิภาภัทร์   
              สุขเลื่อง 

บ้านเหมืองตะกั่ว พัทลุง เขต 2 ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย  

17 บ้านเหมืองตะกั่ว 4247 น.ส.วิยะดา  หนูยัง บ้านวังหิน นครศรีฯ เขต 2 ศน.บ ปฐมวัย ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

18 วัดควนขี้แรด 3522 น.ส.ธัญญทิพ   
              นมรักษ์ 

วัดท่าควาย พัทลุง เขต 2 ค.บ ประถมศึกษา  

19 วัดท่าควาย 1550 นายมุกตา   
            ไทยสนิท   

บ้านโต๊ะนอ นราธิวาส เขต 1 ศศ.บ ศิลปกรรม ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง 

20 บ้านหัวช้าง 3669 นายอ้าสัน  เส็มโสม บ้านน้ำร้อน กระบี่ ศษ.บ ประถมศึกษา  
21 บ้านคลองใหญ่ 3584 นายวาฮับ  ดมเด็น วัดโหล๊ะจันกระ พัทลุง เขต 2 ศษ.บ ประถมศึกษา  
22 อนุบาลป่าบอน 4217 นางกัญญาภัค   

             ศิลาทอง 
วัดพรุพ้อ พัทลุง เขต 2 กศ.บ พลศึกษา  

23 อนุบาลบางแก้ว 2746 นางอรอนงค์   
              ดวงแก้ว 

บ้านเกาะนางคำ พัทลุง เขต 2 ศษ.บ/
กศ.ม 

พลศึกษา/บริหาร
การศึกษา 

 

24 บ้านทอนตรน 322 นายอภิชาติ   
             ขวัญทอง 

บ้านโหล๊ะหาร พัทลุง เขต 2 ค.บ อุตสาหกรรมศิลป์ ตำแหน่ง
ว่างต่อเน่ือง
จากการ
ย้ายกรณี
ปกติ ไป
เขต 1 

 
 
 
 



๘ 
 

สพม.พัทลุง จำนวน 6 ราย 
ที ่ โรงเรียน ตำแหน่ง รับย้ายกรณีปกติ   

หมายเหตุ เลขที่ ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด วุฒิ วิชาเอก 
1 กงหราพิชากร 27378 นางสาวธิดารัตน์  

       จันทร์เอียด 
เกาะสะมุย สพม.สุราษฎร์ธานีชุมพร ค.บ. ภาษาอังกฤษ  

2 กงหราพิชากร 115986 นายสาโรจน์ ชุมโชติ ปากพนัง สพม.นครศรีธรรมราช ศ.บ. ประติมากรรม  
3 ป่าพะยอมพิทยาคม 125025 นายพยุงศักดิ์  

             หนูด้วง 
ท่าศิลาบำรุง
ราษฎร์ 

สพม.สงขลา สตูล วท.บ. พลศึกษา  

4 ป่าพะยอมพิทยาคม 73830 นางอัจฉรา ขาวพุ่ม เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระศรี
นครินทร์ 
ภูเก็ต 

สพม.พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์  

5 ป่าพะยอมพิทยาคม 24742 นายศรายุทธ  
              ด้วงทอง 

วัดทะเลน้อย สพป.พัทลุงเขต1 กศ.บ. ภาษาไทย  

6 ป่าพะยอมพิทยาคม 907 นายกฤษฎา  
            ขันธ์ทอง 

เมืองถลาง สพม.พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

ศศ.บ./
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมชน/
สารสนเทศ 

 

2. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งว่างที่ได้รับย้ายข้าราชการครู 
จากตำแหน่งว่างที่เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู 

 

เรื่องท่ี 4.6 

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู    
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

มติ กศจ.พัทลุง 
          1. อนุมัติเป็นหลักการให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดยมอบหมาย   
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามที่ ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
มีหนังสือสั่งการ ทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ และรายงานให้ อกศจ./กศจ.พัทลุง ทราบต่อไป   
  2. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และประกาศผลการ
คัดเลือก แทนประธาน กศจ.พัทลุง 
 4. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. กำหนด 

5. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ดังแนบ  โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แก้ไขเพิ่มเติมกรณี ก.ค.ศ.                 
หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการในการดำเนินการ
คัดเลือก และกรณีที่ข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่มิใช่สาระสำคัญของประกาศ 



๙ 
 

เรื่องท่ี 4.7 

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา  
เป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รายนางสมจิต  ใจจ้อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงเรียนควนขนุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นการชั่วคราว  

มติ กศจ.พัทลุง 

อนุมัติให้นางสมจิตต์  ใจจ้อง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน สังกัดโรงเรียนควนขนุน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เป็นการชั่วคราว  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

 

 
 

------------------------------------------------------ 

  

ลงชื่อ                       ผู้สรุปมติการประชุม  
          (นางนัจติดา  ดอรอเฮง) 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
                     ลงชื่อ                    ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม  
                               (นายปริญญา  อนุพินิจ) 
                        นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                     ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 

                                                 (นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์) 
         ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 


