
ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล วิชำเอก โรงเรียนเดิม สพป./สพม.

1 บ้านซอย 2 เมืองฯ 6259 นางทิพวรรณ  หลังลีงู ปฐมวัย บ้านควนสุวรรณ สพป.สฏ.2

2 บ้านซอย 2 เมืองฯ 22 นางสาวโสภิดา  ทองฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ บ้านส้องเหนือ สพป.สฏ.3

3 บ้านสันติสุข เมืองฯ 6593 นางสุนิษา  เดชารัตน์ วิทยาศาสตร์ บ้านควนสินชัย สพป.สฏ.3

4 วัดท่าทอง เมืองฯ 342 นางศศิธร  คงมีศรี ปฐมวัย บ้านบางสาน สพป.สฏ.2

5 วัดแหลมทอง เมืองฯ 44 นางอมราวดี  จันทนานนท์ เลย์ตัน ภาษาอังกฤษ บ้านหาดร้ิน สพป.สฏ.1

6 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส เมืองฯ 1260 นางวิไลวรรณ  กรีไกรนุช ภาษาอังกฤษ วัดชลคราม สพป.สฏ.1

7 บ้านท่าเพชร เมืองฯ 2679 นางสาวจันทรัตน์  จันทร์อินแก้ว ปฐมวัย วัดดอนยาง สพป.สฏ.1

8 วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์ 555 นายอภิชาต  กาบขุนทด คอมพิวเตอร์ อุดมมิตรพัฒนา สพป.สฏ.3

9 วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 605 นายพงษ์ศักด์ิ เจ๊ะยะหลี พลศึกษา บ้านดอนสน สพป.สฏ.1

10 บ้านไสตอ กาญจนดิษฐ์ 689 นางสาวพรพรรณ  วิไลรัตน์ ปฐมวัย บ้านทุ่งนางเภา สพป.สฏ.2

11 บ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ 791 นางสาวจารุณี  เรืองทอง ปฐมวัย วัดสมัยสุวรรณ สพป.สฏ.3

12 บ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ 4467 นางสาวจุฑามาศ  โสมกล้ิง คอมพิวเตอร์ บ้านควนสามัคคี สพป.สฏ.3

13 บ้านวังหวาย กาญจนดิษฐ์ 1150 นางสาวกรรณิการ์  โต๊ะหมัด ปฐมวัย ควนสุบรรณ สพป.สฏ.3

14 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์ กาญจนดิษฐ์ 2947 นางสาวณัฐกฤตา  ทองพงษ์ ภาษาอังกฤษ บ้านทุ่งหญ้าแดง สพป.สฏ.3

15 บ้านควนนิมิต กาญจนดิษฐ์ 5451 ว่าท่ีร.ต.หญิงนลิตา  ปานแป้น พลศึกษา บ้านบ่อผุด สพป.สฏ.1

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุ
หมำยเหตุ

สรุปผลกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1



ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล วิชำเอก โรงเรียนเดิม สพป./สพม.

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุ
หมำยเหตุ

16 บ้านบ่อผุด เกาะสมุย 6250 นางวิลาวัณย์  ยืนนาน นาฏศิลป์ วัดบ้านส้อง สพป.สฏ.3

17 วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์ 457 นางกฤษณา  สาและ ภาษาอังกฤษ วัดกงตาก สพป.สฏ.1

18 บ้านหัวหมากบน กาญจนดิษฐ์ 5497 นางสาวขนิษฐา  เทพบรรจง วิทยาศาสตร์ ประชานิคม  2 สพป.ชุมพร 2

19 วัดดอนยาง กาญจนดิษฐ์ 1290 นายอรรถวัฒน์  วุฒิพงศ์ ศิลปะ พรุยายชี สพป.สฏ.2

20 วัดสันติวราราม เกาะสมุย 4828 นางสาวมนัสนันท์  นฤมลจิรวุฒิชัย ภาษาอังกฤษ บ้านบางรักษ์ สพป.สฏ.1

21 บ้านคลองคราม ดอนสัก 2413 นางสาวสุรียา  วันทอง ประถมศึกษา บ้านหัวหมากล่าง สพป.สฏ.1

22 บ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ 1019 นางภาทิพย์  จะรา ประถมศึกษา บ้านทุ่งนางเภา สพป.สฏ.2

23 บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน 1096 นางสาวจริยาวดี โอโลรัมย์ ภาษาไทย บ้านศรีชัยคราม สพป.สฏ.1

24 บ้านทอนหญ้าปล้อง เมืองฯ 137(พ) นายนพดล  แหวนเพชร สังคมศึกษา วัดวิเวการาม สพป.สฏ.3 กรณีพิเศษ

25 บ้านบ่อผุด เกาะสมุย 988 นางดาราราย  ชอุ่มวรรณ สังคมศึกษา บ้านกลาง สพป.สฏ.2 กรณีพิเศษ

26 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก 428 นางสาวพัชราภรณ์  ชัยเมือง ภาษาไทย บ้านโฉลกหล า สพป.สฏ.1 กรณีพิเศษ



โรงเรียน อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน วิชำเอก

1 วัดพุมเรียง ไชยา 4029 นางสาวพรศิริ  นครเขต คลองพนสฤษด์ิพิทยา ศิลปศึกษา สพม.ตรัง กระบ่ี

2 บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 4988 นางสาวจันทนารัตน์  ไทยเกิด วัดเพ็งประดิษฐาราม ภาษาไทย สพป.สฎ.3

3 วัดน ้าหัก คีรีรัฐนิคม 1513 นางธนรรชญพร  ชัยสิทธ์ิ คีรีรัฐนิคม ภาษาอังกฤษ สพป.สฎ.2

4 คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 3023 นางณัฐรัชต์ ค้ารอด วัดกลาง การจัดการท่ัวไป(สังคมศึกษา) สพป.สฎ.1

5 วัดพรุศรี บ้านตาขุน 5025 นางสาวอิสยาภรณ์  ถาพร บ้านลูกเดือน ภาษาไทย สพป.สฎ.2

6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 3606 นางสาวสาวิตรี  สุวรรณโณ บ้านบางแก้ว ภาษาอังกฤษ สพป.พังงา

7 บ้านบ่อกรัง พุนพิน 4247 นางสาวพิมฉวี  แก้วหอด วัดประชาวงศาราม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สพป.สฎ.2

8 วัดเกษมบ้ารุง พุนพิน 4550 นางสาววรัญญา  ศรีพันธ์ บ้านห้วยทรายขาว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สพป.สฎ.2

9 บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 1712 นางมณีรัตน์  สาม บ้านทุ่งละออง ภาษาไทย สพป.พังงา

10 วัดชยาราม ไชยา 1452 นางสาวสุทธิรา  โส๊ะอ้น วัดตรณาราม ปฐมวัย สพป.สฎ.2

11 วัดตรณาราม พุนพิน 1510 นายณัฐนนท์  จันทรพิทักษ์ บ้านหนองปรือ ปฐมวัย สพป.สฎ.2

12 วัดนาคาวาส พุนพิน 4308 นางวิไลพร  หนูพินิจ บ้านกะไหล รัฐศาสตร์ สพป.พังงา

13 บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี 4440 นางสาวสุธิดา สถาพร สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ปฐมวัย สพป.สระแก้ว เขต ๑

ท่ี
ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุ

สพป./สพม.

สรุปผลกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2



ล ำดับ โรงเรียน ต ำแหน่งเลขท่ี วิชำเอก ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งเลขท่ี วิชำเอก โรงเรียน สังกัด

กรณีพิเศษ

1 บ้านเมรัย 4601 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป นางสาวเนตรชนก เพชระ 1609 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ บ้านหาดร้ิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

กรณีปกติ

2 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) 1797 คณิตศาสตร์ นางสาวอัญชนก มีดี 2174 กศ.บ.คณิตศาสตร์ บ้านป่าตง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

3 นาสาร 3305 ภาษาไทย นางสาวภิมรัฐถา ธราพร 10115 ศศ.บ.ภาษาไทย บ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

4 บ้านส้อง 4620 ภาษาไทย นางสาวฐิติวรดา ปานจินดา 2002 ค.บ.ภาษาไทย บ้านบางหอย สพป.กระบ่ี

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุ

สรุปผลกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3



โรงเรียน ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ - สกุล วิชำเอก โรงเรียน/สังกัด

1 บ้านตาขุนวิทยา 28132 นางประนอม สรรพา การเงินและการธนาคาร เวียงสระ

2 เวียงสระ(ว่างต่อเน่ือง) 24093 นางสาวจิรัฏฐ์ แก้วกูล การเงินและการธนาคาร มัธยมวัดเบญจมบพิตร/สพม.กท.1

3 ปากแพรกวิทยาคม 116781 นางสาวสุภาพร ชิณวงศ์ พืชศาสตร์ บ้านคอกช้าง/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

4 บ้านนาสาร 28143 นางโสรญา รอดเจริญ คณิตศาสตร์ พนมศึกษา

5 พรุพีพิทยาคม 21751 นางณัฐกฤตา ชูเจริญวงศ์ การวัดและประเมินผล บางสวรรค์วิทยาคม

6 บางสวรรค์วิทยาคม 28810 นางสาวอุมาพร ทองมาก คณิตศาสตร์ หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

7 สุราษฎร์ธานี 7878 นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง คณิตศาสตร์ วัดสุทธิวราราม/สพม.กท.2

8 สุราษฎร์ธานี 27736 นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ สถิติศาสตร์ นาสักวิทยา/สพม.สฏชพ (ชุมพร)

9 บ้านนาสาร 24861 นางสาวพุทธชาด แสงสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศรียาภัย/สพม.สฎชพ (ชุมพร)

10 ท่าอุแทพิทยา 19344 นางสุพัตรา บุญเชิด เทคโนโลยีสารสนเทศ วัดธรรมเผด็จ/สพม.นครศรีธรรมราช

11 บ้านนาสาร 28957 ว่าท่ีร้อยตรีวีระวุทธ นาคพิน จิตวิทยาและการแนะแนว ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล"/สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

12 พรุพีพิทยาคม 105592 นางสาววิรดา ลัดดาวงศ์ จิตวิทยาและการแนะแนว มาบอ ามฤตวิทยา/สพม.สฏชพ (ชุมพร)

13 สุราษฎร์พิทยา 31259 นางสาวชุติมา นุ้ยชิต จิตวิทยาและการแนะแนว เมืองกระบ่ี/สพม.ตรัง กระบ่ี

14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 28886 นางสาวฐิตารีย์ ส าเภา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ บางสวรรค์วิทยาคม

15 บางสวรรค์วิทยาคม 19954 นางสาวศรีสุดา คงวุ่น เคมี-ชีววิทยา คีรีรัฐวิทยาคม

ท่ี
ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุแต่งต้ัง

สรุปผลกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร



โรงเรียน ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ - สกุล วิชำเอก โรงเรียน/สังกัด
ท่ี

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุแต่งต้ัง

16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. 20969 นางสาวอังคณา ปัทมพงศา ชีววิทยา หอวัง/กทม.กท.2

17 ชัยบุรีพิทยา 100554 นางสาวอินทร์อุอร จ านง ดุริยางคศาสตร์สากล พญาเม็งราย/สพม.เชียงราย

18 เวียงสระ 123721 นายปฏิพัทธ ศรีแสง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มัธยมวิภาวดี

19 สุราษฎร์พิทยา 27814 นายวัชรพันธ์ุ วิสุทธ์ิสิริ ฟิสิกส์ มัธยมบ้านท าเนียบ

20 เคียนซาพิทยาคม 105450 นางสาวลัดดาวัลย์ เสือน้อย การสอนภาษาจีน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ/สพม.สมุทรปราการ

21 ชัยบุรีพิทยา 31530 นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร ปทุมคงคา สมุทรปราการ/สพม.สมุทรปราการ

22 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. 28383 นางสาวรัตติยา จันทร์เอียด ภาษาจีน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ/สพม.สมุทรปราการ

23 บ้านนาวิทยาคม 28166 นางสาวปิยนุช หนูนุช ภาษาไทย คลองหินพิทยาคม/สพม.ตรัง กระบ่ี

24 พนมศึกษา 28856 นายอภิชาติ แก้วด า ภาษาไทย หัวตะพานวิทยาคม/สพม.อบอจ

25 สุราษฎร์พิทยา 2 28218 นางสาวกาญจนา อ่อนวัชร การสอนภาษาไทย เกาะสมุย

26 สุราษฎร์พิทยา 2 251 นางสาววิชุดา จ าปาสด ภาษาไทย เวียงสระ

27 เวียงสระ 332 นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติ ภาษาไทย วัดบ้านส้อง/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

28 สุราษฎร์ธานี 27757 นางเนาวรัตน์ เรืองแก้ว ภาษาอังกฤษ กัลยาณีศรีธรรมราช/สพม.นครศรีธรรมราช

29 สุราษฎร์พิทยา 54858 นายคมเดช ทิมธรรม ภาษาอังกฤษ สิชลคุณาธารวิทยา/สพม.นครศรีธรรมราช

30 สุราษฎร์พิทยา 30758 นางสาวสุนิสา ศิริสุข ภาษาอังกฤษ เกาะสมุย

31 สุราษฎร์พิทยา 2 28802 นางสาวจงกล ศรีทอง ภาษาอังกฤษ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ

32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ 390 นางสาวขวัญนรี รินเกล่ือน ภาษาอังกฤษ เกาะพะงันศึกษา



โรงเรียน ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ - สกุล วิชำเอก โรงเรียน/สังกัด
ท่ี

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุแต่งต้ัง

33 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ. 28071 นางสาวธิดารัตน์ วัฒนะ ภาษาอังกฤษ เกาะพะงันศึกษา

34 บ้านนาสาร 28056 นางสาวพรพิลาส วิจิต ภาษาอังกฤษ ทีปราษฎร์พิทยา

35 บางสวรรค์วิทยาคม 126335 นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์ ภาษาอังกฤษ เชิงทะเลวิทยาคมฯ/ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

36 พระแสงวิทยา 3960 นายเสกสรรค์ ญานรักษ์ ภาษาอังกฤษ บ้านหาดงาม/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

37 ไชยาวิทยา 100569 นางสาวรุ่งนภา ทองเอียง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ศรียาภัย/สพม.สฎชพ (ชุมพร)

38 สุราษฎร์พิทยา 2 28476 นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สฎ

39 ชัยบุรีพิทยา 19516 นางสาวสุธิดา ขวัญพงุ้น ศิลปศึกษา มาบยางพรวิทยาคม/สพม.ชลบุรี ระยอง

40 สุราษฎร์พิทยา 2 27926 นางอังศุมา ไทยเจริญ สังคมศึกษา มัธยมบ้านท าเนียบ

41 มัธยมบ้านท าเนียบ 125071 นายวิทยา พรหมแก้ว รัฐศาสตร์ สตรีภูเก็ต/สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

42 เวียงสระ 28796 นางสุภาวรรณ หวานแก้ว ปรัชญาและศาสนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ

43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ 28163 นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ สังคมศึกษา พนมดงรักวิทยา/สพม.สระแก้ว

44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. 27928 นางสาวธารวิมล เดชจินดา สังคมศึกษา วัดขจรบ ารุง/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

45 บ้านนาสาร 28144 นางเสาวลักษณ์ รัสปะ สังคมศึกษา พระแสงวิทยา

46 พระแสงวิทยา 27965 นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยรักษา สังคมศึกษา บางสวรรค์วิทยาคม

47 บางสวรรค์วิทยาคม 28393 นางเกษร ชูศรี สังคมศึกษา ไชยาวิทยา

48 ไชยาวิทยา 28675 นายวราพจน์ ดุริยานนท์ รัฐศาสตร์ มัธยมวัดนายโรง/สพม.กท.1

49 ท่าอุแทพิทยา 105440 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน สังคมศึกษา เกาะสมุย



โรงเรียน ต ำแหน่งเลขท่ี ช่ือ - สกุล วิชำเอก โรงเรียน/สังกัด
ท่ี

ต ำแหน่งรับย้ำย รับย้ำย/บรรจุแต่งต้ัง

50 ปากแพรกวิทยาคม 109765 นางพรเพ็ญ ชูชีพ ภูมิศาสตร์ ขนอมพิทยา/สพม.นครศรีธรรมราช

51 คลองฉนวนวิทยา 27967 นายสมยศ ศรเพ็ชร สังคมศึกษา ประชาอุทิศ/สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

52 เกาะสมุย 127160 นายปฐมพร เรืองจันทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม บ้านท่าม่วง/สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

53 เคียนซาพิทยาคม 105447 นายธเนศ รักษา อุตสาหกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิต) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ/สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง


