
อัตราก าลัง

สายงาน

การสอน

1 สุราษฎร์ธานี 27751 0346729 คศ.3 66,230 นางชมัยรัตน์  เชียร์ศิริกุล  ลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี 1 พ.ย.65 -1 พยาบาล

2 สุราษฎร์ธานี 2 103457 0345234 คศ.2 41,620 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 ภาษาญ่ีปุ่น

3 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ. 31638 0345293 คศ.3 52,060 นางสาวอรวรรณ  มากสุข ย้ายไป สพป.สงขลา เขต 1 เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. 28358 0345377 คศ.2 22,990 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 -1 คหกรรม

5 ท่าอุแทพิทยา 120183 0345442 คศ.1 19,260 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 ภาษาอังกฤษ

6 เกาะสมุย 27981 0345488 คศ.2 43,780 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์เอียด  ย้ายไป สพม.พัทลุง เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

7 เกาะสมุย 28362 0345499 คศ.3 58,390 นางสาวสุนิสา ศิริสุข  ย้ายไป ร.ร.สุราฎร์พิทยา สพม.สฎชพ  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

8 เกาะสมุย 59792 0345523 ครูผู้ช่วย 17,130 นางสาวกาญจนา อ่อนวัช ย้ายไป ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 สพม.สฎชพ เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 ภาษาไทย

9 เกาะสมุย 28537 0345802 คศ.3 53,760 นางสาวแวโซเฟีย  มานะกล้า ย้ายไป สพม.นราธิวาส  เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

10 เกาะสมุย 116731 0345512 คศ.2 56,990 นางสุพรรณี  เส้งตุ้ง ย้ายไป สพป.ตรัง เขต 2  เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 0 คหกรรม

11 เกาะพะงันศึกษา 28864 0345598 คศ.3 49,580 นางสาวธิดารัตน์  วัฒนะ ย้ายไป ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3  สพม.สฎชพ  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

12 เกาะพะงันศึกษา 3936 0359595 ครูผู้ช่วย 15,800 นางสาวขวัญนรี  รินเกล่ือน ย้ายไป ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. สพม.สฎชพ     

เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65

0 ภาษาอังกฤษ

13 เกาะพะงันศึกษา 103431 0345746 คศ.2 41,620 นายสิรวิชญ์  กาญจนรักษ์ ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาจีน

14 เกาะพะงันศึกษา 43 0345618 คศ.1 22,140 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 ดนตรีไทย

15 เกาะพะงันศึกษา 133708 0369104 คศ.3 58,390 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 เกษตรกรรม

16 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 28505 0346855 คศ.1 21,640 นายอัมรินทร์  ศรีสว่าง ย้ายไป ร.ร.สวนศรีวิทยา สพม.สฎชพ  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 4109 0346860 คศ.2 58,750 นายณัฐภัทร  แสงมณี ย้ายไป สพม.สงขลาสตูล  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 จิตวิทยาและการแนะแนว

18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ. 2989 0346903 คศ.2 28,930 นายกฤษฎา  สังวร ย้ายไป ร.ร.บดินทรเดชา สพม.กทม.เขต 2  เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.65 0 สังคมศึกษา

19 ไชยาวิทยา 28698 0345636 คศ.2 36,540 นางแขไขคุณ  คงวิเชียรวัฒนะ  ลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี 1 ธ.ค.65 -1 ภาษาอังกฤษ

20 ไชยาวิทยา 28713 0345652 คศ.3 61,450 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 -1 เกษตรกรรม

21 ไชยาวิทยา 3017 0345700 คศ.3 46,680 นางสาวลีลาวดี  แขกพงศ์ ย้ายไป สพป.พัทลุง เขต 2  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 -1 เคมี

22 ไชยาวิทยา 975(ส) 0345701 คศ.1 25,990 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 -1 ฟิสิกส์

23 ไชยาวิทยา 105305 0345239 คศ.1 24,140 นายฮาศวัน  หะยีมะ ย้ายไป สพม.นราธิวาส  เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 -1 สังคมศึกษา

24 ไชยาวิทยา 58523 0370707 ครูผู้ช่วย 15,800 นายสุรพิณ  ฉ่ัวเจริญ  ลาออกจากราชการ  เม่ือวันท่ี 1 พ.ย.65 -1 การเงิน/บัญชี

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (จ านวน 50 อัตรา)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

เงินเดือน กรณีว่าง
วิชาเอกท่ีสถานศึกษา

ต้องการ
ท่ี โรงเรียน

ต าแหน่ง

เลขท่ี

ต าแหน่ง

เลขท่ีจ่ายตรง
อันดับ วิชาเอกเดิมท่ีสถานศึกษาแจ้ง
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หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (จ านวน 50 อัตรา)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

เงินเดือน กรณีว่าง
วิชาเอกท่ีสถานศึกษา

ต้องการ
ท่ี โรงเรียน

ต าแหน่ง

เลขท่ี

ต าแหน่ง

เลขท่ีจ่ายตรง
อันดับ วิชาเอกเดิมท่ีสถานศึกษาแจ้ง

25 ไชยาวิทยา 22961 0345653 คศ.3 58,390 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ -1 ดนตรีไทย

26 มัธยมบ้านท าเนียบ 112449 0345823 คศ.3 58,390 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 ฟิสิกส์

27 มัธยมบ้านท าเนียบ 127130 0345834 คศ.2 46,120 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุภาภรณ์  ตรีก าจร ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาไทย

28 รัชชประภาวิทยาคม 111467 0345891 คศ.3 58,390 นางสาวสุจิตรา  ซุ่นส้ัน ย้ายไป สพป.ตรัง เขต 1 เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 0 การจัดการสารสนเทศ

29 รัชชประภาวิทยาคม 100157 0345885 ครูผู้ช่วย 15,800 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 คณิตศาสตร์

30 บ้านตาขุนวิทยา 4092 0345145 คศ.3 55,660 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 ดนตรีไทย

31 พนมศึกษา 28543 0345913 คศ.2 41,620 นางสาวโสรญา รอดเจริญ ย้ายไป ร.ร.บ้านนาสาร สพม.สฎชพ เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

32 พนมศึกษา 2291 0345927 คศ.3 58,390 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 คณิตศาสตร์

33 พนมศึกษา 110811 0345739 คศ.3 55,910 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 โสตทัศนศึกษา

34 พุนพินพิทยาคม 28594 0346019 คศ.3 58,390 นางฮาซีรันณ์  อาแวหลง ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 -1 จิตวิทยาและการแนะแนว

35 พุนพินพิทยาคม 74847 0346996 คศ.3 56,920 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 -1 ภาษาไทย

36 พรุพีพิทยาคม 132238 0346287 คศ.3 58,390 นางสาวธนิดา  พลายชุม  ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

37 บ้านนาสาร 988 79674 คศ.1 17,710 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ -1 เกษตรกรรม

38 บ้านนาวิทยาคม 3252 0256062 คศ.3 47,690 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 คณิตศาสตร์

39 บ้านนาวิทยาคม 77549 0347548 คศ.3 61,510 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 คณิตศาสตร์

40 บ้านนาวิทยาคม 27825 0344915 คศ.3 63,560 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 คณิตศาสตร์

41 เคียนซาพิทยาคม 28084 0346737 คศ.3 58,390 นายณัฐนนท์  สงชู  ย้ายไป สพม.ตรัง กระบ่ี   เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 -1 ดนตรีไทย

42 เคียนซาพิทยาคม 22464 0345149 คศ.1 29,080 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ -1 ภาษาอังกฤษ

43 คลองฉนวนวิทยา 121831 0346423 คศ.1 20,680 นางสาวสุชาดา  เพชรสุก ย้ายไป สพม.ตรัง กระบ่ี  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

44 เวียงสระ 1268 0254418 คศ.3 58,390 นายซัลมาน  ชุมสาแหละ  ย้ายไปสพป.สงขลา เขต 3  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 -1 คณิตศาสตร์

45 บางสวรรค์วิทยาคม 3283 0346567 คศ.3 58,390 นางสาวกฤษณา  บุญมา  ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 -1 ภาษาอังกฤษ

46 บางสวรรค์วิทยาคม 30224 0345625 คศ.2 56,530 นางสาวไซหนับ  สวาหลัง  ย้ายไป สพป.สตูล  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 -1 สังคมศึกษา

47 พระแสงวิทยา 105428 0345306 คศ.3 58,390 นายทัศดาพงศ์  ป่ินแก้ว  ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช   เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 -1 เคมี

48 พระแสงวิทยา 28319 0346636 คศ.2 41,620 เหลือจากการสอบแข่งขันปี 2564 (ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้) -1 ดุริยางคศิลป์

49 ชัยบุรีพิทยา 28494 0345281 คศ.4 59,380 ว่าท่ี ร.ต.ธีรนัย  หนูอุไร  ย้ายไป สพม.สงขลา สตูล  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 สังคมศึกษา

50 ชัยบุรีพิทยา 124540 0346315 คศ.3 55,340 นางสาวศิรินันต์  รัตนพันธ์  ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาไทย
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1 ศรียาภัย 32406 0347681 คศ.3 58,390 นางสาวพุทธชาด  แสงสุวรรณ ย้ายไป ร.ร.บ้านนาสาร สพม.สฎชพ  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 วิทยาศาสตร์

2 ศรียาภัย 2154 0347728 คศ.1 15,580 นางสาวรุ่งนภา  ทองเอียง ย้ายไป ร.ร.ไชยาวิทยา  สพม.สฎชพ  เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 คอมพิวเตอร์

3 ศรียาภัย 23805 0347750 คศ.2 29,280 เหลือจากการสอบแข่งขันปี 2564 (ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้) 0 ดนตรีไทย

4 สอาดเผดิมวิทยา 48617 0347857 คศ.2 52,610 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 อุตสาหกรรมศิลป์

5 ท่าแซะรัชดาภิเษก 1312 0346965 คศ.3 37,300 นายสุทธิชัย  เพชรประพันธ์ ย้ายไป สพม.ตรัง กระบ่ี  เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 0 พลศึกษา

6 มาบอ ามฤตวิทยา 4681 0080929 คศ.3 58,390 นางสาววิรดา  ลัดดาวงศ์ ย้ายไป ร.ร.พรุพีพิทยาคม  สพม.สฎชพ   เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 จิตวิทยาและการแนะแนว

7 สวนศรีวิทยา 23634 0347344 คศ.1 20,070 นางสาวพันธ์พร  สุธรรมา ย้ายไป สพป.พังงา  เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาฝร่ังเศส

8 สวนศรีวิทยา 23717 0347404 คศ.3 58,390 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 คณิตศาสตร์

9 สวนศรีวิทยา 20252 0347417 คศ.2 41,620 เหลือจากการสอบแข่งขันปี 2564 (ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้) 0 ดุริยางคศิลป์

10 สวนศรีวิทยา 100303 0359641 คศ.3 48,540 นางเกตุสุดา  นิลอนันต์ ย้ายไป สพป.สงขลา เขต 3   เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 ภาษาไทย

11 ปากน  าหลังสวนวิทยา 23813 0347501 คศ.2 41,620 นางสาวธารทิพย์  ทองเขียว  ย้ายไป สพป.ชุมพร 1 เม่ือวันท่ี 22 มี.ค.65 0 คอมพิวเตอร์

12 ทุ่งตะโกวิทยา 83219 0347529 คศ.2 41,620 นางสาวสิริวรรณ  ธิกรรมพล ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช    เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 เคมี

13 ทุ่งตะโกวิทยา 55201 0347540 คศ.2 26,780 นางสาวญดา  เพชรด า ย้ายไป สพม.ตรัง กระบ่ี   เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.65 0 ภาษาจีน

14 ทุ่งตะโกวิทยา 131985 0347541 คศ.2 28,480 นางสาวปิยวรรณ  สุระชิต  ย้ายไป ร.ร.สวนศรีวิทยา  สพม.สฎชพ   เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

15 ทุ่งตะโกวิทยา 23293 0347818 คศ.2 30,240 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 พลศึกษา

16 ทุ่งตะโกวิทยา 23335 0347898 คศ.3 50,870 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 การเงิน/บัญชี

17 ทุ่งตะโกวิทยา 23325 0347826 คศ.3 58,390 ไม่มีผู้ขอย้ายประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 0 ดนตรีสากล

18 ละแมวิทยา 2663 0347591 คศ.2 41,620 นางสาวศศลักษณ์  ไชยต่อเขตต์  ย้ายไป ร.ร.ศรียาภัย สพม.สฎชพ   เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.65 0 ภาษาอังกฤษ

19 ละแมวิทยา 2722 0347608 คศ.3 58,390 นางสาวฐิตินันท์  ป่ินแก้ว ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช   เม่ือวันท่ี 20 ต.ค.65 0 คณิตศาสตร์

20 ละแมวิทยา 49252 0347266 คศ.1 22,570 ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 0 พลศึกษา

กรณีว่าง วิชาเอกเดิมท่ีสถานศึกษาแจ้ง วิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จังหวัดชุมพร  (จ านวน 20 อัตรา)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

ท่ี โรงเรียน
ต าแหน่ง

เลขท่ี

ต าแหน่ง

เลขท่ีจ่ายตรง
อันดับ เงินเดือน
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