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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5

หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4

1 -2 72 4 6 2/2 ครู วัดชนาธิการาม เมือง 41 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย สังคม

2 -1 39 3 4  3/1 ครู วัดสองแพรก เมือง 18 ประถมศึกษา ปฐมวัย

3 0 1539 63 63 57/6 ครู อนุบาลพงังา เมือง 121 คณิตศาสตร์

4 ครูผู้ช่วย อนุบาลพงังา เมือง 92 สังคมศึกษา

5 ครู อนุบาลพงังา เมือง 151 คณิตศาสตร์

6 ครู อนุบาลพงังา เมือง 1208 ปฐมวัย

7 ครู อนุบาลพงังา เมือง 178 ประถมศึกษา

8 ครูผู้ช่วย อนุบาลพังงา เมือง 128 คณิตฯ

9 -1 793 33 34 29/4 ครูผู้ช่วย บ้านทุง่เจดีย์ เมือง 904 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์

10 ครูผู้ช่วย บ้านทุง่เจดีย์ เมือง 3451

11 ครู บ้านทุง่เจดีย์ เมือง 2178

12 -1 180 14 15  12/2 ครูผู้ช่วย บ้านเขาเฒ่า เมือง 405 ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทย์ฯ พละ  / ดนตรีสากล

13 -1 180 14 15  12/2 ครู บ้านเขาเฒ่า เมือง 74938 ประถมศึกษา

14  +1 215 14 13  11/3 ครู บ้านกลาง เมือง 169 ประถมศึกษา สังคม ภาษาไทย ประถมศึกษา คอมพวิเตอร์

15 ครู บ้านกลาง เมือง 213

วิชาเอกที่ต้องการในสถานศึกษา
โรงเรียน อ าเภอ

ต าแหน่ง

เลขที่

บัญชรีายละเอียดต าแหน่งว่างในการพิจารณาย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที ่1  ประจ าปี 2566

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพังงงา

ที่ อตัราก าลัง

จ านวน

นักเรียน 

10 มิ.ย.65

ครูตาม

 จ.18

ครูตาม

เกณฑ์

ครูมีตัว/

ต าแหน่ง

วา่ง

ต าแหน่ง
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หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4

วิชาเอกที่ต้องการในสถานศึกษา
โรงเรียน อ าเภอ

ต าแหน่ง

เลขที่
ที่ อตัราก าลัง

จ านวน

นักเรียน 

10 มิ.ย.65

ครูตาม

 จ.18

ครูตาม

เกณฑ์

ครูมีตัว/

ต าแหน่ง

วา่ง

ต าแหน่ง

16 -2 49 4 6 3/1 ครู เกาะเค่ียม เมือง 1756 ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต

17 0 134 14 14  12/2 ครู เกาะปันหยี เมือง 711 ประถมศึกษา นาฏศิลป์

18 ครู เกาะปันหยี เมือง 2068 คณิตศาสตร์

19 +1 242 15 14  12/3 ครู เกาะหมากน้อย เมือง 8 คณิตศาสตร์

20 ครู เกาะหมากน้อย เมือง 9847 ประถมศึกษา

21 -3 69 8 11  4/4 ครูผู้ช่วย เกาะไม้ไผ่ เมือง 297 คณิตฯ ภาษาองักฤษ ปฐมวัย พละ

22 ครูผู้ช่วย เกาะไม้ไผ่ เมือง 300

23 ครูผู้ช่วย เกาะไม้ไผ่ เมือง 30714

24 0 198 14 14  12/2 ครู วัดนารายณิการาม กะปง 75475 สังคมศึกษา ประถม วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

25 0 213 10 10  9/1 ครูผู้ช่วย บ้านปากถัก กะปง 1502 คณิตฯ ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์

26 -2 28 2 4  1/1 ครู บ้านช้างเชื่อ กะปง 513 ปฐมวัย ประถม ภาษาไทย คณิต

27 -2 46 4 6  2/2 ครู บ้านรมณีย์ กะปง 1446 ประถมศึกษา คณิต สังคม วิทย์

28  -2 92 6 8  4/2 ครู บ้านกะปง กะปง 1427 ประถมศึกษา ปฐมวัย สังคม ต.ว่าง 2114 ทุนฯ วิทย์

29 -1 127 9 10  6/3 ครู บ้านบางแกว้ กะปง 234 ภาษาไทย องักฤษ สังคม คอม ปฐมวัย

30 ครู บ้านบางแก้ว กะปง 1476

31 +2 346 19 19  16/3 ครู บ้านพรุใน เกาะยาว 2143 ประถมฯ

32 -1 56 5 6  3/2 ครูผู้ช่วย บ้านท่าเขา เกาะยาว 347 ประถมฯ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

33 0 225 11 11 8/3 ครู บ้านท่าเรือ เกาะยาว 695 ประถมศึกษา ปฐมวัย นาฏศิลป์

34 ครู บ้านท่าเรือ เกาะยาว 309

35 0 112 8 8 7/1 ครู บ้านทุง่รักชัยพฒัน์ คุระบุรี 1625 ภาษาไทย คณิต สังคม
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หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4

วิชาเอกที่ต้องการในสถานศึกษา
โรงเรียน อ าเภอ

ต าแหน่ง

เลขที่
ที่ อตัราก าลัง

จ านวน

นักเรียน 

10 มิ.ย.65

ครูตาม

 จ.18

ครูตาม

เกณฑ์

ครูมีตัว/

ต าแหน่ง

วา่ง

ต าแหน่ง

36 -1 224 11 12 8/3 ครู บ้านคุระ คุระบุรี 111665 ประถมศึกษา สังคม องักฤษ ภาษาไทย วทิย์

37 ครู บ้านคุระ คุระบุรี 1553

38 ครู บ้านคุระ คุระบุรี 1656

39 -1 56 5 6  4/1 ครู บ้านทุง่ละออง คุระบุรี 955 ประถมฯ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

40 -3 63 8 11  6/2 ครู เกยีรติประชา คุระบุรี 1734 ประถมฯ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิต คอมพิวเตอร์

41 0 142 14 14 11/3 ครู บ้านต าหนัง คุระบุรี 1692 คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ภาษาไทย/นาฏศิลป/์พละ/อังกฤษ

42 +2 302 17 15 12/5 ครู บ้านคุรอด คุระบุรี 255 คณิตศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาองักฤษ เกษตร พละ

43 ครู บ้านคุรอด คุระบุรี 1617

44 ครู บ้านคุรอด คุระบุรี 1820

45 -1 147 9 10 8/1 ครู บ้านห้วยทรัพยฯ์ คุระบุรี 1317 คณิตศาสตร์ สังคม ปฐมวัย องักฤษ

46 -4 122 7 11  5/2 ครู บ้านบางติบ คุระบุรี 651 คณิตฯ ภาษาองักฤษ สังคม ภาษาไทย ประถมฯ /วทิย์

47 +1 183 15 14 12/3 ครู บ้านเตรียม คุระบุรี 1094 คณิตศาสตร์

48 ครู บ้านเตรียม คุระบุรี 1565 ภาษาไทย

49 -1 931 39 40 29/10 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1235 ประถมศึกษา

50 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1599 คหกรรม

51 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1601 สังคมศึกษา

52 ครูผู้ช่วย คุระบุรี คุระบุรี 1604 ประถมศึกษา

53 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1609 คณิตศาสตร์

54 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1611 นาฏศิลป์

55 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1619 ปฐมวัย
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หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4
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วา่ง

ต าแหน่ง

56 ครู คุระบุรี คุระบุรี 1660 ภาษาจนี

57 ครู คุระบุรี คุระบุรี 5203 ภาษาอังกฤษ

58 ครู คุระบุรี คุระบุรี 8930 คณิตศาสตร์

59 -3 85 5 8 4/1 ครูผู้ช่วย บ้านเขาเปาะ ตะกั่วทุง่ 532 ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิต องักฤษ สังคม

60 0 116 8 8  7/1 ครู บ้านกะไหล ตะกั่วทุง่ 539 ประถมฯ สังคม คอมพิวเตอร์ วิทย์

61 -2 59 4 6 3/1 ครู บ้านป่ายาง ตะกั่วทุง่ 566 ปฐมวัย คณิต องักฤษ สังคม

62 -1 138 13 14  12/1 ครู บ้านบางหลาม ตะกั่วทุง่ 111 ภาษาไทย องักฤษ สังคม

63 0 191 10 10  9/1 ครู บ้านคลองเคียน ตะกั่วทุง่ 4710 ปฐมวัย ภาษาไทย ประถมศึกษา

64 -2 82 6 8  3/3 ครู บ้านทองหลาง ตะกั่วทุง่ 835 ภาษาไทย ประถมฯ คณิตฯ คอมพวิเตอร์

65 ครู บ้านทองหลาง ตะกั่วทุง่ 1192

66 0 169 10 10  9/1 ครู บ้านหินร่ม ตะกั่วทุง่ 510 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย

67 -2 37 2 4  1/1 ครู บ้านควน ตะกั่วทุง่ 703 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต

68 -2 97 6 8  5/1 ครู บ้านในหยง ตะกั่วทุง่ 728 ประถมศึกษา ปฐมวัย คณิต สังคม

69 -4 88 4 8  2/2 ครู บ้านดอน ตะกั่วทุง่ 795 ประถมศึกษา คณิต องักฤษ สังคม วิทย์

70 +1 451 20 19  15/5 ครู บ้านท่านุ่น ตะกั่วทุง่ 625 ภาษาไทย คณิตฯ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา สังคม/คอมพวิเตอร์/นาฏศิลป์

71 ครู บ้านท่านุ่น ตะกั่วทุง่ 713

72 ครู บ้านท่านุ่น ตะกั่วทุง่ 0281

73 ครูผู้ช่วย บ้านท่านุ่น ตะกั่วทุง่ 599

74 -2 21 2 4 1/1 ครูผู้ช่วย บ้านบากัน ตะกั่วทุง่ 742 ประถมฯ ปฐมวัย ภาษาไทย

75 -1 76 5 6  2/3 ครู บ้านท่าปากแหว่ง ตะกั่วทุง่ 1358 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคม
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หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4

วิชาเอกที่ต้องการในสถานศึกษา
โรงเรียน อ าเภอ

ต าแหน่ง

เลขที่
ที่ อตัราก าลัง

จ านวน

นักเรียน 

10 มิ.ย.65

ครูตาม

 จ.18

ครูตาม

เกณฑ์

ครูมีตัว/

ต าแหน่ง

วา่ง

ต าแหน่ง

76 ครู บ้านท่าปากแหว่ง ตะกั่วทุง่ 2116

77 ครู บ้านท่าปากแหว่ง ตะกั่วทุง่ 721

78 0 158 10 10  7/3 ครูผู้ช่วย วัดดิตถาราม ตะกั่วทุง่ 594 ภาษาไทย คณิตฯ ประถมศึกษา

79 ครูผู้ช่วย วัดดิตถาราม ตะกั่วทุง่ 76677

80  -1 58 4 6  4/1 ครู วัดราษฎร์สโมสร ตะกั่วทุง่ 478 ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต องักฤษ

81 -4 123 7 11  5/2 ครู บ้านบางมรวน ตะกั่วป่า 159 ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิต สังคม คอมพวิเตอร์

82 0 288 14 14  13/1 ครู บ้านน้ าเค็มฯ ตะกั่วป่า 1791 คณิต ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย สังคม /ศิลปะ/เกษตร

83 0 192 10 10  8/2 ครู บ้านบางเนียง ตะกั่วป่า 1818 ประถมศึกษา องักฤษ ภาษาไทย คณิต

84 ครู บ้านบางเนียง ตะกั่วทุง่ 85

85 -3 48 3 6  1/2 ครู บุญสูงอปุถมัภ์ ตะกั่วป่า 1042 ประถมศึกษา ปฐมวัย คณิต องักฤษ สังคม

86 -1 64 5 6  4/1 ครู บ้านนอกนา ตะกั่วป่า 1227 ประถมศึกษา องักฤษ สังคม วิทย์

87 -1 35 3 4  2/1 ครู บ้านท่าจดู ตะกั่วป่า 1896 ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต

88 0 210 14 14  13/1 ครู บ้านบางใหญ่ ตะกั่วป่า 2062 ภาษาอังกฤษ คอมพวิเตอร์ ภาษาไทย

89 0 583 27 27 24/3 ครู บ้านบางม่วง ตะกั่วป่า 1780 วิทยาศาสตร์ สังคม ประถมศึกษา คณิต ศิลปะ / เกษตร

90 ครู บ้านบางม่วง ตะกั่วป่า 1951

91 -1 156 9 10  8/1 ครู วัดนิโครธคุณากร ทับปุด 860 คณิตศาสตร์ องักฤษ นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี/ คหกรรม

92  -2 53 4 6  3/1 ครู วัดราษฎร์อปุถมัภ์ ทับปุด 923 ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิต วิทย์

93 0 388 22 22  20/2 ครู บ้านบ่อแสน ทับปุด 1288 คณิตศาสตร์ ศิลปะ ประถมศึกษา

94 -1 196 10 11  8/2 ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวทิยา 54 (วดัไสเสียด) ทับปุด 893 ประถมฯ ภาษาไทย สังคม
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95 ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวทิยา 54 (วดัไสเสียด) ทับปุด 852

96 0 80 6 6  4/2 ครู วัดปัตติการาม ท้ายเหมือง 223 ประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคม

97 ครู วัดปัตติการาม ท้ายเหมือง 1336

98 0 196 14 14 12/2 ครู ชาวไทยใหม่ ท้ายเหมือง 419 สังคมศึกษา คอมพวิเตอร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คณิต /ภาษาไทย

99 ครู ชาวไทยใหม่ฯ ท้ายเหมือง 750

100 -1 141 9 10  7/2 ครู บ้านในไร่ ท้ายเหมือง 1151 คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ประถมศึกษา คอม

101 ครู บ้านในไร่ ท้ายเหมือง 1152

102 0 161 10 10  7/3 ครูผู้ช่วย วัดประชาธิการาม ท้ายเหมือง 104309 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ พละ องักฤษ ภาษาไทย / ปฐมวัย

103 ครู วัดประชาธิการาม ท้ายเหมือง 1168

104 -3 44 3 6  1/2 ครู บ้านห้วยทราย ท้ายเหมือง 1052 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต องักฤษ / สังคม

105 ครู บ้านห้วยทราย ท้ายเหมือง 1086

106 -1 112 7 8  4/3 ครู วัดประชุมศึกษา ท้ายเหมือง 91 ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย องักฤษ

107 ครู วัดประชุมศึกษา ท้ายเหมือง 1036

108 ครู วัดประชุมศึกษา ท้ายเหมือง 1313

109 -2 93 6 8  4/2 ครู นิคมสร้างตนเอง 1 ท้ายเหมือง 1393 ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต สังคม วิทย์

110 ครู นิคมสร้างตนเอง 1 ท้ายเหมือง 1391

111 0 149 14 14  13/1 ครู นิคมสร้างตนเอง 2 ท้ายเหมือง 1844 ประถมศึกษา สังคม ดนตรี

112 -2 41 2 4  1/1 ครู บ้านควนแรด ท้ายเหมือง 1396 ประถมฯ ปฐมวัย ภาษาไทย

113 0 140 15 15 12/3 ครู พระราชทานทับละมุ ท้ายเหมือง 1149 ประถมศึกษา คณิตฯ ปฐมวัย

114 ครู พระราชทานทับละมุ ท้ายเหมือง 948
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หมายเหตุ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4

วิชาเอกที่ต้องการในสถานศึกษา
โรงเรียน อ าเภอ

ต าแหน่ง

เลขที่
ที่ อตัราก าลัง

จ านวน

นักเรียน 

10 มิ.ย.65

ครูตาม

 จ.18

ครูตาม

เกณฑ์

ครูมีตัว/

ต าแหน่ง

วา่ง

ต าแหน่ง

115 ครูผู้ช่วย พระราชทานทับละมุ ท้ายเหมือง 1297

116 -3 45 3 6  2/1 ครู บ้านเกาะนก ท้ายเหมือง 1339 ประถมฯ ปฐมวัย ภาษาไทย คณิต ภาษาอังกฤษ

117 0 220 15 15  13/2 ครู วัดช้างนอน ท้ายเหมือง 1371 ปฐมวัย ประถมศึกษา ดนตรี ภาษาไทย ศิลปะ

118 ครู วัดช้างนอน ท้ายเหมือง 2191

119 0 475 22 22  21/1 ครู บ้านล าแกน่ ท้ายเหมือง 1729 ประถมศึกษา

120 0 161 10 10  7/3 ครูผู้ช่วย วัดประชาธิการาม ท้ายเหมือง 1055 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ พละ องักฤษ ภาษาไทย/ปฐมวัย

121 -3 179 8 11 7/1 ครูผู้ช่วย บางคร่ัง คุระบุรี 107567 ภาษาไทย คณิตฯ ภาษาองักฤษ ประถมฯ สังคม

122 -4 133 7 11 5/2 ครูผู้ช่วย บ้านบางวัน คุระบุรี 30806 ประถมฯ ภาษาองักฤษ สังคม คอมพวิเตอร์ ปฐมวัย

123 -4 123 7 11  5/2 ครูผู้ช่วย บ้านบางมรวน ตะกั่วป่า 30827 ประถมฯ ภาษาไทย คณิตฯ สังคม คอมพิวเตอร์

124 -4 122 7 11  5/2 ครูผู้ช่วย บ้านบางติบ คุระบุรี 19157 คณิตฯ ภาษาองักฤษ สังคม ภาษาไทย ประถมฯ /วทิย์

125 -3 63 8 11  6/2 ครูผู้ช่วย เกียรติประชา คุระบุรี 4013 ประถมฯ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิต คอมพิวเตอร์
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