
 
 

 
 

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2  ปี พ.ศ. 2562  (สพป.ตรัง  เขต 1, เขต 2 และ สพม.13) 
(ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ครั้งที่  9/2562  วันที่ 8 ตุลาคม 2562) 

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

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2562  
(สพป.ตรัง เขต 1) จ านวน 4 ราย  ดังนี้ 

 

ที ่
 

ช่ือ – สกุล 
 

โรงเรียน/ สังกัดเดิม โรงเรียน 
/สังกัดใหม ่

ต าแหน่งเลขที ่  

วิชาเอก 

1 นางขนิษฐา  เถนว่อง ชุมชนบางไผ ่สพป.นนทบุรี เขต 2 บ้านทุ่งหนองแห้ง 3089 คอมพิวเตอร ์
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ส่งชีพ บ้านทุ่งนา (เมืองตรัง)    

สพป.ตรัง เขต 1 
ไทยรัฐวิทยา 39     
(บ้านนาโต๊ะหมิง) 

894 ประถมศึกษา 

3 นายประกาศติ  ยอดศร ี บ้านล าช้าง   สพป. ตรัง เขต 2 บ้านลิพัง 2364 พลศึกษา 
4 นางอุไรรัตน์  เอียดชะตา บ้านในปง สพป.ตรัง เขต 2 วัดนานอน 4169 ภาษาไทย 

 
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2562 (สพป.ตรัง เขต 2) 
   จ านวน  9  ราย  ดังนี้ 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน/สังกัดเดมิ โรงเรียน/สังกัด
ใหม ่

ต าแหน่งเลขที ่ วิชาเอก 

1 นางสาววันวิสาข์  เพชรเจ้ย บ้านทุ่งศาลา  สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึง) 3842 ปฐมวัย 
2 นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน บ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านคลองล ุ 1019 การ

ประถมศึกษา 
3 นายบรรลือ   หนูสีคง วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต 1 บ้านคลองล ุ 1361 เกษตร 
4 นางสาววรรณิสา  สอนบุญทอง บ้านคลองก า สพป. กระบี ่ บ้านคลองล ุ 1223 วิทยาศาสตร ์
5 นางอัจฉรา  สังข์พราหมณ ์ บ้านทุ่งยาว   

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
บ้านโคกยาง 1316 วิทยาศาสตร ์

6 นางประคอง  เพชรล่อเหรียญ สมสรร  สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 ท่าง้ิว (ต.ช.ด.
อุปถัมภ์) 

1670 แนะแนว 

7 นางกรศิวรรณ์  สุคนธ ์ บ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองคล้า 3518 นาฏศิลป ์
8 นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษร บ้านบางพระ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหลังเขา 3501 คณิตศาสตร ์
9 นางศิริมา  ด าสุข สตรรีะนอง สพม. 14 บ้านหนองบัว  1534 วิทยาศาสตร ์
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3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2562 (สพม.13) 
    จ านวน  32  ราย  ดังนี้ 

 
 

\ 

ที ่
 

ช่ือ – สกุล 
 

โรงเรียน/สังกัดเดมิ 
โรงเรียน/ 
สังกัดใหม ่

ต าแหน่ง
เลขท่ี 

 

วิชาเอก 

1 นายเทิดพงศ์  ชัยรัตน ์ สวัสดิร์ัตนาภิมุข  สพม.13 สภาราชินี จังหวัดตรัง   30048 ภาษาไทย 
2 น.ส.อไุรวรรณ  สมยัสงค ์ ภูเก็ตวิทยาลัย    สพม. 14 สภาราชินี จังหวัดตรัง   30059 สังคมศึกษา 
3 น.ส. กนกวรรณ  ทองมาก ปาล์มพัฒนวิทย์  สพม.16 สิเกาประชาผดุงวิทย์   1448 ภาษาไทย 
4 นายวชิรพงศ์  อนุรักษ์เพชรเทวา ระโนดวิทยา  สพม. 16 รัษฎา 30242 ภาษาไทย 
5 นางสาวณัฎฐ์ชยา  นิลละออ กาญจนาภิเษกฯ กระบี่ สพม. 13 วิเชียรมาต ุ 30251 ภาษาไทย 
6 น.ส. จันทิมา  สั้นเต็ง ห้วยยอด สพม .13 วิเชียรมาต ุ 29901 ภาษาไทย 
7 นางศิรีรัตน์ คงช่วย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง สพม .13 
สภาราชินี จังหวัดตรัง 30092 สังคมศึกษา 

8 น.ส.ณฏัฐา ราชมลู โกสุมวิทยาสรรค์  สพม. 26 สภาราชินี จังหวัดตรัง 30519 สังคมศึกษา 
9 นางนภารัตน์  เส็งขาว นาโยงวิทยาคม สพม. 13 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ 30408 สังคมศึกษา 
10 นายกิตติชัย  ถินนา ราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่  สวัสดิร์ัตนาภิมุข 30624 สังคมศึกษา 
11 น.ส.วรญัญู  เพชรหน ู สอาดเผดิมวิทยา  สพม. 11 สภาราชินี จังหวัดตรัง 105490 ภาษาญี่ปุ่น 
12 นางจิราภรณ์  บรรณโศภิษฐ ท่านครญาณวโรภาสฯ สพม. 12 สภาราชินี จังหวัดตรัง 29970 ภาษาอังกฤษ 
13 นายพิริยะ  เต้งชู รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ 30467 ภาษาอังกฤษ 
14 น.ส. รัชราภรณ์  เงินสมทอง บ้านฉลอง สพป.ภูเกต็ หาดส าราญวิทยาคม 7966 ภาษาอังกฤษ 
15 นายจิตรตรัย  ชูหอยทอง นาโยงวิทยาคม สพม.13 วิเชียรมาต ุ 1689 ภาษาอังกฤษ 
16 น.ส.นิฐิกาญจน์  สามพิมพ ์ มาบอ ามฤตวิทยา สพม. 11 สภาราชินี จังหวัดตรัง 116538 บรรณารักษ์ 
17 นางดวงรัตน์  สามัคค ี รัษฎา  สพม. 13 สภาราชินี จังหวัดตรัง 408 คณิตศาสตร ์
18 น.ส. เบญจมาศ  แก้วกล้า นาโยงวิทยาคม สพม.13 สภาราชินี 2 53054 คณิตศาสตร ์
19 นายณัฐพงษ์  จันทร์เพชร หาดส าราญวิทยาคม สพม.13 นาโยงวิทยาคม   คณิตศาสตร ์
20 นางพัชรีย์  ลันดา สภาราชินี 2 สพม.13 วิเชียรมาต ุ 19579 คณิตศาสตร ์
21 นางวรรณกร  กุลศร ี สิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม.13 สภาราชินี จังหวัดตรัง 23393 วิทยาศาสตร์ 

(ทั่วไป) 

22 น.ส.ภณิชชา  ชมอินทร์ พนมเบญจา  สพม.13 สิเกาประชาผดุงวิทย์  29838 วิทยาศาสตร ์
23 นางอัจฉราลักษณ์  ศรีเพชร กอบกุลวิทยาคม สพม.16 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ 30395 วิทยาศาสตร์ 

(ทั่วไป) 

24 น.ส. ภัชราพร  อินทร์เกดิ โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ”์ สพม.8 

วิเชียรมาตุ 3 
30566 วิทยาศาสตร์ 

(ท่ัวไป) 
25 น.ส. ลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง กาญจนาภเิษกวิทยาลัย           

สุราษฎร์ธานี สพม.11 
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์

30470 วิทยาศาสตร์ 
(ท่ัวไป) 

26 นายสมพร  แซ่โค้ว กระบุรีวิทยา สพม.14 วิเชียรมาตุ 3 134025 คอมพิวเตอร ์
27 นายสุรยิา  สารทิพย ์ ปะเหลยีนผดุงศิษย์  สพม.13 สวัสดิร์ัตนาภิมุข 30621 คอมพิวเตอร ์
28 นายจตพณ  บญุชัย บ้านท่าใหม ่สพป.สุราษฎร์ฯ เขต 2 ทุ่งยาวผดุงศิษย ์ 29890 เกษตรกรรม 
29 นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า หาดส าราญวิทยาคม สพม.13 สวัสดิร์ัตนาภิมุข 100524 อุตสาหกรรมศิลป์ 

30 น.ส.นลสิา  อาจเส็ม สตรีวดัอัปสรสวรรค์ สพม.1 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ 30369 จิตวิทยาฯ 

31 นางเนตรชนก  แก้วด า วัดนานอน  สพป.ตรัง เขต 1 วิเชียรมาต ุ 30334 จิตวิทยาฯ 
32 นายยืนยง  หลงขาว บางขันวิทยา  สพม. 12 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ 30469 ดนตรีศึกษา 

 


