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1 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองพิจิตร 3757 81 - 5 สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร์
2 วัดหนองนาดําพิทยา เมืองพิจิตร 283 96 - 4 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรี เกษตร
3 วัดเนินปอ สามง่าม 3355 94 - 4 ภาษาไทย ปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา/พลศึคอมพิวเตอร์
4 บ้านสายคําโห้ เมืองพิจิตร 846 71 - 4 ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5 บ้านหนองปลาไหล วังทรายพูน 4237 61 - 4
6 บ้านหนองปลาไหล วังทรายพูน 4189 61 - 4
7 บ้านเนินยาว เมืองพิจิตร 3482 46 - 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) วชิรบารมี 2723 46 - 3 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
9 อนุบาลพิจิตร เมืองพิจิตร 325 2057 - 2 ประถมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ แนะแนว ภาษาจีน ปฐมวยั นาฏศิลป์
10 บ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) เมืองพิจิตร 802 156 - 2 ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
11 บ้านคลองทรายใหญ่ สากเหล็ก 616 145 - 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 บ้านท่าแห สามง่าม 3506 68 - 2 ปฐมวัย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
13 บ้านสวนแตง เมืองพิจิตร 700 50 - 2 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
14 ชุมชนวัดวังจิก โพธิ์ประทับช้าง 3824 176 - 1 สังคมศึกษา พลศึกษา ปฐมวัย คหกรรมศาสตภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประถมศึกษา ดนตรี วิทยาศาสตร์
15 วดัคลองโนน เมืองพิจิตร 3290 167 - 1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
16 วัดหาดมูลกระบือ เมืองพิจิตร 844 165 - 1 ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ปฐมวัย นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ
17 บ้านมาบกระเปา สามง่าม 4236 156 - 1
18 บ้านมาบกระเปา สามง่าม 3671 156 - 1
19 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) เมืองพิจิตร 4269 133 - 1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
20 บ้านยางตะพาย วชิรบารมี 3432 127 - 1 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
21 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 สามง่าม 3381 126 - 1 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา คหกรรมศาสตร์
22 อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) เมืองพิจิตร 314 125 - 1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา
23 ชุมชนบ้านวังกลม เมืองพิจิตร 468 123 - 1 นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษา
24 บ้านนาพิบูลพิทยา โพธิ์ประทับช้าง 4021 122 - 1 ปฐมวัย คณิตศาสตร์

บัญชีตําแหน่งว่างของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.พิจิตร เขต 1
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

แนบท้ายหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ ศธ 04099/ว 29  ลงวันที่  5  มกราคม 2565
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ปฐมวัย สังคมศึกษา พลศึกษา วิชาเอกใด ๆ ก็ได้

ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
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25 บ้านมาบแฟบ สามง่าม 2048 110 - 1 ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย คอมพิวเตอร์
26 วัดกลางวงศ์มณี วชิรบารมี 571 106 - 1 ประถมศึกษา ปฐมวัย คอมพิวเตอร์
27 บ้านป่าแซง สามง่าม 3777 100 - 1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย
28 บ้านเมืองเก่า เมืองพิจิตร 899 61 - 1 ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย
29 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน 3817 401 0
30 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน 4261 401 0
31 บ้านหนองโสน สามง่าม 3650 396 0 ภาษาอังกฤษ เกษตร
32 บ้านหนองหูช้าง วชิรบารมี 3520 283 0 ภาษาไทย ดนตรี
33 วัดดงกลาง เมืองพิจิตร 130 277 0 ภาษาไทย ประถมศึกษา
34 อนุบาลสามง่าม สามง่าม 3158 196 0 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
35 ชุมชนบ้านกําแพงดิน สามง่าม 3675 192 0 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ปฐมวัย
36 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร 3370 183 0 ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
37 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) โพธิ์ประทับช้าง 1784 182 0 คอมพิวเตอร์
38 บ้านท่าเยี่ยม สากเหล็ก 433 171 0 ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์
39 บ้านหนองพง โพธิ์ประทับช้าง 8 170 0 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา
40 บ้านวังอ้อ สากเหล็ก 622 163 0
41 บ้านวังอ้อ สากเหล็ก 4374 163 0
42 บ้านวังอ้อ สากเหล็ก 268 163 0
43 บ้านนิคม วชิรบารมี 3410 163 0 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
44 บ้านดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง 4044 161 0 ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
45 บ้านหัวดง เมืองพิจิตร 3141 158 0 ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา วิชาเอกใด ๆ วิชาเอกใด ๆ ก็ได้

46 วัดโนนสะเดา วชิรบารมี 3497 155 0
47 วัดโนนสะเดา วชิรบารมี 3496 155 0
48 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน วังทรายพูน 4325 141 0 ประถมศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา
49 วัดวังแดง สามง่าม 3117 127 0 คณิตศาสตร์ ดนตรีไทย เกษตร

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประถมศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ปฐมวัย

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ภาษาไทย
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50 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ โพธิ์ประทับช้าง 1514 123 0 ปฐมวัย คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์ สุขศึกษา
51 บ้านยางสามต้น วังทรายพูน 4302 121 0 ปฐมวัย

หมายเหตุ  อัตรากําลังไม่รวมสายงานบริหารสถานศึกษา


