
 
 

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี
๑. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง/ว่างกระทบ 

 จำนวน  ๔7  ราย  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

๑ อนุบาลสิงห์บุรี (-1) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๓๙๗ 

นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล 
กศ.บ.คณิตศาสตร์ 

  

อนุราชประสิทธิ์ 
สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

๒ อนุบาลสิงห์บุรี (-1) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี๔๑๓๑๓ 
 
 
 

นายกิตติพงษ์  อันทะจิตต์ 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ 

วันครู ๒๕๐๒ 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 



2 

 

ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

๓ วัดราษฎร์ประสิทธิ์ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๒๑๑ 
(หน้า 3) 

 - -  

๔ วัดประโชติการาม (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๔๐๐ 
(หน้า 3) 

นายสมพล  สุยะหมุด 
ค.บ.สังคมศึกษา 

วัดศรีประชา 
สพป.อยุธยา ๑ 

๕ วัดข่อย (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๖ 
(หน้า 4) 

นางสาวกิ่งกาญจน์ เจียมตน 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
สพป.นนทบุรี ๑ 

๖ วัดข่อย (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๓๙๘ 

นางสาวนฤมล  อ่ิมใจ 
ค.บ.ประถมศึกษา 
ศษ.ม.บริหารฯ 

วัดทางยาว 
สพป.อยุธยา 2 

๗ วัดข่อย (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๔๐๔ 

นางสาวนิภาวรรณ  ใจกล้า 
ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ 

ศษ.ม.บริหารฯ  

 วัดบ้านลำ (+2) 
สพป.สิงห์บุรี 

๘ วัดจักรสีห์ (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๙๒๐ 
(หน้า 5-6) 

นางสาวณัฐพร  ชุ่มชื่นเจริญ 
ศษ.บ.สุขศึกษา 
ค.บ.ปฐมวัย 

อนุบาลเมืองสิงห์บุรี (๐) 
สพป.สิงห์บุรี 

๙ อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 26) 

นางสาวชนิดาภา เชื้อปุย 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ค.ม.หลักสูตร 

วัดกลาง (๐) 
สพป.สิงห์บุรี 

๑๐ วัดกลาง (๐) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 20) 

นางอารมณ์ วงศ์สกุลเกียรติ 
ค.บ.ภูมิศาสตร์ 

วัดบ้านลำ (+2) 
สพป.สิงห์บุรี 

11 วัดจักรสีห์ (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๕๙๓ 
(หน้า 5-6) 

นางภัทรนันท์  อุ่นประเสริฐ 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

บ้านดอนข่อย 
สพป.อยุธยา ๑ 

 

๑๒ ค่ายบางระจัน (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๓๐๑ 
(หน้า 6) 
 

นางสาวธัชพรรณ  เจริญยิ่ง 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.บริหารฯ 

(หน้า 31 ลำดับ 44) 

อนุบาลด่านมะขามเต้ีย 
สพป.กาญจนบุรี 1 



3 

 

ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

๑๓ วัดสิงห์ (-๑) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๗๑๗ 
(หน้า 6) 

นางสาวชลนี  เทพวงศ์ 
กศ.บ.การสอนภาษาไทย 

อนุบาลบางละมุง 
สพป.ชลบุรี ๓ 

๑๔ ชุมชนวัดกลางท่าข้าม(๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๖๗๖ 
(หน้า 7) 

นายอรุณรัชช์  ศาสตร์สกุล 
กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์ 

วัดอรัญญิกาวาส 
สพป.อ่างทอง 

๑๕ ชุมชนวัดกลางท่าข้าม(๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๕๓๘ 
(หน้า 7) 

นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน 
วทบ.วิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม 

หอวัง ปทุมธานี 
สพม. เขต ๔ 

๑๖ วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๖๓๐ 

นางสายพิน  สุวรรณรังค์ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

วัดบ้านกลับ (๐) 
สพป.สิงห์บุรี 

๑๗ วัดบ้านกลับ (๐) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ)  
(หน้า ๒๖) 

 นางสาวอุมาพร  บำเพ็ญ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

  

 สามวาวิทยา 
สพป.ปทุมธานี  1 

๑๘ อนุบาลค่ายบางระจัน(๐)  
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๒๓๖ 
(หน้า ๘) 

นางสาวชนพร  อินยา 
ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย 

วิมุตยารามพิทยากร 
สพม.เขต ๑ 

๑๙ ชุมชนวัดเสาธงหิน (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๘๔๒ 
(หน้า ๙) 

นางฉัตรยุพิน  บ่ายเที่ยง 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

วัดบ้านกลับ (๐) 
สพป.สิงห์บุรี  

๒๐ วัดบ้านกลับ (๐) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 26) 

- - 

๒๑ ชุมชนวัดเสาธงหิน (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๑๘๘ 
(หน้า 9) 

- - 

๒๒ บ้านทุ่งว้า (๐)  
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี  ๑๒๓๕ 
 

- - 
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ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

๒๓ วัดแหลมคาง (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี  ๑๓๑๓ 
(หน้า ๑๐) 

นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐ 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ 
ศษ.ม.คณิตศาสตร์ 

บ้านหนองสำโรง 
สพป.สุพรรณบุรี ๓ 

๒๔ วัดแหลมคาง (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๐๒๖  
(หน้า ๑๐) 

นางสาวมัตติกา  จูฉิม 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ 

วัดเนินมหาเชษฐ 
สพป.สุพรรณบุรี ๓ 

๒๕ วัดแหลมคาง (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๑๑๓ 
(หน้า ๑๐) 

- - 

๒๖ ชุมชนบ้านไม้ดัด (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๔๗ 
(หน้า ๑1) 

นางปรานี  จีนณเทศ 
ศษ.บ.การประถมศึกษา 

ทองพูลอุทิศ 
สพป.ปทุมธานี 2  

๒๗ วัดประสิทธิ์คุณากร (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี ๑๕๔ 
(หน้า ๑1) 

- - 

๒๘ ชุมชนวัดพระปรางค์ 
วิริยะวิทยา (-1) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 911 
(หน้า ๑2) 

นางรุ่งอรุณ  เชญชาญ 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ค.ม.บริหารฯ 

เรืองเดช 
ประชานุเคราะห์ 

(-1) 
สพป.สิงห์บุรี 

๒๙ เรืองเดช 
ประชานุเคราะห์ (-1)   
(ตำแหน่งว่างกระทบ)  
(หน้า 22) 

 นางจิตตานันท์  ทองคมขำ 
ค.บ.ภาษาไทย 

วัดสะอาดราษฎร์บำรุง(+4) 
สพป.สิงห์บุรี 

๓๐ ชุมชนวัดพระปรางค์ 
วิริยวิทยา (-1) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 927 
(หน้า ๑2) 
 
 
 

นางสาวอัญชลี  ทองประสพ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

วัดป่าถ้ำภูเตย 
สพป.กาญจนบุรี 3 
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ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

31 วัดคีม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1216 
(หน้า ๑3) 

นางสาวสุภาวดี  เชื้อนิล 
ค.บ.เทคโนโลยีฯ 

บ้านไร่จันดี 
สพป.ระยอง 1 

32 วัดหลวง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 886 
(หน้า ๑3) 

นายสุพล  ตะระสุภณ 
ค.บ.พลศึกษา 

วัดประสาท (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

33 วัดประสาท (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า ๒๖) 

นางสาวอภิณห์พร อินทรปัญญา 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

(หน้า 31 ลำดับ 42) 

บ้านกุดตาเพชร 
สพป.ลพบุรี 2 

34 วัดอัมพวัน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหนง่เลขที่ 2176 
(หน้า ๑3-14) 

นางเลิศฤดี  มาลัย 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

วัดเก้าชั่ง (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

35 วัดเก้าชั่ง (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 15) 

นางสาววิกานดา บุญมานุช 
ค.บ.คอมพิวเตอร์ 

ค.ม.บริหารฯ 

บ้านหนองโกวิทยา 
สพป.ลพบุรี 2 

36 วัดอัมพวัน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1373 
(หน้า ๑3-14) 

นางสมรัก  จิตนันท์ 
ค.บ.สังคมศึกษา 

วัดศรีสาคร (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

37 วัดศรีสาคร (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 26) 

 -  - 

38 วัดอัมพวัน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1600 
(หน้า ๑3-14) 

นางสาวณัฐพร  แสงแก้ว 
วท.บ.เทคโนฯการอาหาร 

ศษ.ม.บริหารฯ 

วัดสุวรรณาราม 
สพป.นครปฐม 2 

39 วัดเตย  (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1411 
(หน้า ๑5) 

นางสาวศุภลักษณ์  มีหิรัญ 
ค.บ.พลศึกษา 
คม.บริหารฯ 

ชุมชนวัดเทพมงคล  
(+3) 

สพป.สิงห์บุรี 

40 วัดเก้าชั่ง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 2163 
(หน้า ๑๕) 

นางสาวบุญสาลิกา  ยอดคำ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
สพป.อยุธยา 1 
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ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

41 วัดบางปูน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1311 
(หน้า ๑6) 

นางสาวสมิตานันท์ อินทร์เอม 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ชุมชนวัดสุเมธ 
สพป.อยุธยา 1 

42 วัดบางปูน (๐) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1531 
(หน้า ๑6) 

นายธราพงษ ์ กลิ่นประทุม 
วท.บ.เทคโนฯ 
ศษ.ม.บริหารฯ 

ลำสนธิวิทยา 
สพม. เขต 5 

43 วัดบางปูน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1621 
(หน้า ๑6) 

นางจุฑามาส  สระบัว 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วัดตุ้มหู (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

44 วัดตุ้มหู (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 18) 

- - 

45 วัดบางปูน (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 2128 
(หน้า ๑๖) 

- - 

46 ชุมชนวัดดงยาง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1659 

นางอมรรัตน์  โฉมศรี 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

วัดพรหมสาคร (+3) 
สพป.สิงห์บุรี 

47 ชุมชนวัดดงยาง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1941 
(หน้า ๑7) 

นางสาววราภรณ์  อินทรปาน 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

วัดอริยวงศาราม 
สพป.ราชบุรี 2 

48 วัดกระทุ่มปี่ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 398 
(หน้า 18) 

- - 

49 วัดตุ้มหู (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1259 
(หน้า 18) 
 
 
 

- - 



7 

 

ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

50 วัดตุ้มหู (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1581 
(หน้า 18) 

- - 

51 วัดตุ้มหู (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 552 
(หน้า 18) 

- - 

52 วัดโฆสิทธาราม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 815 
(หน้า 18-19) 

นางพัชรี  พุทธมงคล 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

วัดกลางคลองสระบัว 
สพป.อยุธยา 1 

53 วัดโฆสิทธาราม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1388 
(หน้า 18-19) 

 -  - 

54 วัดโฆสิทธาราม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1930 
(หน้า 18-19) 

- - 

55 วัดการ้อง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 906 
(หน้า 19) 

- - 

56 วัดเชียงราก (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1482 

นางสมใจ  สวัสดี 
ค.บ.การประถมศึกษา 

ศษ.ม.บริหารฯ 

บ้านชัฎฝาง 
สพป.ชัยนาท 

 
57 วัดเชียงราก (0) 

ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 2133 
(หน้า 19) 

นางศรีประภา  ทิพวารี 
ค.บ.ประวัติศาสตร์ 

วัดบางปูน (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

58 วัดบางปูน (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 16) 
 
 
 

 -  - 
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ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

59 วัดท่าอิฐ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1255 
(หน้า 19-20) 

นางสาวอัคณี  พรประเสริฐ 
ค.บ.ภาษาไทย 

วัดเชียงราก (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

60 วัดเชียงราก (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 19) 

- - 

61 วัดท่าอิฐ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1282 
(หน้า 19-20) 

นางสาวพจนา  แสงหอม 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์ 

โคกตูมวิทยา 
สพม.เขต 5 

62 วัดสว่างอารมณ์ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1880 
(หน้า 20) 

- - 

63 วัดสว่างอารมณ์ (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1958 
(หน้า 20) 

- - 

64 วัดเพ่ิมประสิทธิผล (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 814 
(หน้า 20) 

นางอังคณา  เที่ยงแท้ 
ค.บ.คณิตศาสตร์ 

บ้านตะกุดหว้า 
สพป.ลพบุรี 1 

65 วัดเพ่ิมประสิทธิผล (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1755 
(หน้า 20) 

นางพิมพ์รภัช วรพัฒน์กิตติเดช 
ค.บ.ประวัติศาสตร์-ภาษาไทย 

ศษ.ม.บริหาร 

วัดกระทุ่มปี่ (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

66 วัดกระทุ่มปี่ (0) 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
(หน้า 18) 

- - 

67 วัดกลาง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1881 
(หน้า 20-21) 
 
 
 

นางปนัดดา  ปั้นโต 
ค.บ.เทคโนโลยีฯ 
ค.ม.หลักสูตรฯ 

ทองเอนวิทยา  
สพม.เขต ๕ 
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ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม 
(โรงเรียน) 

68 วัดกลาง (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1711 
(หน้า 20-21) 

 -  - 

69 วัดเสือข้าม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1807 
(หน้า 21) 

นางชนิดาภา  ศรีพุฒ 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

วัดบางปูน (0) 
สพป.สิงห์บุรี 

70 วัดเสือข้าม (0) 
ตำแหน่งว่าง 
ตำแหน่งเลขท่ี 1835 
(หน้า 21) 

- - 

 
  ๒.   ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่งว่างกระทบ ที่เกิดจากการพิจารณาการย้ายในครั้งนี้) 
จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  จำนวน  4  อัตรา ดังนี้ 

สถานศึกษาเดิม สถานศึกษาที่กำหนดใหม่ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. ตำแหน่งครู 
    โรงเรียนวัดบ้านลำ (+2) 

ตำแหน่งครู 
โรงเรียนวัดสิงห์  (-1) 
 

มีร้อยละความขาดแคลนร้อยละ-16.67   

2. ตำแหน่งครู 
    โรงเรียนวัดบ้านลำ (+2) 

ตำแหน่งครู 
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์  
(-1)  

มีร้อยละความขาดแคลนร้อยละ-16.67     

3. ตำแหน่งครู 
    โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง   
    (+๔) 

ตำแหน่งครู 
โรงเรียนวัดประดับ  (-1) 

มีร้อยละความขาดแคลนร้อยละ-16.67     

๔. ตำแหน่งครู 
    โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล(+3)     

ตำแหน่งครู 
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  (-1) 
 

มีร้อยละความขาดแคลนร้อยละ-1.15   
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  ๓.   พิจารณาการย้ายในโรงเรียนที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู  ตามข้อ  ๒   และตำแหน่ง
ว่างกระทบ  จำนวน  ๑  ราย  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน รับย้าย สังกัดเดิม (โรงเรียน)  หมายเหตุ 

1 วัดสิงห์  
(หน้า 22) 

 -  -  

๒ เรืองเดช 
ประชานุเคราะห์ 
(หน้า 22) 

 -  -  

๓ วัดประดับ 
(หน้า 23) 

 -  -  

4 อนุบาลสิงห์บุรี 
(หน้า 23) 

นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ 
วท.บ.วิทยาศาสตร์ 

ศษ.ม.บริหารฯ 

วัดบ้านทึง 
สพป.สุพรรณบุรี 3 

๑.วิชาเอกตรงกับที่โรงเรียน 
   ขาดแคลน 
2. มีคะแนนสูงลำดับ ๓ 
๓. ลำดับ 1-2 ได้ย้ายมา 
    โรงเรียนนี้แล้ว 

 
  ๔  ย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวจากโรงเรียนที่ มาเรียนรวมไปกำหนดใน
โรงเรียนหลัก จำนวน  ๑  ราย ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งสังกัดใหม่ หมายเหตุ 

๑ นางจิราภรณ์  ทองศรี คร ู
โรงเรียนวัดวังขรณ์   
อ.บางระจัน 

คร ู
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์ 
วิริยวิทยา  (-๑) 
อ.บางระจัน 

โรงเรียนวัดวังขรณ์ 
มาเรียนรวมกับ
โรงเรียนชุมชนวัด 
พระปรางค์วิริยวิทยา 
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  ๕.  โรงเรียนที่ยังมีอัตราว่างเหลืออยู่  จำนวน   2๗   อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน จำนวน (อัตรา) ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 

1 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ (0) ๑ 1211  

2 วัดบ้านกลับ (0) ๑ 550 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

 

๓ ชุมชนวัดเสาธงหิน (0)   1 1188  

4 บ้านทุ่งว้า (0) 1 ๑๒๓๕  

5 วัดแหลมคาง (0) 1 111๓  

6 วัดประสิทธิ์คุณากร (0) ๑ 154  

7 วัดศรีสาคร (0) ๑ 2186 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

 

8 วัดตุ้มหู (0) 4 1638 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

1259 
1581 
552 

 

9 วัดบางปูน (0) 3 2128 
500 

(ตำแหน่งว่างกระทบ) 
442 

(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

 

10 วัดกระทุ่มปี่ (0) 2 398 
23 

(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

 

11 วัดโฆสิทธาราม (0) 2 1388 
1930 
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ที ่ โรงเรียน จำนวน (อัตรา) ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 

12 วัดการ้อง (0) 1 906  

13 วัดเชียงราก (0) 1 1727 
(ตำแหน่งว่างกระทบ) 

 

14 วัดสว่างอารมณ์ (0) 2 1880 
1958 

 

15 วัดกลาง (0) 1 1711  

16 วัดเสือข้าม (0) ๑ 1835  

17 วัดสิงห์    1 41296  

18 เรืองเดชประชานุเคราะห์   1 1805  

19 วัดประดับ 1 745  

 รวม 2๗   

        มีผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา        จำนวน     ๒๙   ราย 
ได้รับพิจารณาการย้ายจากภายในเขตพื้นที่การศึกษา   จำนวน    19    ราย 
มีผู้ย่ืนคำร้องขอย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา   จำนวน    ๓๓    ราย 
ได้รับพิจารณาการย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา       จำนวน     ๓๐    ราย 
   รวมผู้ได้รับพิจารณาการย้ายทั้งสิ้น                 จำนวน    ๔๙     ราย 
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ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
                               ประจำปี พ.ศ. 2563 
              สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ที ่ โรงเรียน ผลการพิจารณา(ย้าย/บรรจุ) 

1 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกดนตรีไทย) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41228 

 
ไม่มีผู้ขอย้าย/บรรจุเอกดนตรีไทย 

2 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกเคม)ี 
ตำแหน่งเลขท่ี 40042 

นางจรรยา  รัตนาภรณ์ 
ร.ร.ยางรากวิทยา 
สพม.5 

3 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกสังคมศึกษา) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41248 

นายธีรพงศ์  ทับอินทร์ 
ร.ร.คุรุประชาสรรค์ 
สพม.5 

4 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกแนะแนว) 
ตำแหน่งเลขท่ี 76923 

 
ไม่มีผู้ขอย้าย/บรรจุเอกแนะแนว 

5 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกนาฏศิลป์) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41249 

นางนิศรา  บัววัฒน์ 
ร.ร.พัฒนานิคม 
สพม.5 

6 บางระจันวิทยา 
(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 
ตำแหน่งเลขท่ี 35550 

นางสาวเกษแก้ว  เจริญเกตุ 
ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
สพม.5 

  ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 
เลขที่ตำแหน่ง  41261 

นางสาวศิริลักษณ์  ติ๋วสุวรรณบวร 
ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม 
สพม.5 

7 ทองเอนวิทยา 
(วิชาเอกภาษาไทย) 
ตำแหน่งเลขท่ี 70582 

 
ไม่มีผู้ขอย้าย/บรรจุเอกภาษาไทย 

8 ท่าช้างวิทยาคาร 
(วิชาเอกสังคมศึกษา) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41122 

นายจตุรงค์  ก้านศรี 
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
สพม.9 
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ที ่ โรงเรียน ผลการพิจารณา(ย้าย/บรรจุ) 

9 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 
(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41345 

นางพัทธ์ธีรา  พงษ์สัตยา 
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม 
สพม.1 

10 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
(วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 
ตำแหน่งเลขท่ี 41309 

 
ไม่มีผู้ขอย้าย/บรรจุเอกคอมพิวเตอร์ 

11 ทองเอนวิทยา 
(วิชาเอกคหกรรมศาสตร์) 
ตำแหน่งเลขท่ี 64 

 
ไม่มีผู้ขอย้าย/บรรจุเอกคหกรรมศาสตร์ 

 


