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ที่ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง โรงเรียน อ าเภอ วชิาเอก อัตราก าลัง จ านวนนักเรยีน

1 7902 ครู บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย เกษตรกรรม พอดีเกณฑ์ 257

2 8034 ครู ห้วยน้้าขุ่นวิทยา แม่สรวย เกษตรกรรม -2 743

3 3078 ครู เจริญเมืองวิทยา พาน คณิตศาสตร์ -1 103

4 6702 ครู บ้านทุง่พร้าว(เพค็กี้ฮิทค๊อก) แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 236

5 4913 ครู บ้านโป่งปูเฟอืง แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 44

6 3375 ครู บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 257

7 699 ครู บ้านเลาลี แม่สรวย คณิตศาสตร์ -1 204

8 7910 ครู บ้านวาวี แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 634

9 4923 ครู บ้านหนองผ้า แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 104

10 11869 ครู บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 397

11 7928 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 260

12 5243 ครู บ้านห้วยมะซาง แม่สรวย คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 269

13 3672 ครู บ้านห้วยหญ้าไซ แม่สรวย คณิตศาสตร์ -3 486

14 7489 ครู บ้านใหม่แม่ยางมิ้น แม่สรวย คณิตศาสตร์ -2 123

15 7199 ครู โป่งกลางน้้าประชาสรรค์ แม่สรวย คณิตศาสตร์ -2 319

16 7785 ครู โป่งกลางน้้าประชาสรรค์ แม่สรวย คณิตศาสตร์ -2 319

17 4920 ครู บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 294

18 5743 ครู บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า คณิตศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 135

19 5973 ครู เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า คณิตศาสตร์ -1 128

20 4042 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย คอมพวิเตอร์ -1 531

21 7698 ครู บ้านวาวี แม่สรวย คอมพวิเตอร์ พอดีเกณฑ์ 634

22 647 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย คอมพวิเตอร์ พอดีเกณฑ์ 260

23 4957 ครู เวียงผาวิทยา แม่สรวย คอมพวิเตอร์ พอดีเกณฑ์ 468

24 3697 ครู ดอยเวียงผาพทิยา เวียงป่าเป้า คอมพวิเตอร์ พอดีเกณฑ์ 417

25 3958 ครู ป่าง้ิววิทยา เวียงป่าเป้า คอมพวิเตอร์ -4 316

26 3207 ครู ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย ดนตรีศึกษา พอดีเกณฑ์ 210

27 2986 ครู ป่าแงะวิทยา ป่าแดด ปฐมวัย พอดีเกณฑ์ 221

28 3052 ครู บ้านแม่ต ้า แม่สรวย ปฐมวัย -2 379

29 3657 ครู บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย ปฐมวัย พอดีเกณฑ์ 257

บญัชีรายละเอียดต าแหน่งวา่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ข้อมูล ณ วนัที ่18 ธันวาคม 2563



ที่ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง โรงเรียน อ าเภอ วชิาเอก อัตราก าลัง จ านวนนักเรยีน

30 7275 ครู บ้านห้วยเฮ้ีย แม่สรวย ปฐมวัย -1 126

31 826 ครู เวียงผาวิทยา แม่สรวย ปฐมวัย พอดีเกณฑ์ 468

32 7903 ครู ห้วยน้้าขุ่นวิทยา แม่สรวย ปฐมวัย -2 743

33 7230 ครู บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า ปฐมวัย พอดีเกณฑ์ 274

34 3302 ครู โป่งน้้าร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า ปฐมวัย -1 182

35 3056 ครู ริมวัง 1 พาน ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 32

36 3328 ครู ดอยเวียงวิทยา แม่สรวย ประถมศึกษา -2 108

37 5187 ครู บ้านปางหก แม่สรวย ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 23

38 8082 ครู บ้านป่าบงท้าวแกน่จนัทน์ แม่สรวย ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 98

39 3989 ครู บ้านแม่ตาช้าง แม่สรวย ประถมศึกษา -1 101

40 5211 ครู บ้านวาวี แม่สรวย ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 634

41 7381 ครู บ้านวาวี แม่สรวย ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 634

42 4895 ครู บ้านสันกลาง(ราษฎร์พฒันา) แม่สรวย ประถมศึกษา -1 159

43 2592 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 260

44 1821 ครู โป่งกลางน้้าประชาสรรค์ แม่สรวย ประถมศึกษา -2 319

45 7920 ครู โป่งกลางน้้าประชาสรรค์ แม่สรวย ประถมศึกษา -2 319

46 3380 ครู ห้วยน้้าขุ่นวิทยา แม่สรวย ประถมศึกษา -2 743

47 3323 ครู ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า ประถมศึกษา พอดีเกณฑ์ 89

48 5874 ครู แม่ตะละวิทยา เวียงป่าเป้า ประถมศึกษา -1 153

49 6858 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย พลศึกษา -1 531

50 6045 ครู บ้านวาวี แม่สรวย พลศึกษา พอดีเกณฑ์ 634

51 6111 ครู บ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป้า พลศึกษา -1 116

52 3336 ครู บ้านป่าส้าน พาน ภาษาไทย -1 43

53 3670 ครู บ้านดอนสลี แม่สรวย ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 150

54 1117 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย ภาษาไทย -1 531

55 5226 ครู บ้านทุง่พร้าว(เพค็กี้ฮิทค็อก) แม่สรวย ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 236

56 7164 ครู บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 397

57 3482 ครู บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 207

58 3800 ครู บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย ภาษาไทย -1 122

59 5197 ครู ห้วยน้้าขุ่นวิทยา แม่สรวย ภาษาไทย -2 743

60 4907 ครู อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ภาษาไทย -3 549



ที่ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง โรงเรียน อ าเภอ วชิาเอก อัตราก าลัง จ านวนนักเรยีน

61 742 ครู อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ภาษาไทย -3 549

62 1681 ครู ดอยเวียงผาพทิยา เวียงป่าเป้า ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 417

63 6058 ครู บ้านปางมะขามป้อม เวียงป่าเป้า ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 24

64 5969 ครู บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า ภาษาไทย พอดีเกณฑ์ 83

65 4912 ครู บ้านสัน เวียงป่าเป้า ภาษาไทย -2 47

66 3712 ครู บ้านเหมืองง่า พาน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ -1 42

67 3860 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย ภาษาองักฤษ -1 531

68 5199 ครู บ้านวาวี แม่สรวย ภาษาองักฤษ พอดีเกณฑ์ 634

69 7409 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย ภาษาองักฤษ พอดีเกณฑ์ 260

70 7137 ครู บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย ภาษาองักฤษ พอดีเกณฑ์ 207

71 3346 ครู เวียงผาวิทยา แม่สรวย ภาษาองักฤษ พอดีเกณฑ์ 468

72 7934 ครู ดอยเวียงผาพทิยา เวียงป่าเป้า ภาษาองักฤษ พอดีเกณฑ์ 417

73 4932 ครู แม่ตะละวิทยา เวียงป่าเป้า ภาษาองักฤษ -1 153

74 6940 ครู ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว วิทยาศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 208

75 717 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย วิทยาศาสตร์ -1 531

76 2519 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย วิทยาศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 260

77 12 ครู ชมุชนบา้นกู่(ปา่เปา้ประชานเุคราะห)์ เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร์ -2 153

78 6126 ครู ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 89

79 5876 ครู บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร์ -2 216

80 5756 ครู บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 294

81 5753 ครู บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร์ พอดีเกณฑ์ 135

82 6308 ครู บ้านมังกาล่า แม่สรวย วิทยาศาสตร์ทั่วไป พอดีเกณฑ์ 101

83 5214 ครู บ้านเลาลี แม่สรวย วิทยาศาสตร์ทั่วไป -1 204

84 3840 ครู โป่งกลางน้้าประชาสรรค์ แม่สรวย ศิลปศึกษา -2 319

85 5233 ครู บ้านดอยช้าง แม่สรวย สังคมศึกษา -1 531

86 3058 ครู บ้านปางออ้ย แม่สรวย สังคมศึกษา พอดีเกณฑ์ 27

87 5163 ครู บ้านแม่ต ้า แม่สรวย สังคมศึกษา -2 379

88 6706 ครู บ้านวาวี แม่สรวย สังคมศึกษา พอดีเกณฑ์ 634

89 7925 ครู บ้านห้วยน้้าเยน็ แม่สรวย สังคมศึกษา พอดีเกณฑ์ 260

90 4061 ครู บ้านขนุลาว เวียงป่าเป้า สังคมศึกษา พอดีเกณฑ์ 29

91 5919 ครู บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า สังคมศึกษา พอดีเกณฑ์ 294



แบบรายงานรายละเอียดตวัช้ีวดัในการประเมินฯ เพ่ือประกอบการย่ืนค าร้องขอย้าย(กรณีปกติ) 
ปี พ.ศ.2564  สงักดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

นาย/นาง/นางสาว..................................................ต าแหน่ง คร ู อนัดบั....คศ.............เลขทีต่ าแหน่ง............... 
โรงเรยีน............................................อ าเภอ......................สงักดั สพป./สพม.................................................. 
วนั เดอืน ปี เกดิ...................................ปัจจุบนัอาย.ุ............ปี บรรจเุขา้รบัราชการเมือ่วนัที.่............................ 
หมายเลขประจ าตวัประชาชน..........................................เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก.................................... 
********************************************************************************************************************** 
1. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
 1.1 ความรู ้
- ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ี
 1. (ชื่อวุฒ)ิ..................................................................วชิาเอก......................................................... 
 2. (ชื่อวุฒ)ิ..................................................................วชิาเอก......................................................... 
- ไดร้บัวุฒปิรญิญาโท 
 1. (ชื่อวุฒ)ิ..................................................................วชิาเอก......................................................... 
 2. (ชื่อวุฒ)ิ..................................................................วชิาเอก......................................................... 
เอกสารอ้างอิง คอื ส าเนา ก.พ.7 โดยมเีจา้หน้าทีง่านทะเบยีนประวตัลิงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
  

1.2 ความสามารถ 
1.2.1 การปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อ
การยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีน/
สถานศกึษา 

รบัผดิชอบ....................โครงการ / 
......................กจิกรรม (ระบุจ านวน
โครงการ/กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตั)ิ ดงันี้ 
1..................................................... 
2..................................................... 
3...................................................... 
4...................................................... 
5...................................................... 
 

 
 
 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
 
เอกสารอ้างอิง คอื โครงการ/
กจิกรรม ทีส่่งผลต่อการยกระดบั
คุณภาพของผูเ้รยีน/สถานศกึษา 
และมผีลการด าเนินงานแล้วเสรจ็ 
(แนบแบบรายงานโครงการดว้ย) 
โดยผูข้อยา้ยเป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการ/กจิกรรมนัน้ๆ และแนบ
ค าสัง่ของโรงเรยีนทีม่อบหมายให้
รบัผดิชอบ โดยมผีูข้อยา้ย และ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 



1.2.2 การไดร้บัมอบหมายงานอื่น
ในสถานศกึษา 

ไดร้บัผดิชอบ..........................งาน 
(ระบุจ านวนงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ) ดงันี้ 
1..................................................... 
2..................................................... 
3...................................................... 
4...................................................... 
5...................................................... 

 

เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
เอกสารอา้งองิ หน้า.............. 
 
เอกสารอ้างอิง คอื ค าสัง่ของ
โรงเรยีนทีม่อบหมายให้
ปฏบิตังิานนอกเหนือจากกจิกรรม
การเรยีนการสอน โดยมผีูข้อยา้ย 
และผูอ้ านวยการโรงเรยีนลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง 

1.3 ประสบการณ์การสอน 
  ประสบการณ์การสอนในสถานศกึษาทีส่งักดัประเภทเดยีวกนักบัทีข่อยา้ย (สพป.) 

ประสบการณ์การสอนในสถานศกึษาทีส่งักดัไมต่รงกบัประเภทเดยีวกนักบัทีข่อยา้ย 
(สพม./สศศ.) 

เอกสารอ้างอิง คอื ส าเนา ก.พ.7 (ระบุหน้าทีอ่า้งองิ) 
  

1.4 วชิาเอก ตามความจ าเป็นของสถานศกึษา (ใหก้รอกขอ้มลู เพื่อน าไปพจิารณาเป็นค่าคะแนน ในแต่
ละโรงเรยีนทีข่อยา้ย) 

วชิาเอกทีจ่บการศกึษา....................................................................................................................... 
วชิาทีส่อน (ปัจจุบนั) ......................................................................................................................... 
ประสบการณ์วชิาทีส่อน..................................................................................................................... 
ประสบการณ์ระดบัชัน้ทีเ่คยสอน......................................................................................................... 

เอกสารอ้างอิง คอื ส าเนา ก.พ.7 หรอืค าสัง่ของโรงเรยีนทีม่อบหมายใหป้ฏบิตักิารสอน หรอืหลกัฐานทีแ่สดง
ถงึประสบการณ์การสอนทีต่รงกบัความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรยีน โดยมผีูข้อยา้ย และผูอ้ านวยการโรงเรยีน
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
2. ล าดบัสถานศึกษาท่ีประสงคข์อย้าย 
 ล าดบัที ่1...........................................................  
 ล าดบัที ่2........................................................... 

ล าดบัที ่3........................................................... 
ล าดบัที ่4........................................................... 
ล าดบัที ่5........................................................... 

เอกสารอ้างอิง คอื ค ารอ้งขอยา้ย(กรณรีะบุชื่อโรงเรยีนเกนิกว่า 4 โรงเรยีน หรอืระบุว่าโรงเรยีนใดกไ็ดใ้หถ้อืว่า
อยูใ่นล าดบัที ่5 มคี่าคะแนนเท่ากบั 1) 



3. ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบติังานในสถานศึกษาปัจจบุนั 
 ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนปัจจบุนั เมือ่..............................รวมระยะเวลา..........ปี............เดอืน..........วนั 
(ใหน้บัถงึวนัสุดทา้ยทีก่ าหนดใหย้ืน่ค ารอ้งขอยา้ย) 
เอกสารอ้างอิง คอื ส าเนา ก.พ.7 
 
4. สภาพความยากล าบากในการปฏิบติังานในสถานศึกษาปัจจบุนั 
 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีป่กต ิ
 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีพ่เิศษ ตามประกาศกระทรวงการคลงัในปีทีย่ ืน่ค ารอ้งขอยา้ย 
เอกสารอ้างอิง คอื ประกาศกระทรวงการคลงั 
 
5. เหตุผลการขอย้าย (ให้เลือกเพียงเหตผุลเดียว) 
 อยูร่วมกบัคู่สมรส 
 ดแูลบดิา มารดา หรอืบุตร 
 กลบัภมูลิ าเนา 
 อื่นๆ ระบุ................................................................................... 
เอกสารอ้างอิง คอื (ระบุ) ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
 
6. ความอาวโุสตามหลกัราชการ 
 6.1 ไดร้บัวทิยฐานะ..............................................           ไมม่วีทิยฐานะ 
 6.2 อายุราชการ 
 บรรจเุมือ่..................................................มอีายรุาชการ....................ปี....................เดอืน............วนั 
(ใหน้บัถงึวนัสุดทา้ยทีก่ าหนดใหย้ืน่ค ารอ้งขอยา้ย) 
เอกสารอ้างอิง คอื ส าเนา ก.พ.7 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจรงิทุกประการ 
(.....................................................) 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
ครโูรงเรยีน............................................... 
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