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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้รายงานการด าเนินการตามนโยบายในส่วนของงานบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้ทราบกระบวนการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
รายงานการด าเนินการบริหารงานบุคคลจะเป็นประโยชน์ต่อการเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 ประเด็น 
O26 ต่อไป 

  
                       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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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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!l.u.iJ.iju (ami'u 1.1.u1u111J\11 

1.1.u1uli'uiii11~ 1.1.U'1utl1~•nl 

~!l1~~um~ei1a 



- . c u'l!'iiri~fi11li•'lfaii1!Ji Vi11111'Li~fll ltl~1~L'lll'! tJ1zii1u 2564 
c) 

lltj 'l.'l. itJVi11~Vi111wLi~11~1'l!!1J 
d d 

,.'UJ'l;ftti.1~1,..t.\J~~ 

n1Jfi11a~1tJvi VI 'lfll - !lfjil 1'1f1rnn 1m'lv1J 
il•'!u1J Li1a 

'1'1:1J1!11119j 
tJ 111 1 a11ii'uvi 1 a11ii'uvi 2 ihlii'uvi 3 a1lii'uvi 4 111ni:u'tillm:u1z'4 

35 1J1VLi'l!l)j1•FJ 1iuVJZl'la•i• me1ula1i~1~~1JL~~ u1ul1'1!11fl1 1 n.a. 59 4 4 27 ffViU.l\l>l'l~l>ltl 1'11111 1 U1\J\111>lll1NLLf\1 u1u1u1ifo, 1111u1mmz 1•tl>1n!J 'l'ln 1.1.1u ilVltl.'!m~l'lii L'lll>l 1 vi 

!lQ\u1zazV11,\ii1ii1J 50 n.:u. inn 

ilVIU.l\111'l~l>ltl L'IJ\ll l/'!Jtl>Z~Un1'l 

u1a 

36 1J1milnil'l'l 1iuviz1'Fl 11',fl:ui'imn u1uli'w1fl1 26 111.fl. 58 5 3 2 llVllJ.36 1'ia,uti1Jivia1fl:u Li'i!!•'llE~iVl!l1fllJ LVi,'iV1!11fllJ U11JLL'l11'iVl!11fl:U 'llll'lZ~Un1'lU1!1 

37 mm1mfi" 11111~1 '!i1~l\l'li'l11-lm>ll u11J;i1!11fl1 3 lJ.fl. 57 7 0 25 l'IVIU.VIZL!J1 1'11111 1 U1\Jrl1UW'!l1~Lfl~1•\.I "qlJ"111Ju11J11'1a.i11J u11J~'ili1Jl'l'l vin u.tu ~VIU.Vl•L~1 ·~~ 1 'l'ln 'l.'l.1\J llVIU.VIZL!l11'11111 1 

38 u1•W"llqJilfjn '15'l'l:ULL~:U '!l1i'i1iVl!l1 u1ul11a1fl1 10 VI.fl. 59 4 8 18 ilVIU.Li'ia~111ii 1'11\ll 2 u1u\J1~1 u1ul-l1J!!~tl111ij1J u1ul11m~a' 11lll1'\JVl'l1!llJl1 'l'ln 'l.'l.L1J <J.!1'UVJ'l1!1 u.az 'l'ln 'l.'l. 

1 Ui:\1JU Lfl'lao!i1a!1'Vl!1J11'!Wfl1VI 

m1Pim11 u.:u"ilJ 1 1111z 3 am11J 

'l. 'l.U11JLiieNnz/'IJ!l'lz~um'lU1!1 

39 mm'!l1~Pin~ 'ljqJflU1:1Jl ')~!11.fllVl!l vhn1lVl<i'UV1l11YiV1!11 20 fl.fl. 54 9 6 8 i'!Vltl.1'iia~L\-llJ
0 

1'11111 2 111111iiun111ii1la u11J\J1miia>J U11JLL:Ul~ 'l'lfl 1.1.1u a.iiluV111a 'l'lfl 'l.'l.L1J eJ.LLlJ"i:u ami'u 1.1.u11J 

~lJ'lili/'ll!l'lz~um1u1a 

40 m~l'l11iiqiuuv\ 1\ll'l11'l{l'9i 1111:11\VJa u1m111~ 19 5.fl. 59 4 1 9 i1VIU.Li'i!!~Ll-lii l'!ll>l 3 "q:U'l11Jll>ll'l°1~Mlg1J u11J11-lii111Ja,u1 U1\JLL:U11l u1uii1~-qlJ 'l'lfl 1.1.11J«1Jvi11u a.1'l!atl11m1 

i'IVIU.Li'ia,11-lii L'lllll 3 

41. 1J1!151'l1iitl !11Jl>l1~FJ 'iV1!11n1'lf11l1JW1LO u1u11-liivhili1JL~!l' 1 fl.a. 59 4 4 27 ilVl'lJ.VJZL!J1 L'IJ\ll 1 "q!J'l11JU11JLLii'1fl 1l\1'U1l1VIZL!l1 u11Jl11au' U11J~1Ll-l~1 "!fl 'l.'l.L1Jfl~miia' 1 1mtl.V1zm1 

1'11111 1 

42 m•mqi•m ilqiqi1 Lfl1:1\11'lf'l1i11'1{ U11JILlJ
0

1'11'51~ 10 ii.a. 58 5 7 18 l'IVIU.U11J L'lllll 1 u11J'll1m' u1uii:u111a~ l'l'l1'ia,111'iV1aifl1'l u1ul11a:uaqi 'l'ln 1.1.tu i'!V1\J.ti11J L'll\11 1 am11J 

!l.1J111~1J , 1l.1J1U1JS LLf!Z 111. 

11ii'llzil• 111.u.ii111fl'l 111.aiul11u1 a. 

LiS~l'l1 

43 U1•i111fl\Jn1'l'lru Vi1'l~Fl5'l'llJ 'ii1iV1!11 U1\JU1,lJZ'!J1lJU!llJ 19 5.fl. 59 4 1 9 ilVIU.LLVl'i L'IJ\1l 1 11111:uii~m111111 u11J1u1'ia~ !l\1'U111U.Vl'i u1u'l\'1a!leJ:u 'l'ln 'l.'l.L\J ilVIU.LLVl'i L'!l\11 1 

44 1J1~Ylfl1'.IVl'l aii1'1:11 1111:11\VJ!J LLiieia\JW'1!11Ji 23 ii.fl. 61 2 10 5 i1Vi\J.Li'i!!"l1S L'IJ\ll 1 u11J~•l-l111' a11u1miia~1'iiim1a1 L1.1Hh1ili:u11111~ u1utl1!1'111 'l'lfl 'l.'l.L\J i'!Vltl.L'li!!,'l1S 1'!1111 1 (11. 

1iia~) ami'1JY!'ln1Jm1 • .l'•aQ\u 

«1JviWLl'l1:1!111lJU'lZn11'1 

fl'lZVl'l1,n1'lfli\'• 

45 1J1,ll11ll1Uil1 Lfl9j:i'1Jiii'z tl1znlli'lfl1:11 u1u1tl•1Jfl 9 5.fl. 59 4 1 19 i'!Vl\J.L'iiEM'l1S 1'111111 u1u«u1ri'•i 1111u1m'iian1a 'l'lfl 1.1.1ufltjmiia•miia 'l'lfl 'l.'l.L1Jflzjmiim1ili \lln 'l.'l.L1J ilV1\J.1'lia,11!1 L'lll>l 1 

am11J l'l.'l11a'll1J'i;j 111.11iia11 1>u1ii 

ih11ii':u \1l.'1!l!Jl11\J LLl1Z 'l.'l.11J«\Jvi 

tl1Jl>l1'l/'111l'lZ~'Un1'lU1S 

46 1J1,l'l11Wfl!Jl1 'l!IJl;)LiieN~\J i'lll\Ji'lfl1:11 u1u1tl•ufl 17 lJ.f'l. 61 3 0 11 i'IVIU.L~EM'l1!1 1'11111 1 u11Jiilulri'•1 "!fl 'l.'l.11Jfltjmiia~1ili 'Vlfl ~.'l.L1Jfltjll1iia•miia \llfl 'l.'l.L1J i1V1tl.1'lia~'l1S 'll!l~Z~'Un1'lU1S 

L'll111 1 ami'u oi.'111~'1llJ'i;j 

O!.LLli!111 \1l.~1JSll11J O!. 

uiiih1il\lJ LLllZ 'l.'l.L\J 
Ji ~~ 
Vl\JV\fl\Jl>l1'l bi'i1JVJ1• 

ll1'U1fl 



]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vi I .. 
'llll - flfj!I I 1'111Llln I LHL~fl'U 

47 llJ1~i'l11<11~fl1 ll1LL1 lt11:1'1llRn1't1 lu1uLma 

48 mmn!l'l'~'r'I~,; ~(;lzm .fl11't1il'~nqi,i lll!lfli'ifl~i:.i1Vl'VlfJ1 

49 'U1flf'!l1Lnm~ f!l1'r'l~i'\Li'1~ <i'~fllli'ini,i1 vrnmifl~i:.11Vl1'1fl1 

so '1.11fl~'U'Vl{~llltl 1~'111~ 'r'li1i'ini,i1 vrnmia~cnVl'Vlfl1 

Sl lu1~i'uil'11 iltyty1LL'Vll1lJ fltUl'll'l1l'll>l{ 111amifl~mVl'Vlfl1 

S3 m1J11\;lil 'r'l'l'lla~m il~fllJRn1't1 U1'ULLll\j'U'Vll11~ 

s4 u1~i111alJ'l'~"1tl 'lcjL'Vlaa~ .1111'11°l'Vlfl U1'ULLll\j'U'Vll11~ 

SS /u1<'111L'l.ltyty1.fl1 L\;l'll:ILLn1 'hiu1m•~-lm,ii111 'fl1l'lluu1u1'1l~ 

S6 lmflil'l'19ii LLfo~fl L'VlflL'ULl1~ 'fl1l'lluu1u1'1l~ 

fl!lllfl1Ll'!8{ 

i\l'li'l1'Vln'l''l'1l 

S7 l'U1flf'!il-a'fl vq~l'I~ jfltUl'll'l1i'll'!{ /'flll'!luu1u1:'1l~ 

S8 u1~1111<1ih~ ii'l':11~1'iiJ'uYi °l1\Jll'U1<i'~fl)J u1uLLlicl'nLLV1l1:1 

S9 'U1<~'l'11'l''l'IU 1'11a.fl1\'I m1Flni,i1tJ~i'a U1'ULLllcJnLL'Vlil:i 

60 m<i~m'r'l~M 1~1l1Ln1't 1viE11n1'if1a11Yi1wmi ,j'1u~t1tr~1~ 

61 '111fli1'1i'fl !'i''U'Vl:IL'Ul'l'l i'il1tli'ini,i1 u1uY1a1Joff1~ 

c U'!Jiifl~il11iw1111li'1v"l 9i1Lmi1~rii lt19i1~L'll1>1 tl~:11i1il 2564 
c) 

I lltjU 11111:::e;l1111u.\h~1.1 

liui111ll.:ilt1vl 
ltii1~~i1LL'Vli1.:i 1rn'fou 

u•11uu Lilll ti 
0 ... 

ti1iuvl 2 I 0 ... 

1 ti1iuvi 4 l'I 1 !111>l'l.l'VI 1 !111>l'U'VI 3 

I 20 n.fl. s4 9 I 6 I 8 i'l'r'IU.Lii<J~'l'1fl L'IJ\;I 1 U1'1.1Lii!WljlJ 81j'l.111lLifl~Liifl~t~ lu1uJ1\lln~\Jll'l.l1 lu1ut1~Lfiau 

3 'r'l.fl. S8 5 2 25 il'r'llJ.36 Lii!J~fi1i'Vlfl11'1lJ lJ'l!1~i'VlfJ1fl)J 1~1am1~i1'11J1fllJ hui'VlfllfllJ 

20 LlJ.fl. 60 3 9 8 11\'l\J.'r'l:iL!J1 L'IJ\;12 'l'1'1111jLl'l'l'1:i~ u1u1l1iill1'Fi1(~0<01~~•,ail 

19 5.fl. S9 4 1 9 i'l'r'IU.Liifl~11fl L'IJ\;J 3 '1~ll't~1~Le'1ti !Si u1u\l1miia1>1 /iJ1uJ1 I <i'u'Vl'l'1fl(Yl'l''Vlllril'i'Vlfl1) 

1 n.fl. S9 I 4 I 6 I 27 lantl.Lii!l~'l'1fl L'IJ\;I 1 l1111u1miia~Lo\iflmfl lu1uu1~LL!l u1u\J1'1n<~•""~fa"""""l lu1u1'1l~m~a 

lS n.YI. S9 4 11 13 i'IYl\J.U1'1.1 L'll\;I 2 1lNY11Jn,; uwtJ1~LLn 1'l''Ui'l'l' 'V)n 1.'l'.1u a.ih 

10 YI.fl. S9 4 8 18 i'l'r'ltl.LLYl'i L'll"1 2 ,,,,,,;,;,,,~,,,,,~;;-,.,,,;> 'Vln 'l'.'l'.'lu a.11~11ju-L~'l.I 

-n'fl (vm·i'u 'l'.'l'.iutiu 

'Vl"rium'l'l 

3 YI.fl. S8 5 2 25 i'l'r'l\J.'r'l:iLfl1L'lll'l2 u1ui:.11!l11 -U1tu.'1ua1(a1EJl-;;i ommf 6\!fl"Inf) u1um:iit~~u 

16 n.fl. S6 7 6 12 fl'r'lti.'r'1:1Lfl1 L'lll'I 1 'flll'!l'l.IU1'1.1LLllijn u1u111<Bul'l1 U1'1.1-.11fl'l.I< 'V)n 1.'l'.'lu O.LLllL"il LL11:1 

!l.i.iia< fl'l'IU.Yl:1Lfl1 L'lll'I 

1 flnLl'U'l'.'l'.'l'U~'Uvll'I. 

L\lln1 L\l1:1 lll.'1°1'\l1'V111!J 

I 20 n.fl. S3 1101 6 I 8 li'IY1tl.'r'1:1L1J1 L'lll'I 2 lu1ui:.11!l11 Ju1Vl1'1v1 1u1uaua1(a1EJ11il ui1"1ci ilti'1'iN) iJ1u1'Vlli'illLilu 

10 ij,fJ. S8 5 7 18 fl'l'ltl.LLYl'i L'IJ\11 1 i'1>1LlJG~m11111i u1u'i'.:i'lii.\omi;!J{i'<~qi;6) u1ufa~m1~(~UVi!l1fl1J) u1uY1au-B'<i(tl'l':1'!11i\Vil'I) 

19 ~.fl. S9 4 1 9 i'!'r'ltJ.'r'l:ILfJ1 L'IJ\;I 2 u1u~ U1'UU1<lJl>lLLl>l~ u1u1'Vlli'illLilu iJ1ucJ1<1m1~ 

19 'r'l.a. SS 8 2 9 i'l'r'ltl.'r'l~La1 L'!ll'I I ~n ,,,1,, ··"·"'W1 ... I 'Vln 'l'.'l'.L'U a.Y18nil11tll 'Vln 'l'.1.tu !l.Liia~ . 'Vln 'l'.'l'.1u 8.lJn11lfl11 

lS n.YI. S9 4 11 13 i'l'r'ltJ.Y'i:ILfl1 L'll\:12 u1uamu U1'Ufa~Lo\ia~LL'l'< iJ1utl<'lmJ U1'U'Vl'Ull<Ll11 

'Vl1nblJ1\IJlll1lJ'l'Ztj 

'Vln 'l'.'l'.Lu a.Lifl~-n'fl LLl1:1 8.Llfl~ 

Liim-j~ 

"'ln 'l'.'l'.1'111\'r'llJ.36 "il.'r'l:1Lfl1 

'llt1'l':1:{unmi'1fl 

"'ln 'l'.1.1'1.1 i'l'r'IU.Liifl~'l'1fl L'IJl'I 3 

LU'r'l1:1 'l'.'l'.L'U 8.Liifl~LLi'l'U LLil:I a. 

' • JI .. Q 

LLlJ111!l fln11u 'l'.1.'r'l'l.l'Vl'r'ILl'l1'1LL!l:i 

"'l'l'nu1111'l' 

'V)n 'l'.'l'.1'1.1 i'!Ylti.Liifl~'l'1fl L'IJ\;I 1 

fl m 1u'if uv1Yill'li,i 

'Vln 'l'.'l'.'lu i'IY1tl.il1u L'lll'l 2 

'Vln 'l'.'l'.'lu il'r'lti.LL'l'l'i L'll\112 

l'lla'l':i:{um'l'li'1fl 

°1'11a'l':1'.i'um1Ei'1fl 

l'Vln 'l'.1.1u a.Lii<1~i11 8.lJ'l!1.:i LLl1:1 

8.'J'U i'l'l'ltl.L!J1 L'lll'l 2 

'V)n 'l'.'l'.1'11 ilY'lti.LLYl'i L'IJl'I 1 

'Vln 'l.'l'.1u l'!Y1ti.n:1m1 L'll\;I 2 <imi'u 

'l'.'l'.U1'U<i''U~ll'll !>.ti~ LLl1~ 'l'.1.L'U !l. 

Liifl~ll1'1.1 

'Vln 'l'.1.tu i'IY1tl.Y1:1L1J1 L'll\:I 1 

"'ln 'l'.'l'.l'l.I !1.lJ<l!1~ il.L~a<il1 <imi'u 

u.iJ1ulliuil'~ I 'Vln "i.1.1u il'r'ltl. 

Yl~LfJ1 L'iJl'I 2 <imi'u a.ti< a.-;iu 

LLl1~ !1.Lii<i~ii1u 

'VJ)J1!JL'VI~ 



d 
'VI 

d 
'llil - ilrlfl 

62 Ju1~11118'ty'!la 'ii'tJuuii 

63 )U11'Jl'!'VlliVl1l 'ifl'l1~R 

64 Ju1mnii1JV11l -;i1i.J1 

65 Ju1~nuiiliiil -;i1i.J1 

66 Ju1a!l~l'il 1.Jt\!ll~ 

67 lu1afl1J'1'u l'!ii 

68 lmvil'!l1'1Jtl mrnm~a 

69 lu1m111V1~iJ illll'I~ 

1'111Liln 1rn"ivu 

m1tl1::t11Ji'ini;1 liJ1ui;i1Js'll1~ 

m1i'in1'11\J)i1J1's liJ1uV1l.lS'll1~ 

flrulllf'\1111'14 ii'11J{;lill'J'll1~ 

n11i'll.lUl111'111'VltJ liJ1ul'\!ltJ'111~ 

Lflil iJ1u\\'1v11::ii'n'iviai 

V111/iln1'!1 U1UVl!ll'J'll1~ 

V11J1J1'li'ln1'l1 iJ1m1'i 

1mn'i'i1J~t11Jn1L~Eli' l,J1'U111 

70 IU1~i111\j'll1'i'Vitl LVl'IJ11111u~1lJ lm1i'in1'!1UJill-l'tJ liJ1uV1!ll'J'111~ 

71 lu11'Jljty'VllJ -l'uiJ~ 1111'111viv iJ1u11'i 

73 lu1~1111'l.r111mu Vl1L~l'J1 m1/iln"o111.JJilJ-l'v lu1uV1!lv'll1~ 

74 lmvi'.ls::V111 ~l'l!l1"i m1i'imni.lJill-l'v lu1uV1l.la'll1~ 

75 lu1~?111l'!'lV11 l'l'lnlln n11TI'1JU1'1!lJ'!l1J I L'itJ~l)Jll'Vll'J1 

76 lu1mi;i'!JvMi4 ~u'!l1~ if'l1n-s"j11~L~nvi·u1ilntf IL 1v.:1t:.111'VIE.11 

77 lu1~?111i'iilJl1 Vl11f"hifo 'ivm1ma~ini~iim lu1u~~i.hu 

78 lu1~l'!ill'l1 1ii!l1J1• ijl1lii1i'Vll'J1 U1U~~i.i11J 

79 lmvil'4'll1 tl'Ual'I 1111'111'Vll'J L'itJ~~1'l'Vll'J1 

80 lu1~m1i'i'i\l'i11V11 mliiu .f111'!18~n11i; L'im~1iviv1 

c uty;ii;l~fi11:fi1~'1Jilihv"l lii1LL'llU~fl~ 'ltl~1~L'IJVI tl~z\11\] 2564 C: 
g1Jfi11:ii1~'lt1vf 

'lt11ii1~~1ii1L1'llU~h~L"iV1J ti~ "L~. j1i111=i~1u.ih,.:;;.i 

UilijU'l.I Lilv I ti I i;i I 1 ih~"uvf 1 ih~uvf 2 ih~uvf 3 I ih~uvf 4 mn'l1J1il!V111J1::tj 

23 Vt.a. 53 110 I 2 I 5 ll'IVIU.LLVd L'llVI 1 vin 1.~.1u !l.'llU!l~ lvin ~.1.LU !l.Lilll~ vin ~.1.1unzjmfl'l!l'li1v 

<'!m~~'11ilflii 

vin 1.1.1un~muty'iliil'I~ lvin ~.1.1u ilVIU.LIVl'i L'lll'I 1 vtl.11 

ih~'l'li sm1u 1.1.iJ11JL11ii1'1 

LLfl:: 1. 1. U1U1J1~'111 

3 VI.a. 58 I 5 I 2 I 25 l<'IV11.J.1;is~11s L'llVI 1 lvin 1.1.lu 1J1.u1uzj lvin 1.1.1u lll.U1~Llfl 

20 n.v. 53 1101 4 I 8 l11V11.J.L;iamv L'!llll 1 lu1uu1~L1<1 u11J~(il1'1111:1!]i~>1J1J1m1) liJ1u'ii'1LLfl'i 

4 !l.R. 59 I 5 I O I 24 hmi.J.L;im11v L'!ll'I 1 lm~u111L;jamtJ 

snl'i'u 1.1.u1u~1tJ!i!l1J 

1111:: ~.>.u1u\\'1m)!ll'J 

16 ii.fl. 58 I 5 I 10l 12 l11V11.J.L;jamv L'!IVI 4 l!l'4U111'1l'UV1111(il1 h1J'!luu1ul'l'llllll'Uha 

V11cH'ilM) 

!l'ljU1!1U1UVIWMl1(Llrl1 1 '1'u?1::an'iviv1 

l'!1mui.J1::ilvi~) 

19 ti.fl. 59 I 4 9 li1V11.J.1;is~11v L'!llll 4 lvin 1.1.1u !l.'!l'Ulll11l lvin 1.1.1u !l.V1ty11il~11v lvin ~.1.1u !l.1Vi~ vin 1.1.1u !l.L;il'J~'ll!M 

19 5.fl. 59 I 4 9 ii'IVllJ.36 

16 ii.fl. 58 I s 110112 J11V1u36 

20 VI.a. 60 1 3 1 2 1 s 1.,V1u.a1t11~ L'!ll'I 2 

4 VI.a. 45 11s1 2 I 24 hmu.a1u1~ L'lJVI 2 

19 5.fl. 59 I 4 9 l11V1U.U11J L'!ll'I 1 

15 lJ.fl. 57 I 7 I 0 I 13 l<'IVIU.U11J 1'!11'1 2 

1 ii.fl. 56 I 7 I 5 I 27 i<'IVIU.il1":jU L'llVI 2 

21 mv. 59 I 4 I 9 I 1 il'IYllJ.36 

14 5.fl. 58 I 5 I 1 I 14 l<'IVIU.LIVl'i L'IJl'I 1 

1 n.v. 59 I 4 I 4 I 27 l<'IVIU.VIL!J1 L'!IVI 2 

V11UVi'Vll'J1fl!J Lil~11a1Jm11'!l'iV1a1fl1J liii11~111'1!]{imm1::1' LLiJ~1J'J'Vl!J1fllJ 

Lll'J~U1LU1'i'Vll'J1fl!J IVl•Ll'J1Vi'VltJ1flll LL1iL'iJM'i'Vll'J1fllJ hi'.i!l~'l'Vll'J1fllJ 

U1U1J1flVI ~lJ'!lu'i'i;iV1~::G1~•htl1~,.,.,,. Jo~u1mnw•1(tl1~10•~'""""> lu1uvh~n 

U1UU!llJ u1u!l!l'i'Vla1 fi1u1::'!11'lV1m 

U1UiilJl'l!M u1u1'111i U1U'll1J!HU1 

\i1u.i1u(~l""~';,.,,,iJ i'l!ll'lluu1m'Vl!lal'!~ u1ui.Jw.jn 

U1ULIUL'Vl!J u1u..;1uilll'iiuu•0<M1~tJti'lJii lu1uvh'll1~ 

Lli.i~1Ji'Vll'J1FllJ JLL1i'11!JU1::i1'Vl~l'11'11ll{ 
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1

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

1 วชิาเอก เกษตรศาสตร์

1 นางภณัฑิรา  ชยัวงค์ บา้นโป่ง/อ.ป่าแดด ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(เกษตรกรรม)

6944 คศ.3 28 ม.ค. 64 5 ต.ค. 14 16 ม.ค. 47 13 มิ.ย. 54 49.3 9 7 15 17 0 12 ป่าแงะวิทยา ขอระงบัการยา้ย

2 นางสาววีณา ปูกา บา้นเจริญเมือง ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

3314 คศ.3 28 ม.ค. 64 12 ม.ค. 12 25 ธ.ค. 43 15 ก.ค. 56 52.1 7 6 13 20 1 3 พานพสกสวสัด์ิ อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

บา้นม่วงคาํ ขอระงบัการยา้ย ขอยา้ยกรณีพิเศษ ดูแลมารดา
ท่ีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบ
ในสมอง

3 นางสาวชมนพร ใจดี บา้นป่าตึงงาม ชร.2 ป.ตรี / วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) ป.
โท (หลกัสูตรและ
การสอน)

4012 คศ.2 28 ม.ค. 64 10 พ.ค. 25 18 พ.ค. 54 15 ธ.ค. 57 38.7 6 1 13 9 8 10 เจริญเมืองวิทยา บา้นป่าส้าน ร่องธารวิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้ทุรกนัดาร

4 นางสาวจิราย ุ     
ปทุมวนั

วดัห้วยนํ้าเยน็ ชม.3 ป.ตรี / วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

4215 คศ.1 28 ม.ค. 64 21 ก.พ. 29 1 ธ.ค. 59 1 ธ.ค. 59 35.0 4 1 27 4 1 27 พานพสกสวสัด์ิ บา้นป่าส้าน บา้นศาลา บา้นเหมืองง่า ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ริมวงั 1 ริมวงั 2

5 นางสาวประภาศรี กุศล บา้นห้วยหญา้ไซ ชร.2 ป.ตรี / วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) ป.
โท (การบริหาร
การศึกษา)

3332 คศ.2 28 ม.ค. 64 22 พ.ย. 26 19 พ.ย. 55 19 พ.ย. 55 37.2 8 2 9 8 2 9 บา้นป่าบงทา้ว
แก่นจนัทน์

ชุมชนบา้นโป่ง บา้นป่าแดด(เวท
ยาสมิทธ์ิ)

บา้นดอนสลี อนุบาลแม่สรวย ทุก ร.ร.ใน อ.แม่สรวย 
ยกเวน้พ้ืนท่ีกนัดาร
และห่างไกล

6 นางสาวอรทยั        
ขนัแกว้

ดอยเวียงผาพิทยา ชร.2 ป.ตรี / วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

5829 คศ.1 28 ม.ค. 64 21 พ.ค. 29 1 ก.ย. 59 1 ก.ย. 59 34.7 4 4 27 4 4 27 เวียงกาหลงวิทยา บา้นปางอ่ายห้วย
ชมภู

บา้นโฮ่ง บา้นทุง่ม่าน ทุก ร.ร.ในกลุ่มเครือข่าย
เวียงกาหลง อ.เวียงป่า
เป้า

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก



2

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

2 วชิาเอก   คณติศาสตร์

1 นายฉตัรชยั  คาํเข่ือน อนุบาลแม่สาย(สาย
ศิลปศาสตร์)

ชร.3 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)       
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

5261 คศ.1 28 ม.ค. 64 6 พ.ค. 31 1 ธ.ค. 58 10 ส.ค. 59 32.8 4 5 18 5 1 27 บา้นวงัวิทยา ป่าแงะวิทยา ป่าแดงวิทยา โรงชา้งวิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.ป่า
แดด

ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 เฉพาะ 
อ.ป่าแดด

2 นายฎรินทร์           
พุม่กุมาร

แม่สายประสิทธ์ิ
ศาสตร์

สพม.
36

ป.ตรี /ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

741(ส) คศ.2 28 ม.ค. 64 7 ก.ค. 23 1 มิ.ย. 53 25 ก.ย. 61 40.6 2 4 3 10 7 27 ป่าแงะวิทยา บา้นวงัวิทยา ร.ร.ขยายโอกาส
 ใน อ.ป่าแดด

ขอระงบัการยา้ย

3 นางสาวจนัทิวา  เตจะ๊ บา้นจะคือ ชร.1 ป.ตรี  / วท.บ.
(สถิติประยกุต)์      
 ป.โท (หลกัสูตร
และการสอน)

31 คศ.1 28 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 24 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 39.1 5 10 12 5 10 12 ร.ร.ขยายโอกาส
ใดก็ได ้ใน อ.ป่า

แดด

ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 เฉพาะ 
อ.ป่าแดด

4 นางปริศนา เหล่ียมใส บา้นท่ามะโอ ชร.2 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)       
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

756 คศ.3 28 ม.ค. 64 2 ต.ค. 28 16 มิ.ย. 54 23 มี.ค. 61 35.3 2 10 5 9 7 12 โป่งแพร่วิทยา ขอระงบัการยา้ย

5 นายชยับุญ  วงคส์อน แม่ลาววิทยาคม สพม.
36

ป.ตรี  / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)       
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)/
(คณิตศาสตร์)

51460 คศ.3 28 ม.ค. 64 4 ม.ค. 19 19 พ.ค. 41 1 พ.ย. 44 45.1 19 2 27 22 8 9 โป่งแพร่วิทยา บา้นห้วยส้านพ
ลบัพลา

ขอระงบัการยา้ย

6 นางสายรุ้ง แสนสดใส บา้นห้วยหญา้ไซ ชร.2 ป.ตรี / ค.บ. 
(คณิตศาสตร์)

5065 คศ.3 28 ม.ค. 64 2 พ.ค. 21 22 พ.ย. 45 11 ก.ค. 62 42.8 1 6 17 18 2 6 เจริญเมืองวิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.พาน
 ยกเวน้ ริมวงั 1 

ริมวงั 2 / อ.แม่ลาว
 / อ.ป่าแดด

ขอระงบัการยา้ย ขอยา้ยกรณีพิเศษ เน่ืองจาก
เจบ็ป่วยเป็นโรคไตวายเร้ือรัง 
ตอ้งเขา้รับการรักษาท่ี รพ.
เชียงรายประชานุเคราะห์ทุก 3 
เดือน และลูกคนเล็กป่วยดว้ย
โรคลมชกั เน่ืองจากคลอด
ก่อนกาํหนด มีภาวะเส้นเลือด
ระหวา่งปอดกบัหวัใจไม่ขาด
จากกนั

7 นางสาวทองเพียร       
  อา้ยเป็ง

บา้นป่าตา้ก ชร.2 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

3054 คศ.3 28 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 19 8 ธ.ค. 46 1 พ.ค. 55 44.2 8 8 27 17 1 20 อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

พานพสกสวสัด์ิ ขอระงบัการยา้ย

8 นางสาวขนิษฐา   ปัน
ทะ

โป่งนํ้าร้อนวิทยา ชร.2 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

3137 คศ.1 28 ม.ค. 64 27 มี.ค. 35 14 ธ.ค. 58 14 ธ.ค. 58 28.9 5 1 14 5 1 14 เจริญเมืองวิทยา บา้นม่วงคาํ บา้นป่าตา้ก สนักลางวิทยา ทุก ร.ร.ใน ต.สนักลาง 
และ ต.เจริญเมือง



3

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

9 นางจารุนนัท ์      กนั
ชนะ

แม่ออ้วิทยาคม สพม.
36

ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

117931 คศ.3 28 ม.ค. 64 3 ก.พ. 22 14 พ.ย. 48 18 มิ.ย. 52 42.0 11 7 10 15 2 14 เจริญเมืองวิทยา พานพสกสวสัด์ิ ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

ขอระงบัการยา้ย

10 นางสาวนิโลบล      สุ
วนั

ชุมชนศึกษา(บา้น
แม่สะแลป)

ชร.3 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)       
 ป.โท (การวิจยั
และประเมินผล
การศึกษา)

233 คศ.1 28 ม.ค. 64 12 ก.ค. 29 22 พ.ค. 58 24 ก.พ. 59 34.6 4 11 4 5 8 6 พานพสกสวสัด์ิ เจริญเมืองวิทยา เวียงห้าววิทยา ป่าแดงวิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน ยกเวน้ ริมวงั
 1 ริมวงั 2

ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้
พ้ืนท่ีทุรกนัดาร และ
ห่างไกล

11 นางสาวช่อทิพย ์       
 ตะ๊ศรีเรือน

บา้นจะตี ชร.3 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

4254 คศ.1 28 ม.ค. 64 21 ก.ย. 33 12 พ.ค. 59 12 พ.ค. 59 30.4 4 8 16 4 8 16 เจริญเมืองวิทยา บา้นม่วงคาํ ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน

ทุก ร.ร. ใน อ.แม่
สรวย ยกเวน้
พ้ืนท่ีทุรกนัดาร 
และ ร.ร.ขยาย
โอกาส

ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้
พ้ืนท่ีทุรกนัดาร และ 
ร.ร.ขยายโอกาส

12 นางสาวกชกร           
 ปาณะการ

บา้นผาละปิ ชม.6 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

761 คศ.1 28 ม.ค. 64 11 พ.ค. 33 16 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 30.7 4 1 12 4 1 12 เจริญเมืองวิทยา ร่องธารวิทยา แม่ออ้ประชารัฐ ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ทุก ร.ร. ใน อ.พาน
ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ

13 นางสาวสุกานดา         
เมืองมาคาํ

บา้นฮ่องแฮ่ ชร.3 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

1142 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 ต.ค. 30 9 มี.ค. 58 9 มี.ค. 58 33.3 5 10 19 5 10 19 บา้นโป่งเหนือ เจริญเมืองวิทยา บา้นหนองผาํ บา้นโป่งปูเฟือง ร.ร.ท่ีอยูใ่กลถ้นน
 118 ใน     อ.แม่
สรวย

ขอระงบัการยา้ย

14 นางสาวณัฎฐณิชา      
 มะโนวรรณ์

ปางมะกาดวิทยา
(ชรก.เวียงกาหลง
วิทยา)

ชร.2 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

6128 คศ.1 28 ม.ค. 64 6 มิ.ย. 36 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 27.7 2 3 27 2 3 27 เวียงกาหลงวิทยา บา้นโป่งเหนือ บา้นโป่งนก บา้นโป่งเทวี ทุก ร.ร.ใน อ.เวียงป่าเป้า
 ยกเวน้พ้ืนท่ีสูงและถ่ิน
ทุรกนัดาร

ขอยา้ยกรณีพิเศษ เน่ืองจาก
เจบ็ป่วยดว้ยโรคมะเร็งต่อม
ไทรอยด ์(ปัจจุบนัช่วย
ราชการท่ี ร.ร.เวียงกาหลง
วิทยา)

15 นางสาวสุชาวดี
จนัทร์สวา่ง

วนัครู 2502 ปทุม1 ป.ตรี / ค.บ.
(คณิตศาสตร์)

2142 คศ.1 28 ม.ค. 64 31 ม.ค. 35 16 พ.ย. 59 16 พ.ย. 59 29.0 4 2 12 4 2 12 เวียงกาหลงวิทยา บา้นโป่งเหนือ ป่าง้ิววิทยา บา้นโป่งเหนือ ขอระงบัการยา้ย



4

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

3 วชิาเอก  คอมพวิเตอร์

1 นางสาวปาณิศา กอ้น
ละตา

ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)       
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

3222 คศ.3 28 ม.ค. 64 21 ม.ค. 24 5 ม.ค. 52 21 ธ.ค. 58 40.0 5 1 7 12 0 23 บา้นดงมะดะ อนุบาลแม่ลาว บา้นผาบ่อง(คุรุ
ราษฎร์สามคัคี)

ขอระงบัการยา้ย

2 นางสาวอวฒัฆช์ฎา 
ศรีจนัทร์

ห้วยนํ้าขุ่นวิทยา ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)           
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

7904 คศ.2 28 ม.ค. 64 12 ก.พ. 29 1 ส.ค. 57 1 ส.ค. 57 35.0 6 5 27 6 5 27 บา้นท่ามะโอ บา้นโป่งมอญ ห้วยส้านพ
ลบัพลา

อนุบาลจอม
หมอกแกว้

ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

3 นายครรชิต  ครูบา บา้นเลาลี ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม
การศึกษา)            
ป.โท (เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)

45262 คศ.1 28 ม.ค. 64 22 ก.พ. 30 21 เม.ย. 59 21 เม.ย. 59 34.0 4 9 7 4 9 7 บา้นเหมืองง่า สนักลางวิทยา บา้นโป่งแดง ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ริมวงั 1 ริมวงั 2 
และในถ่ินทุรกนัดาร

4 นายเรวตัร  กนัคาํ บา้นเทอดไทย ชร.3 ป.ตรี /บธ.บ.
(ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์)

248 คศ.1 28 ม.ค. 64 20 มิ.ย. 29 28 พ.ย. 59 28 พ.ย. 59 34.6 4 2 0 4 2 0 พานพสกสวสัด์ิ บา้นเหมืองง่า บา้นใหม่ท่าตน้
เก๋ียง

บา้นป่าตา้ก ทุก ร.ร. ใน  อ.พาน

5 นายประทิน     จนัทร์
ตะละ

บา้นจะตี ชร.3 ป.ตรี /วท.บ.
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)      
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

7653 คศ.2 28 ม.ค. 64 8 ต.ค. 28 25 ก.ค. 56 25 ก.ค. 56 35.3 7 6 3 7 6 3 บา้นเหมืองง่า ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน ยกเวน้ ริมวงั

 1 ริมวงั 2

ขอระงบัการยา้ย

6 สิบเอกศุภสิทธ์ิ  กวิน
รัตน์ชยั

บา้นปางก่ิว(ศุภสิทธ์ิ
มหาคุณ)

ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม)

5223 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 ก.ย. 25 21 เม.ย. 59 21 เม.ย. 59 38.4 4 9 7 4 9 7 บา้นโป่งนก บา้นป่าจัน่ ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร.ใน ศูนย์
สนัสลี-ศรีเวียง 

ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ
และทุรกนัดาร

ไม่ระบุ



5

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

7 นายสุทอิทธ              
ภาหวานเสียง

ชุมชนบา้นสนัจาํปา ชร.2 ป.ตรี /วศ.บ.
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

3166 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 เม.ย. 29 21 พ.ย. 59 21 พ.ย. 59 34.8 4 2 7 4 2 7 ป่าง้ิววิทยา ขอระงบัการยา้ย

8 นายฤทธิกร  เกียรติ
กุลภกัดี

แม่จนัวิทยาคม สพม.
36

ป.ตรี /ค.บ.
(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)                 
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

53215 คศ.1 28 ม.ค. 64 8 ต.ค. 20 3 ก.ค. 58 3 ก.ค. 58 43.3 5 6 25 5 6 25 ป่าง้ิววิทยา ดอยเวียงผาพิทยา ทุก ร.ร. ใน  ต.
ป่าง้ิว  อ.เวียงป่า

เป้า

ขอระงบัการยา้ย



6

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

4 วชิาเอก   ดนตรีศึกษา / นาฏศิลป์

1 นางสาวสุกญัญา    วิว
รรณ

ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.(ดนตรี
ศึกษา)        
ป.โท (หลกัสูตร
และการสอน)

6039 คศ.3 28 ม.ค. 64 17 ก.ย. 25 1 พ.ย. 48 2 เม.ย. 60 38.4 3 9 26 15 2 27 ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร.ใน ต.ป่าง้ิว      
อ.เวียงป่าเป้า

2 นางสาวณัฐฐินนัท ์     
 คุณยศยิง่

บา้นห้วยผ้ึง ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.(ดนตรี
ศึกษา)

2339 คศ.1 28 ม.ค. 64 12 ต.ค. 22 25 ม.ค. 59 25 ม.ค. 59 41.3 5 0 3 5 0 3 ทุง่ห้าราษฎร์
สามคัคีวิทยา

ขอระงบัการยา้ย

3 นายธนาวฒัน์  โปบู บา้นช่องแคบ ตาก 2 ป.ตรี /ศศ.บ.(ดนตรี
 แขนงดนตรีสากล)

2627 คศ.1 28 ม.ค. 64 1 ม.ค. 28 1 ส.ค. 57 1 ส.ค. 57 36.1 6 5 27 6 5 27 ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

บา้นทุง่ม่าน เวียงกาหลงวิทยา อนุบาลเวียงป่าเป้า ทุก ร.ร. ใน อ.
เวียงป่าเป้า และ 
อ.แม่สรวย  
ยกเวน้พ้ืนท่ี
กนัดารและ 
ยกเวน้ ต.วาวี อ.
แม่สรวย

ขอระงบัการยา้ย

4 นางพชัราพร  ขดัแปง แม่สรวยวิทยาคม สพม.
36

ป.ตรี /ศศ.บ.
(นาฏศิลป์และการ
ละคร)

127854 คศ.1 28 ม.ค. 64 8 ต.ค. 24 2 พ.ค. 57 2 พ.ค. 57 39.3 6 8 26 6 8 26 บา้นฮ่างตํ่า อนุบาลเวียงป่าเป้า ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

ขอระงบัการยา้ย

5 นางสาวอจัฉรา  คาํปา ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ชม.3 ป.ตรี /ค.บ.
(นาฏศิลป์)

12254 คศ.1 28 ม.ค. 64 8 ต.ค. 32 16 มิ.ย. 58 16 มิ.ย. 58 31.3 5 7 12 5 7 12 บา้นฮ่างตํ่า ป่าง้ิววิทยา ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

อนุบาลเวียงป่าเป้า ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

5 วชิาเอก  ปฐมวยั

1 นางสาวอรนุช  ขนัคาํ ชุมชนบา้นโป่ง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                 
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

7483 คศ.3 28 ม.ค. 64 19 เม.ย. 23 7 มิ.ย. 53 19 ม.ค. 58 40.8 6 0 9 10 7 21 บา้นผาบ่อง(คุรุ
ราษฎร์สามคัคี)

บา้นโป่งมอญ บา้นดงมะดะ ขอระงบัการยา้ย

2 นางศิริลกัษณ์  กนัตา บา้นแก่งหลวง กจ.1 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

21817 คศ.3 28 ม.ค. 64 2 ส.ค. 17 31 ก.ค. 40 10 ส.ค. 55 46.5 8 5 18 23 5 28 ป่าแงะวิทยา ขอระงบัการยา้ย

3 นางสาวนราภทัร  
เวียงนิล

บา้นโป่งนก ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

2624 คศ.1 28 ม.ค. 64 3 พ.ค. 23 10 ต.ค. 60 10 ต.ค. 60 40.8 3 3 18 3 3 18 บา้นป่าตา้ก ป่าแงะวิทยา บา้นป่าแดงงาม ทุก ร.ร.ใน ต.สนั
มะเคด็ อ.พาน

ทุก ร.ร.ใน อ.พาน
 ยกเวน้ ร.รใน
พ้ืนท่ีสูงและ
ทุรกนัดาร

ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ร.รในพ้ืนท่ีสูง
และทุรกนัดาร

ขอยา้ยกรณีพิเศษ เพ่ือดูแล
มารดา ป่วยดว้ยโรคไตวาย 
ตอ้งลา้งไตท่ี โรงพยาบาลพาน
 สปัดาห์ละ 3 คร้ัง และบิดา
ป่วยดว้ยโรคถุงลมโป่งพอง 
โรคเบาหวาน และตาเป็นตอ้
กระจก และเจา้ตวัป่วยดว้ย
โรคหมอนรองกระดูกทบั
เส้นประสาท

4 นางสาวปราณี  สุภาพ บา้นปางมะหนั ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

7820 คศ.1 28 ม.ค. 64 27 ธ.ค. 19 12 พ.ค. 59 12 พ.ค. 59 44.1 4 8 16 4 8 16 อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

บา้นม่วงคาํ บา้นสนัติวนั ป่าแงะวิทยา ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ในเขต 

อ.พาน
5 นางสาวเปรมจิตร์  

โมกขศกัด์ิ
ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                 
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

3392 คศ.2 28 ม.ค. 64 18 ต.ค. 24 16 มิ.ย. 54 22 มิ.ย. 58 39.3 5 7 6 9 7 12 ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

บา้นม่วงคาํ อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

ขอระงบัการยา้ย

6 นางสาวกรรณิการ์  
คาํตะ๊

แม่ออ้ประชารัฐ ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                 
ป.โท (หลกัสูตร
และการสอน)

3875 คศ.2 28 ม.ค. 64 28 มี.ค. 31 6 ส.ค. 55 25 ก.ย. 61 32.9 2 4 3 8 5 22 บา้นป่าตา้ก สนักลางวิทยา บา้นถํ้า เจริญเมืองวิทยา ขอระงบัการยา้ย

7 นางสาวพินทุสร       
 พวัพนัธ์พิพฒัน์

อนุบาลภูซาง(บา้น
ดอนตนั)

พย.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                 
ป.โท (หลกัสูตร
และการสอน)

1540 คศ.2 28 ม.ค. 64 26 พ.ค. 28 6 ต.ค. 54 5 เม.ย. 61 35.7 2 9 23 9 3 22 อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

บา้นป่าตา้ก ป่าแดงวิทยา พานพสกสวสัด์ิ ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ถ่ินทุรกนัดาร



8

ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

8 นางสาวจินดา  ทรัพย์
เมฆ

บา้นสนักลาง
(ราษฎร์พฒันา)

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                 
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

7238 คศ.3 28 ม.ค. 64 12 เม.ย. 24 16 ก.ย. 51 25 ก.ย. 61 39.8 2 4 3 12 4 12 ชุมชนบา้นสนั
จาํปา

ขอระงบัการยา้ย

9 นางสาวทิฆมัพร  
พุทธะ

ดอยเวียงวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

8243 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 มิ.ย. 27 1 พ.ค. 60 20 มี.ค. 63 36.6 0 10 8 3 8 27 อนุบาลแม่สรวย บา้นห้วยเฮ้ีย ทุก ร.ร.ใน ต.ป่า
แดด อ.แม่สรวย

 ยกเวน้ถ่ินกนัดาร

ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
สรวย ยกเวน้ถ่ิน

กนัดาร

ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ 
อ.ป่าแดด

ขอยา้ยกรณีพิเศษ เน่ืองจาก
เจบ็ป่วยดว้ยโรคไทรอยดเ์ป็น
พิษ

10 นางสาวกลัยาณี  
จนัทร์เทพ

บา้นขาแหยง่พฒันา ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
              
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

4701 คศ.1 28 ม.ค. 64 6 ก.พ. 32 12 พ.ค. 59 12 พ.ค. 59 32.0 4 8 16 4 8 16 บา้นห้วยเฮ้ีย บา้นแม่ต ํ๋า บา้นแม่ผกัแหละ ชุมชนบา้นโป่ง ทุก ร.ร. ใน อ.แม่
สรวย พ้ืนราบ ท่ี
ไม่ใช่ถ่ิน
ทุรกนัดาร

ขอระงบัการยา้ย   

11 นางจิรารัตน์  
แสงอาทิตย์

บา้นแม่พลู ตาก 2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
               
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

1582 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 ม.ค. 20 15 พ.ย. 59 15 พ.ย. 59 44.1 4 2 13 4 2 13 บา้นแม่ต ํ๋า ป่าแงะวิทยา บา้นป่าตา้ก บา้นแม่ผกัแหละ ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้
ทุรกนัดาร

  

12 นางสาวนภาพร  
ยะเวียง

บา้นขนุลาว ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(อนุบาลศึกษา)

6119 คศ.2 28 ม.ค. 64 27 ก.พ. 17 1 พ.ค. 49 4 เม.ย. 54 46.9 9 9 24 14 8 27 โป่งนํ้าร้อนวิทยา ขอระงบัการยา้ย

13 สิบเอกเอกพล  
ใจยะเสน

บา้นห้วยโป่ง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

3904 คศ.2 28 ม.ค. 64 10 พ.ค. 29 9 ส.ค. 55 23 มี.ค. 61 34.7 2 10 5 8 5 19 บา้นทุง่ยาว บา้นป่าแงะ ขอระงบัการยา้ย

14 นางสาวภาณิชา  ใหม่
คาํหลา้

วดัห้วยนํ้าเยน็ ชม.3 ป.ตรี /ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวยั) 
                
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

630 คศ.1 28 ม.ค. 64 13 ก.พ. 33 2 มิ.ย. 57 2 มิ.ย. 57 31.0 6 7 26 6 7 26 อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน โป่งนํ้าร้อนวิทยา บา้นโป่งนก ทุก ร.ร. ใน อ.เวียงป่า
เป้า ยกเวน้พ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร

15 นายนรินทร์  ปัญญา บา้นขนุแจ๋ ชม.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษาปฐมวยั)

2955 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 ก.ย. 25 3 ธ.ค. 53 3 ก.พ. 57 38.4 6 11 25 10 1 25 บา้นทุง่ม่าน บา้นโฮ่ง บา้นปางอ่าย
ห้วยชมภู

ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

ทุก ร.ร. ใน ต.แม่
เจดีย ์และ ต.แม่
เจดียใ์หม่ ยกเวน้
กนัดาร

ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

6 วชิาเอก   ประถมศึกษา

1 นายวศัพล  
ชุตินทราศรี

บา้นหลวง ชม.3 ป.ตรี /ศษ.บ.
(ประถมศึกษา)

4386 คศ.1 28 ม.ค. 64 21 ธ.ค. 34 1 ธ.ค. 59 1 ธ.ค. 59 29.1 4 1 27 4 1 27 บา้นวงัวิทยา ศรีโพธ์ิเงินวิทยา ป่าแงะวิทยา โรงชา้งวิทยา ทุก ร..ร ใน อ.ป่าแดด

2 นางวิชิตา  หตัถกอง บา้นห้วยส้านพ
ลบัพลา

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

653 คศ.3 28 ม.ค. 64 14 มิ.ย. 10 27 มิ.ย. 37 4 เม.ย. 54 53.7 9 9 24 26 7 1 บา้นโป่งมอญ อนุบาลแม่ลาว อนุบาลจอม
หมอกแกว้

ขอระงบัการยา้ย

3 นางสุภาพร  สุภาวรรณ์ บา้นห้วยส้านพ
ลบัพลา

ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(ประถมศึกษา)      
 ป.โท (จิตวิทยา
การแนะแนว)

2686 คศ.3 28 ม.ค. 64 30 เม.ย. 13 1 ก.ค. 36 2 ส.ค. 43 50.8 20 5 26 27 6 27 บา้นโป่งมอญ บวัสลีวิทยา บา้นตน้ยาง ขอระงบัการยา้ย

4 นายสมจิตร  จิตอารีย์ บา้นห้วยเฮ้ีย ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

5117 คศ.2 28 ม.ค. 64 18 มี.ค. 20 1 ก.ค. 53 16 พ.ย. 58 43.9 5 2 12 10 6 27 โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว บา้นดงมะดะ บวัสลีวิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

5 นางสมทรง  ไชยยะ บา้นท่ามะโอ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

778 คศ.3 28 ม.ค. 64 9 ก.ค. 18 24 พ.ค. 43 15 ก.ค. 56 45.6 7 6 13 20 8 4 บา้นตน้ยาง บา้นโป่งมอญ บวัสลีวิทยา ขอระงบัการยา้ย

6 นางนงคราญ  รินพล บา้นดอยชา้ง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)       
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

4970 คศ.3 28 ม.ค. 64 8 มิ.ย. 25 9 มิ.ย. 51 23 พ.ย. 53 38.7 10 2 5 12 7 19 ร่องธารวิทยา ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ห้วยส้านยาว
วิทยา

บา้นโป่งมอญ ทุก ร.ร.ใน อ.แม่ลาว

7 นางอรุณี  อุยะนนัทน์ แม่ออ้ประชารัฐ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

3858 คศ.3 28 ม.ค. 64 14 ม.ค. 14 17 พ.ค. 37 25 ก.ย. 61 50.1 2 4 3 26 8 11 เจริญเมืองวิทยา บา้นป่าตา้ก บา้นโป่งแดง สนักลางวิทยา ขอระงบัการยา้ย

8 นายเจริญ  เทพธรรม บา้นสนักา้งปลา ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)       
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

5092 คศ.2 28 ม.ค. 64 16 เม.ย. 25 15 มี.ค. 54 2 มิ.ย. 58 38.8 5 7 26 9 10 13 เวียงห้าววิทยา ร่องธารวิทยา บา้นป่าบง บา้นเหมืองง่า ขอระงบัการยา้ย

9 นางสาวสายทอง  
อินตะ๊

ชุมชนบา้นสนัมะค่า ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(ประถมศึกษา)

3154 คศ.3 28 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 04 1 ธ.ค. 26 20 ก.ค. 32 59.1 31 6 8 37 1 27 เจริญเมืองวิทยา บา้นป่าส้าน ทุก ร.ร.ใน ศูนยเ์จริญ
เมือง อ.พาน

ร.ร.ชุมชนบา้นสนัมะค่าโอน
ไปสงักดั อปท.(เทศบาลสนั
มะค่า)

10 นางพรพนา  ปัญญา ห้วยนํ้าขุ่นวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

7905 คศ.1 28 ม.ค. 64 27 เม.ย. 10 15 ก.พ. 56 15 ก.พ. 56 53.8 7 11 13 7 11 13 บา้นหนองบวั ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

ทานตะวนัวิทยา
(ห้วยบง-ดง

เจริญ)

พานพสกสวสัด์ิ ทุก ร.ร.ใน ตาํบล
ม่วงคาํ อ.พาน

ขอระงบัการยา้ย

11 นางสาวพชัาภรณ์      
หายโศรก

บา้นปางสา ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

990 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 ม.ค. 34 21 ธ.ค. 58 8 มิ.ย. 60 30.1 3 7 20 5 1 7 บา้นเหมืองง่า บา้นป่าส้าน บา้นม่วงคาํ บา้นฝ่ังต้ืน ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ร.ร.ในพ้ืนท่ี
พิเศษ ตามประกาศ
กระทรวงการคลงั
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

12 นางยพุเรศ  ไชยอา้ย บา้นป่ายาง ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)     
 ป.โท (เทคโนโลยี
การศึกษา)

5393 คศ.3 28 ม.ค. 64 3 เม.ย. 14 16 ส.ค. 37 20 พ.ย. 58 49.9 5 2 8 26 5 12 บา้นโป่งแดง พานพสกสวสัด์ิ อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

บา้นเหมืองง่า ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ กนัดาร

13 นายวฒิุพล  ตวย บา้นผาจี ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

7605 คศ.1 28 ม.ค. 64 15 ม.ค. 33 24 ม.ค. 60 24 ม.ค. 60 31.1 4 0 4 4 0 4 ริมวงั 1 ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน ยกเวน้ ร.ร.

ขยายโอกาส

ทุก ร.ร. ใน อ.
แม่สรวย ยกเวน้
 ร.ร.ขยายโอกาส

14 นายสามมุ่ย  ปุนคาํ บา้นโป่งปูเฟือง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

5175 คศ.2 28 ม.ค. 64 1 ม.ค. 10 12 ธ.ค. 33 15 ก.ค. 56 54.1 7 6 13 30 1 16 บา้นหนองผาํ ขอระงบัการยา้ย

15 นางสาวจรรยา      สิริ
การ

บา้นปางออ้ย ชร.2 ป.ตรี /ศษ.บ.
(ประถมศึกษา)     
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

4981 คศ.3 28 ม.ค. 64 10 พ.ค. 31 16 มิ.ย. 54 2 พ.ค. 59 32.7 4 8 26 9 7 12 ศรีถอ้ยสุนทร
ราษฎร์วิทยา

บา้นห้วยเฮ้ีย ชุมชนบา้นสนั
จาํปา

ขอระงบัการยา้ย

16 นางสาววรรณิกา       
มือแล

อนุบาลเชียงของ ชร.4 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)

34 คศ.1 28 ม.ค. 64 1 ม.ค. 33 9 ม.ค. 60 9 ม.ค. 60 31.1 4 0 19 4 0 19 บา้นสนักลาง
(ราษฎร์พฒันา)

บา้นแม่ตาชา้ง โป่งกลางนํ้า
ประชาสรรค์

อนุบาลแม่สรวย ทุก ร.ร.ใน ต.แม่
สรวย , ต.ป่าแดด 
 อ.แม่สรวย

ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2

17 นางสาวพิมลวรรณ    
 จูเปาะ

บา้นกกน้อยวิทยา ชร.1 ป.ตรี /ค.บ.
(ประถมศึกษา)     
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

3029 คศ.1 28 ม.ค. 64 1 มี.ค. 24 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 39.9 5 10 12 5 10 12 บา้นห้วยนํ้าเยน็ บา้นแม่ตาชา้ง บา้นสนักลาง
(ราษฎร์พฒันา)

ทุก ร.ร.ใน ศูนยห์้วย
ไคร้ อ.แม่สรวย

18 นางสุภมาศ  สุตะพรม บา้นเทอดไทย ชร.3 ป.ตรี /กศ.บ.
(ประถมศึกษา)

6366 คศ.1 28 ม.ค. 64 3 พ.ย. 21 11 พ.ค. 60 11 พ.ค. 60 42.3 3 8 17 3 8 17 บา้นปางอ่ายห้วย
ชมภู

อนุบาลแม่ขะจาน บา้นเด่นศาลา เวียงกาหลงวิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.เวียงป่าเป้า
 ยกเวน้ ร.ร.ในพ้ืนท่ี

พิเศษ หรือในถ่ิน
ทุรกนัดาร
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

7 วชิาเอก   พลศึกษา

1 นายนิวฒัน์  จริยา บา้นเมืองน้อย
(นิมมานเหมินทา
นุสรณ์)

ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)                      
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

4080 คศ.3 28 ม.ค. 64 22 ธ.ค. 21 17 ก.พ. 52 22 มิ.ย. 58 42.1 5 7 6 11 11 11 บา้นป่าบง สนักลางวิทยา เจริญเมืองวิทยา บา้นถํ้า ขอระงบัการยา้ย

2 นางสาวมณธิชา         
 คณะโจทย์

บา้นห้วยมะซาง ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(ส่งเสริมสุขภาพ)  
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

5238 คศ.2 28 ม.ค. 64 18 เม.ย. 24 17 พ.ย. 53 1 พ.ค. 56 39.8 7 8 27 10 2 11 ริมวงั 1 เจริญเมืองวิทยา บา้นป่าส้าน ทุก ร.ร.ใน ต.
เมืองพาน และ ต.

ป่าหุ่ง อ.พาน

ขอระงบัการยา้ย สอบบรจุในเอก พลศึกษา

3 นายศราวธุ  เสโลห์ วงัแกว้วิทยา ลป.3 ป.ตรี /ค.บ.(พล
ศึกษา)

2714 คศ.1 28 ม.ค. 64 18 เม.ย. 33 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 30.8 3 2 22 3 2 22 บา้นดอยชา้ง ทุก ร.ร. ใน ต.ป่า
แดด , ต.แม่สรวย ,

 ต.แม่พริก , ต.
เจดียห์ลวง , ต.ศร
ถอ้ย อ.แม่สรวย

ทุก ร.ร. ใน อ.แม่สรวย

 ซ่ึงมีระยะห่างจากท่ีวา่
การอาํเภอแม่สรวย ไม่
เกิน 15 กโิลเมตร

ขอยา้ยกรณีพิเศษ เพ่ือดูแล
มารดา ท่ีป่วยดว้ยโรคกระดูก
เส่ือมา ไม่สามารถทาํงาน
หนกัและทาํงานท่ีตอ้งกม้เงย
เป็นเวลานานๆ ได้

4 นายกฤชพล  
กมัปะหะ

บา้นห้วยหญา้ไซ ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)                      
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

5169 คศ.1 28 ม.ค. 64 9 มิ.ย. 22 14 ธ.ค. 58 14 ธ.ค. 58 41.7 5 1 14 5 1 14 บา้นวาวี ขอระงบัการยา้ย

5 นายสราวธุ  ยาวิราช บา้นป่าจัน่ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(พลศึกษา)             
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

2274 คศ.2 28 ม.ค. 64 21 ต.ค. 26 16 ก.ค. 55 15 ธ.ค. 57 37.3 6 1 13 8 6 12 ไทยรัฐวิทยา 32 
(บา้นสาขนัหอม)

บา้นโฮ่ง อนุบาลแม่ขะจาน ป่าง้ิววิทยา ขอระงบัการยา้ย

6 นายอานนท ์ ประมูล
วงศ์

บรรพตวิทยา ชร.4 ป.ตรี /ศษ.บ.
(พลศึกษา)

7548 คศ.1 28 ม.ค. 64 11 มี.ค. 26 18 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59 37.9 4 5 10 4 5 10 บา้นทุง่ม่าน ทุง่ห้าราษฎร์
สามคัคีวิทยา

ชุมชนบา้นกู่(ป่า
เป้าประชานุ

เคราะห์)

ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.
เวียงป่าเป้า

7 นายฤทธ์ิ  สติดี บา้นยะพอ ตาก 2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)

2576 คศ.1 28 ม.ค. 64 25 ม.ค. 27 29 ส.ค. 57 29 ส.ค. 57 37.0 6 4 30 6 4 30 บา้นห้วยม่วง บา้นทุง่ม่าน เวียงกาหลงวิทยา ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.เวียงป่าเป้า
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

8 วชิาเอก   ภาษาไทย

1 นายวิรัตน์  วงัหม่ืน บา้นทุง่ม่าน ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษานอก
ระบบ-ภาษาไทย)

5951 คศ.2 28 ม.ค. 64 19 มิ.ย. 19 9 มิ.ย. 54 19 ส.ค. 59 44.6 4 5 9 9 7 19 บา้นป่าส้าน ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

ขอระงบัการยา้ย

2 นางสาวทศันีย ์        
ยศวงใจ

บา้นสิบสอง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)            
   ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

3095 คศ.2 28 ม.ค. 64 4 ต.ค. 30 23 พ.ย. 55 25 ก.ย. 61 33.3 2 4 3 8 2 5 สนักลางวิทยา บา้นป่าตา้ก เจริญเมืองวิทยา ขอระงบัการยา้ย

3 นางสาวนารีรัตน์    
ทสักา

อนุบาลเวียงป่าเป้า ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)

5747 คศ.1 28 ม.ค. 64 19 เม.ย. 34 18 ต.ค. 60 18 ต.ค. 60 29.8 3 3 10 3 3 10 บา้นป่าส้าน เจริญเมืองวิทยา บา้นเหมืองง่า บา้นฝ่ังต้ืน ทุก ร.ร.ใน อ.พาน ขอยา้ยกรณีพิเศษ ดูแลมารดา
ซ่ึงเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง 
โรคเบาหวาน และความดนั
โลหิตสูง

4 นางอรพิน วงคย์าไชย ห้วยนํ้าขุ่นวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)            
   ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

3455 คศ.1 28 ม.ค. 64 22 มิ.ย. 23 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 40.6 5 10 12 5 10 12 สนักลางวิทยา เจริญเมืองวิทยา บา้นโป่งแดง พานพสกสวสัด์ิ ทุก ร.ร.ใน ต.สนักลาง ,
 ต.เมืองพาน  อ.พาน 
ยกเวน้กนัดาร

5 นางสาวฉนัทิกา      
นุ่นเพง็

บา้นห้วยไคร้ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)

7717 คศ.1 28 ม.ค. 64 4 ส.ค. 34 4 ม.ค. 59 4 ม.ค. 59 29.5 5 0 24 5 0 24 บา้นฝ่ังต้ืน ป่าแดงวิทยา บา้นป่าส้าน บา้นใหม่ท่าตน้
เก๋ียง

ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษตาม
ประกาศ
กระทรวงการคลงั

6 นางสาวปราณี  จินดา
พรม

ตชด.บา้นนาโต่(วป
รอ.344 อุปถมัภ)์

ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)            
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

2746 คศ.1 28 ม.ค. 64 23 ก.พ. 26 28 ส.ค. 57 12 ก.พ. 59 38.0 4 11 16 6 5 0 อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

พานพสกสวสัด์ิ บา้นป่าบง ทุก ร.ร. ใน ต.แม่
ออ้ และ ต.สนั
มะเคด็  อ.พาน

ทุก ร.ร.ใน อ.พาน 
ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ

7 นางสาวจิราพร  
มฆัวาล

บา้นห้วยผ้ึง ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)            
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

4730 คศ.1 28 ม.ค. 64 7 มี.ค. 32 12 พ.ค. 59 12 พ.ค. 59 31.9 4 8 16 4 8 16 บา้นแม่ออ้นอก เวียงห้าววิทยา บา้นป่าส้าน ทุก ร.ร.ใน อ.พาน
 ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ

ขอระงบัการยา้ย

8 นางณัฐฐิดา  ช่วยแกว้ บา้นแม่ตาแมว ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.(ไทย
คดีศึกษา)

7783 คศ.1 28 ม.ค. 64 5 ส.ค. 24 19 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 39.5 4 1 9 4 1 9 บา้นห้วยหมอเฒ่า บา้นแม่ต ํ๋า บา้นร้องบง ท่าก๊อพลบัพลา
พิทยา

ทุก ร.ร.ใน ศูนย์
เครือข่ายพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ร.ร.ตาํบล
เจดียห์ลวง-ท่าก๊อ   อ.
แม่สรวย(ยกเวน้กนัดาร)
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

9 นายชุติพงศ ์ 
เสนาโปธิ

บา้นห้วยหญา้ไซ ชร.2 ป.ตรี /ศน.บ.(การ
สอนภาษาไทย)      
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

5222 คศ.1 28 ม.ค. 64 6 ต.ค. 30 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 33.3 5 10 12 5 10 12 บา้นดอนสลี

10 นางผุสรัตน์  อภิชยั บา้นวงันํ้าขาว นครสว
รรค ์2

ป.ตรี /บธ.บ. (การ
จดัการทัว่ไป) 
ป.โท (การสอน
ภาษาไทย)

6083 คศ.2 28 ม.ค. 64 11 ธ.ค. 28 19 พ.ค. 57 19 พ.ค. 57 35.2 6 8 9 6 8 9 บา้นห้วยหมอเฒ่า อนุบาลแม่สรวย บา้นดอนสลี เจดียห์ลวงพิทยา ขอระงบัการยา้ย

11 นางสาวณิชนนัทน์    
 กนัทะลา

บา้นโป่งนก ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)           
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

5847 คศ.2 28 ม.ค. 64 5 ม.ค. 12 9 ม.ค. 55 2 มิ.ย. 58 52.1 5 7 26 9 0 19 ป่าง้ิววิทยา บา้นโป่งเทวี บา้นป่าสกั บา้นฮ่างตํ่า ขอระงบัการยา้ย

12 นางพฒันา  ไชยแดง บา้นโป่งนก ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ภาษาไทย)

1220 
(ส)

คศ.3 28 ม.ค. 64 20 ก.ค. 19 1 ต.ค. 48 7 ม.ค. 53 44.6 11 0 21 15 3 27 บา้นโป่งเทวี เวียงกาหลงวิทยา ป่าง้ิววิทยา บา้นฮ่างตํ่า ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

9 วชิาเอก   ภาษาองักฤษ

1 นางวชิรา  อินลี บา้นดงมะดะ ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.         
( ภาษาองักฤษ )   
ป.โท ( การบริหาร
การศึกษา )

3033 คศ.3 28 ม.ค. 64 10 พ.ย. 19 1 ต.ค. 47 10 ก.ค. 57 44.2 6 6 18 16 3 27 ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว บา้นผาบ่อง(คุรุ
ราษฎร์สามคัคี)

บวัสลีวิทยา ขอระงบัการยา้ย

2 นางธญัภรณ์  อะโน บา้นแม่ผง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.            
( ภาษาองักฤษ )    
ป.โท ( การพฒันา
หลกัสูตรและการ
เรียนการสอน
ภาษาองักฤษ )

79034 คศ.3 28 ม.ค. 64 16 เม.ย. 05 4 ก.ค. 40 6 ม.ค. 57 58.8 7 0 22 23 6 24 บา้นโป่งมอญ ขอระงบัการยา้ย ร.ร.บา้นแม่ผง ไปเรียนรวม 
ร.ร.บา้นโป่งมอญ

3 นางสาวอาจารี  หวาย
คาํ

บา้นห้วยไคร้ ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.          
   ( ภาษาองักฤษ-
ธุรกิจ )                 
 ป.โท ( การ
บริหารการศึกษา )

5247 คศ.2 28 ม.ค. 64 16 เม.ย. 27 12 มิ.ย. 56 3 พ.ย. 58 36.8 5 2 25 7 7 16 ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

ห้วยส้านยาววิทยา โป่งแพร่วิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

4 นางสาวอุมาพร         
 ชยัทิพย์

แม่มอญวิทยา ชร.1 ป.ตรี /ศษ.บ.          
( ภาษาองักฤษ )

5474 คศ.1 28 ม.ค. 64 19 มี.ค. 34 2 พ.ย. 58 2 พ.ย. 58 29.9 5 2 26 5 2 26 บา้นโป่งมอญ โป่งแพร่วิทยา บา้นห้วยส้านพ
ลบัพลา

ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

5 นายยลภทัรา      
จนัตะ๊แดง

อนุบาลพาน ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.        
( ภาษาองักฤษ-
ธุรกิจ )

5284 คศ.2 28 ม.ค. 64 1 ม.ค. 19 19 ก.พ. 47 20 เม.ย. 49 45.1 14 9 8 16 11 9 บวัสลีวิทยา ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

ห้วยส้านยาว
วิทยา

ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ทุก ร.ร.ใน อ.แม่ลาว / 
ขอระงบัการยา้ย

6 นางสาวภทัรกญัญา   
 สายลงักา

บา้นป่าบง ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.          
( ภาษาองักฤษ )

3368 คศ.3 28 ม.ค. 64 5 มี.ค. 26 1 พ.ค. 49 22 ธ.ค. 51 37.9 12 1 6 14 8 27 เจริญเมืองวิทยา ขอระงบัการยา้ย

7 นางสาวชญานิษฐ์
นิมิตรเกียรติสกุล

บา้นสิบสอง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.          
( ภาษาองักฤษ )   
ป.โท (หลกัสูตร
การสอนและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)

649 คศ.2 28 ม.ค. 64 31 ส.ค. 27 1 มิ.ย. 52 1 ธ.ค. 58 36.4 5 1 27 11 7 27 พานพสกสวสัด์ิ ขอระงบัการยา้ย

8 นางสาวบงกช   
กนัทวรรณ์

บา้นแม่ผกัแหละ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.         
( ภาษาองักฤษ )   
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

7784 คศ.2 28 ม.ค. 64 31 ส.ค. 19 20 พ.ย. 56 23 มี.ค. 61 44.4 2 10 5 7 2 8 ป่าแดงวิทยา บา้นป่าบง บา้นใหม่ท่าตน้
เก๋ียง

บา้นสนัตน้ดู่ ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ร.ร.พ้ืนท่ีสูง
และทุรกนัดาร ตาม
ประกาศ
กระทรวงการคลงั
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

9 นางนงเยาว ์ อินสอน บา้นแม่ผกัแหละ ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.      
( ภาษาองักฤษ
ธุรกิจ )

805 คศ.2 28 ม.ค. 64 27 ส.ค. 23 2 ก.ค. 53 6 ม.ค. 57 40.4 7 0 22 10 6 26 แม่ออ้ประชารัฐ โป่งทะลายใหม่
เจริญ

บา้นแม่ออ้นอก บา้นกลว้ย ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ต.ป่าหุ่ง

10 นางพิมพธิ์ดา  อุตชี บา้นห้วยไคร้ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.           
( ภาษาองักฤษ )

6143 คศ.1 28 ม.ค. 64 25 เม.ย. 35 19 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 28.8 4 1 9 4 1 9 พานพสกสวสัด์ิ เวียงห้าววิทยา ป่าแดงวิทยา บา้นม่วงคาํ ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน ยกเวน้ 
กนัดาร

ขอระงบัการยา้ย

11 นางสาวปราชญา  
ธรรมจกัร์

บา้นแม่จนั(เชียง
แสนประชานุสาสน)์

ชร.3 ป.ตรี /ศศ.บ        
( ภาษาองักฤษ
ธุรกิจ )                
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

869 คศ.3 28 ม.ค. 64 29 พ.ค. 29 9 มิ.ย. 54 2 มิ.ย. 58 34.7 5 7 26 9 7 19 พานพสกสวสัด์ิ บา้นม่วงคาํ ทุก ร.ร.ใน กลุ่ม
ป่าหุ่ง-พานสนัติ

ทุก ร.ร. ในกลุ่ม 
พานบูรพา

ทุก ร.ร. ใน อ.พาน 
ยกเวน้ ริมวงั

12 นายศุภศิลป์  ปัญญา บา้นผาแดงหลวง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.         
( ภาษาองักฤษ )    
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

6024 คศ.1 28 ม.ค. 64 8 ก.ค. 26 4 ม.ค. 59 4 ม.ค. 59 37.6 5 0 24 5 0 24 บา้นโป่งปูเฟือง บา้นดอนสลี บา้นหวัฝาย ร.ร.ในระดบั
ประถมศึกษา ใน 

อ.แม่สรวย 
ยกเวน้กนัดาร

ขอระงบัการยา้ย

13 นางสาวพิมพร 
เยซอกู่

ด่านมะขามเต้ีย
วิทยาคม

สพม.8 ป.ตรี /ค.บ.        
( ภาษาองักฤษ )

721 คศ.1 28 ม.ค. 64 18 ส.ค. 33 7 ต.ค. 59 7 ต.ค. 59 30.5 4 3 21 4 3 21 บา้นห้วยนํ้าเยน็ บา้นดอยชา้ง บา้นห้วยไคร้ บา้นสนักลาง
(ราษฎร์พฒันา)

ทุก ร.ร. ในศูนยพ์ฒันา
เครือข่ายห้วยไคร้ และ 
ศูนยพฒันาเครือข่ายแม่
สรวย - ป่าแดด ยกเวน้
พ้ืนท่ีกนัดาร

14 นายณฐนน  มีวรรรณ์ โป่งกลางนํ้าประชา
สรรค์

ชร.2 ป.ตรี /ศน.บ.        
( ภาษาองักฤษ )   
ป.โท (พฒันา
สงัคม)

3558 คศ.2 28 ม.ค. 64 9 ต.ค. 15 25 พ.ย. 56 2 เม.ย. 60 48.3 3 9 26 7 2 3 แม่ตะละวิทยา ดอยเวียงผาพิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.
เวียงป่าเป้า

ขอระงบัการยา้ย

15 นางสาวยพิุน
อินตะ๊วงศ์

บา้นแม่ลาย ชม.5 ป.ตรี / ค.บ.
(ภาษาองักฤษ)
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

50271 คศ.2 28 ม.ค. 64 10 ต.ค. 28 12 ก.พ. 56 16 มี.ค. 61 35.3 2 10 12 7 11 16 บา้นโป่งเทวี ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร. ใน ต.
แม่เจดียใ์หม่ 
และ ต.เวียง

กาหลง
อ.เวียงป่าเป้า

ยกเวน้ถ่ิน
ทุรกนัดาร

ทุก ร.ร. ใน 
อ.เวียงป่าเป้า 

ยกเวน้ถ่ิน
ทุรกนัดาร

ขอระงบัการยา้ย

16 นางอุทุมพร
สนิทผล

บา้นห้วยชมภู ชร.1 ป.ตรี / ค.บ.
(ภาษาองักฤษ)

144 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 ก.ย. 24 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 39.4 5 10 12 5 10 12 บา้นโป่งเทวี ป่าง้ิววิทยา บา้นทุง่ม่าน ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

10 วชิาเอก  วทิยาศาสตร์

1 นางก่ิงแกว้  เอกจิตร บา้นหนองปลามนั 
ชรก.ป่าแงะวิทยา

ชม.2 ป.ตรี /ค.บ.
(ชีววิทยา)

9476 คศ.2 28 ม.ค. 64 30 เม.ย. 19 3 ต.ค. 54 11 พ.ย. 59 44.8 4 2 17 9 3 25 ป่าแงะวิทยา บา้นแม่พุง บา้นป่าแดงงาม ขอระงบัการยา้ย ขอยา้ยกรณีพิเศษ เน่ืองจาก
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง และโรคไต
วายเร้ือรัง ระยะสุดทา้ย ตอ้ง
ฟอกไต อาทิตยล์ะ 3 วนั

2 นางสาวอมรรัตน์  
มะลิวลัย์

บา้นห้วยไคร้ ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(ชีววิทยาประยกุต)์  
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

770 คศ.2 28 ม.ค. 64 9 ธ.ค. 23 1 พ.ย. 55 25 ก.ย. 61 40.2 2 4 3 8 2 27 โรงชา้งวิทยา ป่าแงะวิทยา บา้นวงัวิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.ป่า
แดด และ อ.พาน 
ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ

ตามประกาศ
กระทรวงการคลงั

ขอระงบัการยา้ย

3 นางสาวดวงใจ     อุด
คาํมี

อนุบาลแม่สาย(สาย
ศิลปศาสตร์)

ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(วิทยาศาสตร์)      
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

131 คศ.3 28 ม.ค. 64 13 เม.ย. 29 1 ก.ค. 53 1 พ.ค. 56 34.8 7 8 27 10 6 27 ป่าแงะวิทยา บา้นวงัวิทยา โรงชา้งวิทยา บา้นโป่ง ทุก ร.ร. ใน อ.ป่า
แดด

ทุก ร.ร. ใน อ.ป่าแดด

4 นางสาววิไลลกัษณ์    
 พยาราช

ชุมชนบา้นป่าคาแม่
เงินสามคัคี

ชร.3 ป.ตรี /วท.บ.(เคมี) 2969 คศ.1 28 ม.ค. 64 7 ธ.ค. 28 11 พ.ย. 56 11 พ.ย. 56 35.2 7 2 17 7 2 17 โรงชา้งวิทยา เวียงห้าววิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.
ป่าแดด

ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน ยกเวน้ ริมวงั

 1 ริมวงั 2

ขอระงบัการยา้ย

5 นายวฒิุพงษ ์          
ศรีจนัทร์

บา้นป่าตึง / วปป ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม)          
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

5922 คศ.2 28 ม.ค. 64 14 ก.พ. 27 15 พ.ค. 57 15 พ.ค. 57 37.0 6 8 13 6 8 13 ห้วยส้านยาววิทยา บา้นโป่งมอญ โป่งแพร่วิทยา อนุบาลแม่ลาว ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

6 นางสาวคงขวญั         
 คาํน้อย

อนุบาลแม่สาย(สาย
ศิลปศาสตร์)

ชร.3 ป.ตรี /ค.บ.
(ชีววิทยา)           
ป.โท (นวตักรรม
หลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้)

1323 คศ.3 28 ม.ค. 64 27 เม.ย. 23 18 พ.ค. 54 30 ธ.ค. 58 40.8 5 0 29 9 8 10 ห้วยส้านยาววิทยา ร่องธารวิทยา ธารทองวิทยา
(ป่ารวก)

บา้นโป่งแดง ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
ลาว

ขอระงบัการยา้ย

7 นางสาวดวงพร    ตนั
ติโช

บา้นป่าเปา-ป่าซาง
น้อย

ชร.3 ป.ตรี /วท.บ.
(ชีววิทยา)

4298 คศ.1 28 ม.ค. 64 7 ต.ค. 31 24 ม.ค. 60 20 พ.ย. 60 32.3 3 2 8 4 0 4 ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

ร่องธารวิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.
พาน /อ.แม่ลาว 
ยกเวน้กนัดาร

ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

8 นางสาวศิริญา            
 อภยัสุรสิทธ์ิ

บา้นป่าตึง / วปป ชร.2 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีาร
อาหาร)                
 ป.โท (การวิจยั
และประเมินผล
การศึกษา)

6666 คศ.2 28 ม.ค. 64 9 มี.ค. 28 1 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57 35.9 6 3 27 6 3 27 บา้นม่วงคาํ ร่องธารวิทยา เวียงห้าววิทยา ทุก ร.ร.ใน อ.พาน
 ยกเวน้พ้ืนท่ีพิเศษ

ขอระงบัการยา้ย

9 นางอญัคณาพร  
สญัญา

แม่ออ้วิทยาคม สพม.
36

ป.ตรี /ค.บ.
(วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป)           
ศษ.บ. (การวดั
และประเมินผล
การศึกษา)

50928 คศ.2 28 ม.ค. 64 7 ม.ค. 16 28 ม.ค. 40 25 พ.ค. 52 48.1 11 8 3 24 0 0 พานพสกสวสัด์ิ สนักลางวิทยา ขอระงบัการยา้ย

10 นางนฤมล  สีโม บา้นห้วยไคร้ ชร.3 ป.ตรี /วท.บ.
(วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม)         
 ป.โท  (การ
บริหารการศึกษา)

333 คศ.2 28 ม.ค. 64 15 ส.ค. 19 3 ก.พ. 57 8 มิ.ย. 60 44.5 3 7 20 6 11 25 บา้นฝ่ังต้ืน ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

ทานตะวนัวิทยา
(ห้วยบง-ดง

เจริญ)

อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

ร.ร.ขยายโอกาสทุก ร.ร.
 ใน อ.พาน (พ้ืนราบ)

11 นางสาวก่ิงกาญจน์    
 คาํลือ

อนุบาลแม่สาย(สาย
ศิลปศาสตร์)

ชร.3 ป.ตรี /วท.บ.(จุล
ชีววิทยา)           
ป.โท (การสอน
ชีววิทยา)

5259 คศ.1 28 ม.ค. 64 10 ส.ค. 27 18 พ.ค. 58 18 พ.ค. 58 36.5 5 8 10 5 8 10 อนุบาลพาน
(ป่ากว๋าว

มิตรภาพท่ี 68)

บา้นใหม่ท่าตน้
เก๋ียง

พานพสกสวสัด์ิ บา้นหนองบวั ทุก ร.ร.ใน ศูนย์
เครือข่ายพาน
ทกัษิณ อ.พาน

ขอระงบัการยา้ย ขอยา้ยกรณีพิเศษ เพ่ือดูแลคู่
สมรสท่ีเจบ็ป่วยเป็นไตเส่ือม
เร้ือรัง ระยะเปล่ียนไตตอ้ง
รักษาดว้ยยากดภูมิคุม้กนั

12 นางสาวนฤมล      ใส
คาํฟู

บา้นศรีดอนชยั ชม.3 ป.ตรี /วท.บ.
(เทคโนโลยชีีวภาพ
ทางอุตสาหกรรม
เกษตร)           
 ป.โท 
(เทคโนโลยชีีวภาพ)

1824 คศ.1 28 ม.ค. 64 11 พ.ย. 21 1 ธ.ค. 59 1 ธ.ค. 59 42.2 4 1 27 4 1 27 ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถมัภ)์

ธารทองวิทยา(ป่า
รวก)

สนักลางวิทยา บา้นฝ่ังต้ืน ทุก ร.ร. ใน อ.พาน ,   
อ.ป่าแดด , อ.แม่ลาว 
ยกเวน้ พ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกนัดาร

13 นางสาวพิมพพิ์ไล      
 มูลชยั

บา้นแม่ผกัแหละ ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.(ฟิสิกส์) 5981 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 พ.ย. 24 14 ธ.ค. 58 14 ธ.ค. 58 39.2 5 1 14 5 1 14 ชุมชนบา้นโป่ง ห้วยส้านยาววิทยา ชุมชนบา้นสนั
จาํปา

บา้นแม่ต ํ๋า ทุก ร.ร. ใน ต.แม่สรวย ,
 ต.แม่พริก , ต.ป่าแดด  
อ.แม่สรวย

14 นางสาวธนภรณ์         
 แสนแปง

บา้นทุง่กราด ชล 3 ป.ตรี /ค.บ.
(วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป)

5439 คศ.1 28 ม.ค. 64 30 มี.ค. 35 16 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59 28.9 4 1 12 4 1 12 ชุมชนบา้นโป่ง ห้วยส้านยาววิทยา บา้นดอยชา้ง ชุมชนบา้นสนั
จาํปา

ทุก ร.ร. ใน อ.แม่สรวย 
ยกเวน้ ร.ร.ในพ้ืนท่ี
กนัดารและพ้ืนท่ีภูเขา
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

15 นายทวี  เทียมคีรี บา้นแม่จา๊ง ชม.2 ป.ตรี /ค.บ.(ฟิสิกส์)
   
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

1519 คศ.2 28 ม.ค. 64 16 มี.ค. 22 7 มิ.ย. 53 7 มิ.ย. 53 41.9 10 7 21 10 7 21 บา้นหนองผาํ บา้นห้วยหญา้ไซ ชุมชนบา้นกู่(ป่า
เป้าประชานุ

เคราะห์)

ห้วยส้านยาววิทยา ขอระงบัการยา้ย

16 นางสุภทัรา  สุดสวาท แม่ตะละวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(วิทยาศาสตร์)

813 คศ.1 28 ม.ค. 64 22 ส.ค. 29 9 ก.ค. 56 23 มี.ค. 61 34.5 2 10 5 7 6 19 บา้นโป่งเทวี ชุมชนบา้นกู่(ป่า
เป้าประชานุ

เคราะห์)

ป่าง้ิววิทยา บา้นทุง่ม่าน ขอระงบัการยา้ย

17 นายยทุธพงษ ์   เรือน
สอน

ญาณวิศิษฎ์ ตาก 2 ป.ตรี /ค.บ.
(วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป)

1294 คศ.1 28 ม.ค. 64 16 ม.ค. 31 1 มี.ค. 59 1 มี.ค. 59 33.1 4 10 27 4 10 27 ชุมชนบา้นกู่(ป่า
เป้าประชานุ

เคราะห์)

บา้นโป่งเทวี บา้นโป่งนก บา้นทุง่ม่าน ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ 
อ.แม่สรวย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

11 วชิาเอก  สังคมศึกษา

1 นางนิจพร  นนัชยัอุด บา้นดง ชม.3 ป.ตรี /วท.บ. 
(ภูมิศาสตร์)         
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

4236 คศ.3 28 ม.ค. 64 11 มี.ค. 28 25 ส.ค. 52 16 ม.ค. 56 35.9 8 0 12 11 5 3 ป่าแงะวิทยา บา้นโป่ง ขอระงบัการยา้ย

2 นางดวงใจ  จงเจริญ บา้นบอ้งต้ี กจ.3 ป.ตรี /ศศ.บ. 
(เศรษฐศาสตร์)      
  ป.โท (การ
บริหารการศึกษา)

2812 คศ.1 28 ม.ค. 64 29 พ.ย. 23 10 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 40.2 5 10 18 5 10 18 บา้นแม่ต ํ๋า บา้นดอยชา้ง ห้วยส้านยาว
วิทยา

บา้นห้วยหมอเฒ่า ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2

กรณีปกติ

3 สิบตาํรวจตรี กฤษฎา  
 พรหมปาลิต

เวียงผาวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.
(พฒันาสงัคม)    
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

1168 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 29 1 ก.ค. 58 1 ก.ค. 58 34.1 5 6 27 5 6 27 ริมวงั 1 บา้นเหมืองง่า เวียงห้าววิทยา บา้นป่าส้าน ทุก ร.ร.ใน อ.พาน ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้
พ้ืนท่ีสูงและถ่ิน
ทุรกนัดาร

4 นางสาวณภทัร  เชียง
แรง

บา้นใหม่ศรีนคร นครสว
รรค ์2

ป.ตรี /ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

1472 คศ.1 28 ม.ค. 64 9 ส.ค. 25 2 ก.พ. 58 2 ก.พ. 58 38.5 5 11 26 5 11 26 บา้นแม่ต ํ๋า บา้นสนัตน้ดู่ เจริญเมืองวิทยา บา้นป่าส้าน ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ 
ร.ร.พ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกนัดาร

5 นางสาวนุชธิดา          
 ฝอยทอง

บา้นดอยชา้ง ชร.2 ป.ตรี /ศศ.บ.
(ประวติัศาสตร์)   
 ป.โท 
(ภาษาศาสตร์)

6994 คศ.2 28 ม.ค. 64 2 ต.ค. 26 1 ส.ค. 57 1 พ.ค. 58 37.3 5 8 27 6 5 27 บา้นแม่ต ํ๋า บา้นปางออ้ย บา้นห้วยหมอเฒ่า ทุก ร.ร.ใน อ.แม่
สรวย ยกเวน้ ร.ร.
ใน ต.วาวี , ร.ร.
บา้นป่าเม่ียงแม่
พริก , บา้นแม่

ตาชา้ง , บา้นห้วย
หญา้ไซ , บา้น

ห้วยสะลกัวิทยา , 
เวียงผาวิทยา , 

บา้นแม่ตาแมว , 
บา้นแม่ผกัแหละ ,
 บา้นปางหลวง , 

บา้นปางหก , 
ห้วยนํ้าขุ่นวิทยา

ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

6 นายประสงค ์ ขนัสา บา้นแม่ตาชา้ง ชร.2 ป.ตรี /พธ.บ.
(สงัคมศึกษา)    ป.
โท (การบริหาร
การศึกษา)

708 คศ.3 28 ม.ค. 64 21 เม.ย. 18 2 พ.ย. 52 2 พ.ย. 52 45.8 11 2 26 11 2 26 บา้นปางออ้ย บา้นแม่ต ํ๋า บา้นห้วยหมอเฒ่า ศรีถอ้ยสุนทร
ราษฎร์วิทยา

ทุก ร.ร.ใน อ.แม่

สรวย ยกเวน้
พ้ืนท่ีสูงในถ่ิน
ทุรกนัดาร

ทุก ร.ร.ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ยกเวน้
พ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกนัดาร

7 นายสมพิธ             
บุณโยทยาน

บา้นผาแดงหลวง ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.(สงัคม
ศึกษา)    ป.โท 
(การบริหาร
การศึกษา)

2493 คศ.3 28 ม.ค. 64 31 ต.ค. 19 28 ก.ย. 53 10 พ.ค. 56 1.0 7 8 18 10 4 0 บา้นห้วยนํ้าเยน็ บา้นทุง่พร้าว(เพค็
ก้ีฮิทคอ็ก)

บา้นแสนเจริญ ขอระงบัการยา้ย

8 นายรัฐศาสตร์            
 พิสยัเลิศ

เพียงหลวง 1 (บา้น
ท่าตอน)

ชม.3 ป.ตรี /ค.บ.(สงัคม
ศึกษา)

1208 
(ส)

คศ.1 28 ม.ค. 64 13 พ.ย. 20 26 ส.ค. 59 26 ส.ค. 59 43.2 4 5 2 4 5 2 บา้นดอยชา้ง บา้นห้วยนํ้าเยน็ ทุก ร.ร. ใน อ.
แม่สรวย

ทุก ร.ร. ใดก็ได ้
ใน สพป.เชียงราย 

เขต 2

ขอระงบัการยา้ย

9 นางสาววรรณิภา        
 ภาพสุวรรณ

บา้นเมืองแปง มส.1 ป.ตรี /ค.บ.(สงัคม
ศึกษา)

1896 คศ.1 28 ม.ค. 64 27 ก.ค. 30 31 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 33.5 4 4 28 4 4 28 บา้นแม่ต ํ๋า บา้นปางออ้ย บา้นขนุลาว ทุก ร.ร. ใดก็ได ้
ใน สพป.เชียงราย 

เขต 2

ทุก ร.ร. ใดก็ได ้ใน 
สพป.เชียงราย เขต 2

10 นายชยัยศ  พิทกัษศ์ร บา้นเมืองคอง ชม.3 ป.ตรี /ค.บ.(สงัคม
ศึกษา)

1143 คศ.1 28 ม.ค. 64 1 ม.ค. 30 18 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 34.1 4 10 10 4 10 10 บา้นแม่ต ํ๋า บา้นดอยชา้ง บา้นปางออ้ย บา้นโป่งนก ทุก ร.ร. ใดก็ได ้ใน 
สพป.เชียงราย เขต 2

11 นายวิษณุพงษ ์    กาบ
ทอง

เวียงผาวิทยา ชร.2 ป.ตรี /รป.บ.
(บริหารรัฐกิจ)

128 คศ.1 28 ม.ค. 64 22 ส.ค. 29 4 ม.ค. 59 4 ม.ค. 59 34.5 5 0 24 5 0 24 บา้นโป่งนก บา้นเด่นศาลา ชุมชนบา้นกู่(ป่า
เป้าประชานุ

เคราะห์)

บา้นดงป่าส้าน
ใหม่เจริญ

ทุก ร.ร.ใน อ.เวยีงป่า

เป้า  ยกเวน้พ้ืนท่ี
ทุรกนัดาร

12 นางณภสัวรรณ  นีกรี บา้นเมืองน้อย
(นิมมานเหมินทา
นุสรณ์)

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(การศึกษานอก
ระบบ-ภูมิศาสตร์)  
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

779 คศ.3 28 ม.ค. 64 10 มิ.ย. 13 26 ส.ค. 36 11 พ.ย. 59 50.7 4 2 17 27 5 2 อนุบาลแม่ขะจาน บา้นป่าแงะ/วปป บา้นป่าจัน่ เวียงกาหลงวิทยา ทุก ร.ร. พ้ืนท่ีราบ
 ในกลุ่มแม่ขะ
จาน-เจดียใ์หม่

ขอระงบัการยา้ย

13 นายณัฐพงษ ์ 
บุญวิเศษ

แม่ตะละวิทยา ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.(สงัคม
ศึกษา)

6061 คศ.1 28 ม.ค. 64 23 ธ.ค. 33 10 ต.ค. 59 20 พ.ย. 60 30.1 3 2 8 4 3 18 บา้นขนุลาว บา้นเมืองน้อย
(นิมมานเหมินทา
นุสรณ์)

โป่งนํ้าร้อนวิทยา บา้นปางอ่ายห้วย
ชมภู

ขอระงบัการยา้ย

14 นายกฤษณพงศ ์         
เป็งแสนหนู

บา้นเมืองน้อย
(นิมมานเหมินทา
นุสรณ์)

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(จิตวิทยาและการ
แนะแนว)            
ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

6106 คศ.2 28 ม.ค. 64 28 มี.ค. 23 1 ก.พ. 56 22 มิ.ย. 58 40.9 5 7 6 7 11 27 อนุบาลแม่ขะจาน บา้นโฮ่ง ขอระงบัการยา้ย
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ระยะเวลา วนั/ วนั/ ดาํรง

อนั นบัถึง เดือน/ เดือน/ ตาํแหน่ง ณ ร.ร.ท่ีประสงคข์อยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง สพป.ชร.2
ดบั วนั/เดือน/ปี ปีเกิด ปีบรรจุ ร.ร.ปัจจุบนั

ปี เดือน วนั ปี เดือน วนั

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 3 ลาํดบัท่ี 4 ลาํดบัท่ี 5 ถา้ไม่ไดต้ามระบุ

สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บัญชีรายละเอยีดข้าราชการครูย่ืนค าร้องขอย้าย ประจ าปี พ.ศ.2564

7 11

หมายเหตุ
อายุราชการ

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง ร.ร.ปัจจุบันตาํแหน่ง
เลขท่ี

อายตุวั

ลาํ
ดบั

ที่ค
าํร้

อง

ช่ือ - สกลุ โรงเรียน สงักดั วิชาเอก

12 วชิาเอก   คหกรรมศาสตร์  / ศิลปะ / อุตสาหกรรมศิลป์ / สารสนเทศศาสตร์

1 นางนฤมล            
สามอินตะ๊

บา้นห้วยส้าน
พลบัพลา

ชร.2 ป.ตรี /ค.บ. (คหก
รรมศาสตร์)

7732 คศ.3 28 ม.ค. 64 8 พ.ค. 13 1 ก.ค. 39 1 พ.ค. 56 50.8 7 8 27 24 6 27 อนุบาลแม่ลาว บา้นโป่งมอญ ขอระงบัการยา้ย

2 นางสาววรรณศิริ  ขนั
คาํ

บา้นปางขอน ชร.1 ป.ตรี /ศษ.บ.(คหก
รรมศาสตร์)  ป.โท
 (การบริหาร
การศึกษา)

910 คศ.1 28 ม.ค. 64 25 เม.ย. 24 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 39.8 5 10 12 5 10 12 บา้นหนองผาํ โป่งแพร่วิทยา บา้นห้วยส้านพ
ลบัพลา

ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

ทุก ร.ร. ใน  อ.
แม่ลาว

ขอระงบัการยา้ย

3 นายโพธ์ิทอง  
ปริมิตร

อนุบาลเชียงของ ชร.4 ป.ตรี /ศศ.บ.
(ศิลปกรรม)    
 ป.โท (การบริหาร
การศึกษา)

694 คศ.1 28 ม.ค. 64 25 ม.ค. 23 15 พ.ค. 57 5 ม.ค. 60 41.0 4 0 23 6 8 13 บา้นป่าบงทา้ว
แก่นจนัทน์

บา้นแม่ต ํ๋า บา้นห้วยหมอเฒ่า ทุก ร.ร. ใน อ.แม่
สรวย ท่ีเป็นพ้ืน

ราบ

ทุก ร.ร. ใน อ.แม่สรวย
 ท่ีเป็นพ้ืนราบ

4 นายสงกรานต ์     
แกว้วนั

บา้นวาวี ชร.2 ป.ตรี /ค.บ.
(อุตสาหกรรมศิลป์)

5208 คศ.3 28 ม.ค. 64 13 เม.ย. 18 16 พ.ค. 45 16 พ.ค. 47 45.8 16 8 12 18 8 12 บา้นท่ามะโอ ชุมชนบา้นป่าก่อ
ดาํ

โป่งแพร่วิทยา ทุก ร.ร. ใน อ.แม่ลาว

5 นางสาวญาณิศา  
สิทธิประเสิรฐ

ปทุมคงคา สพม.6 ป.ตรี /ศศ.บ.
(สารสนเทศ
ศาสตร์)  
ศศ.บ. (การ
บริหารทัว่ไป)

640 คศ.1 28 ม.ค. 64 14 เม.ย. 21 14 ส.ค. 58 14 ส.ค. 58 42.8 5 5 14 5 5 14 บา้นเหมืองง่า บา้นป่าส้าน อนุบาลแม่สรวย ป่าง้ิววิทยา ทุก ร.ร. ใน สพป.
เชียงราย เขต 2 ฌพาะ

พ้ืนราบเท่านั้น

สอบบรรจุ เอกบรรณารักษ์
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 3/๒๕๖4 
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม ๒๕๖4 

เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ (ชั้น 2) 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0 5371 9484 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

 ๑ 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่  3/๒๕64 

วันจันทร์ที ่ 15  มีนาคม  ๒๕64   เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

****************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายประจญ  ปรัชญ์สกุล     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                        ประธานกรรมการ 
2. นายพีระพงษ์  ชมภูพิทักษ์  (แทน) ศึกษาธิการภาค 16 กรรมการ 
3. นายสุรพล  วงศ์หวัน     ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ กรรมการ 

     การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายศรเพชร  บุญอิ่ม  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กรรมการ 
5. ผศ.ศรชัย  มุ่งไธสง  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  กรรมการ 

  วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
6. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายอาสา  เม่นแย้ม     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายวิรัตน์  พานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายรัชกฤช  สถิรานนท์     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายพิรุณ  บรรดิ     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบเป็นกรรมการและเลขานุการ 
13. นางภัทพิชชา  ไชยรินทร์     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางเกษณี  สีไพร     นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ติดราชการ 
2. นางสาวนิตยา  โล๊ะกาแก้ว ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู-  ติดราชการ 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
3. นางมนต์ณภัครณ์  ธีร์ตระกูล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    ติดภารกิจ 
4. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 
2. นายอรรณพ  จูจันทร์ รอง ผอ.สพม.เชียงราย 
3. นางยุพิน  จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
4. นางสุพิชญา  ฤทธิ์รักษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 
5. นางพรนาถ  เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
6. นางบุญญธิดา  คชรักษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 
7. นายกฤชนัท  เทพนิล นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 
8. นางสุกัญญา  ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
9. นางอภิญญา  ชุ่มเมืองเย็น นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

 ๒ 
10. นายศุภชัย  กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
11. นายกิติโรจ  บ่อคำเขียว เจ้าพนักงานธุรการ สพม.36 
12. นางสาวสุภาวดี  ตันใจ นักทรัพยากรบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 ประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ทั้งนีไ้ด้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เน้นย้ำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในเรื่อง การกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ๆ ในจังหวัดเชียงราย ทำอย่างไรให้กระจายไปตามพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ควรมีการสร้างครู ก 
ขึ้นมาเพื่อให้มีการต่อยอดในโรงเรียน โรงเรียน partnership โรงเรียนพัฒนาแบบคู่ขนาน การทำอย่างไรไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนภาษาจีนที่อยู่นอกระบบทำอย่างไรให้อยู่ในระเบบ เราควรที่จะให้ ผอ.แต่ละเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผอ.กศน. ผอ.อาชีวศึกษา ฯลฯ มาร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย  

วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕64 
มติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    

มีมติรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี-  

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ได้กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต 
 รายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
(เอกสารแนบ หน้าที่ 3-8) 

 จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ 
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๕๙ 
5) การพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

• คำขอ  ขออนุมัติการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด          
สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.เชียงราย 

• กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7317  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 

สพม.เชียงราย 
• รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
  1. สพม.เชียงราย มีตำแหน่งครูว่าง ทั้งหมดจำนวน  63  อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง/โรงเรียน อัตรากำลัง 
ความต้องการ

วิชาเอก 
ตำแหน่งเลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ ขั้น 

1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พอดีเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ 51430 0413395 55,410 คศ.2 
2 ห้วยสักวิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาจีน 52311 0413504 41,620 คศ.2 
3 พานพิทยาคม พอดีเกณฑ์ ดนตรีศึกษา 51796 0414827 55,890 คศ.2 
4 แม่อ้อวิทยาคม พอดีเกณฑ์ เคมี 15929 0414139 28,590 คศ.2 
5 ป่าแดดวิทยาคม พอดีเกณฑ์ พลศึกษา 51997 0413481 58,390 คศ.3 
6 ป่าแดดวิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาจีน 3118 0414067 31,110 คศ.3 
7 แม่สรวยวิทยาคม พอดีเกณฑ์ คณิตศาสตร์ 739(ส) 0414327 29,520 คศ.2 
8 วาวีวิทยาคม พอดีเกณฑ์ คอมพิวเตอร์ 6070 0414351 26,830 คศ.2 
9 วาวีวิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาอังกฤษ 125390 0414344 25,570 คศ.2 

10 วาวีวิทยาคม พอดีเกณฑ์ เกษตรกรรม 4302 0414349 58,390 คศ.3 
11 วาวีวิทยาคม พอดีเกณฑ์ จิตวิทยาและ 

การแนะแนว 
4545 0414350 58,390 คศ.3 

12 วาวีวิทยาคม พอดีเกณฑ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 127856 0414345 22,830 คศ.1 
13 แม่เจดีย์วิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาไทย 127864 0414423 28,630 คศ.2 
14 เวียงป่าเป้าวิทยาคม พอดีเกณฑ์ คอมพิวเตอร์ 7341 0414439 42,770 คศ.2 
15 เวียงป่าเป้าวิทยาคม พอดีเกณฑ์ นาฏศิลป์ 101315 0415469 41,620 คศ.2 
16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาจีน 52167 0414160 26,860 คศ.2 
17 แม่ลาววิทยาคม พอดีเกณฑ์ ภาษาไทย 110535 0415154 18,170 คศ.1 
18 แม่จันวิทยาคม พอดีเกณฑ์ ศิลปศึกษา 65051 0414154 60,150 คศ.4 
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๘๑ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ เลขที่จ่ายตรง วิชาเอก หมายเหตุ 

11 บ้านจะคือ สพป.ชร.1 526 0050961 เกษตรกรรม  
12 บ้านหนองบัวแดง สพป.ชร.1 546 0050586 เกษตรกรรม  
13 บ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.ชร.1 259 0050978 เกษตรกรรม สพม.ชร(รับยา้ย 

14 บ้านกกน้อยวิทยา สพป.ชร.1 948 0051006 ประถมศึกษา  
15 บ้านกกน้อยวิทยา สพป.ชร.1 3029 0051010 ประถมศึกษา สพป.ชร.2(รับย้าย) 

 
ตำแหน่งที่อัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รอการเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 1 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน สังกัด ตำแหน่งเลขที่ หมายเหตุ 
1 บ้านห้วยชมภ ู สพป.ชร.1 7086/0050938 อัตรากำลังเกินเกณฑ์ +5 

 
สรุปการย้าย สพป.เชียงราย เขต 1  

1. รับย้ายภายใน                                  จำนวน   9  ราย 
2. รับย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา               จำนวน 38  ราย 
3. ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ          จำนวน 15  อัตรา  

     4.   ขอสงวนตำแหน่งใช้เกลี่ยฯ                    จำนวน  1  อัตรา 
     5.   ย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง      จำนวน  1  ราย 

• ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามที่  สพป.เชียงราย เขต 1 
เสนอข้อมูลการพิจารณาย้ายตามเอกสารประกอบ 

2. ขออนุมัติการนำตำแหน่งไปสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งที่ว่างหลังจากการย้าย 
3. ขออนุมัติย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองจำนวน 1 ราย 
4. ขออนุมัติดำเนินการเกลี่ยตำแหน่งว่างโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 1 อัตรา 
5. ขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื ่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว          
ให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบต่อไป  

• คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564    
ได้มีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
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๘๒ 
สพป.เชียงราย เขต 2 
• รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. สพป.เชียงราย เขต 2  มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนว่าง  
ซึ่งว่างจากการย้าย ตาย ลาออก และการใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 107 ตำแหน่ง ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่าย
ตรง 

โรงเรียน อำเภอ 
วิชาเอกที่
ต้องการ 

อัตรากำลัง อันดับ เงินเดือน 

1 3336 0051423 บ้านป่าส้าน พาน เกษตรกรรม 0 คศ.3  34,300  

2 7902 0052189 บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย เกษตรกรรม 0 คศ.1  21,290  

3 8034 0052274 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย เกษตรกรรม 0 คศ.3  54,470  

4 3078 0053056 เจริญเมืองวิทยา พาน คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  30,560  

5 3662 0051679 บ้านม่วงคำ พาน คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  54,470  

6 7489 0053074 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  58,390  

7 6702 0052485 บ้านทุ่งพร้าวฯ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.2  41,620  

8 3375 0052181 บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.2  41,620  

9 699 0053048 บ้านเลาล ี แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  58,390  

10 7910 0052300 บ้านวาว ี แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.1  22,370  

11 11869 0052441 บ้านห้วยไคร ้ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.1  19,540  

12 7928 0052455 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย คณิตศาสตร ์ 0 คศ.1  22,220  

13 3672 0051730 บ้านห้วยหญ้าไซ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ -2 คศ.2  41,620  

14 7199 0051569 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ -1 คศ.1  21,880  

15 7785 0052411 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ แม่สรวย คณิตศาสตร ์ -1 คศ.3  58,390  

16 5973 0052686 เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  31,560  

17 5743 0052542 บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า คณิตศาสตร ์ 0 คศ.3  58,390  

18 4042 0052502 บ้านดอยช้าง แม่สรวย คอมพิวเตอร ์ -1 คศ.3  58,390  

19 7698 0052297 บ้านวาว ี แม่สรวย คอมพิวเตอร ์ 0 คศ.3  58,390  

20 647 0052443 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย คอมพิวเตอร ์ 0 คศ.2  41,620  

21 4957 0052389 เวียงผาวิทยา แม่สรวย คอมพิวเตอร ์ -1 คศ.3  58,390  

22 3958 0051781 ป่าง้ิววิทยา เวียงป่าเป้า คอมพิวเตอร ์ -1 คศ.2  41,620  

23 4920 0052981 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า คอมพิวเตอร ์ 0 คศ.3  58,390  
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๘๓ 

ที ่
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่าย
ตรง 

โรงเรียน อำเภอ 
วิชาเอกที่
ต้องการ 

อัตรากำลัง อันดับ เงินเดือน 

24 3697 0052867 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า คอมพิวเตอร ์ 0 คศ.3  58,390  
25 1035 0052791 อนุบาลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า จิตวิทยาและ

การแนะแนว 
-1 คศ.3  57,100  

26 3207 0052053 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย ดนตรีศึกษา 0 คศ.1  24,410  

27 4900 0052555 ทุ่งห้าราษฏรส์ามัคคีวิทยา เวียงป่าเป้า ดนตรีศึกษา -2 คศ.3  58,390  

28 2986 0051406 ป่าแงะวิทยา ป่าแดด ปฐมวัย 0 คศ.3  40,970  

29 3052 0051530 บ้านแม่ต๋ำ แม่สรวย ปฐมวัย -1 คศ.3  57,380  

30 3619 0051691 บ้านฝั่งตื้น พาน ปฐมวัย 0 คศ.3  41,620  

31 7275 0051656 บ้านห้วยเฮีย้ แม่สรวย ปฐมวัย 0 คศ.3  57,500  

32 7494 0051973 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ปฐมวัย -2 คศ.1  21,380  

33 3657 0052183 บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย ปฐมวัย 0 คศ.1  26,100  

34 826 0052376 เวียงผาวิทยา แม่สรวย ปฐมวัย -1 คศ.3  58,390  

35 7903 0052270 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย ปฐมวัย 0 คศ.3  33,780  

36 7797 0052877 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า ปฐมวัย 0 คศ.3  69,040  

37 7230 0052893 บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า ปฐมวัย 0 คศ.2  30,120  

38 4912 0052620 บ้านสัน เวียงป่าเป้า ปฐมวัย 0 คศ.3  58,390  

39 3302 0052738 โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า ปฐมวัย -1 คศ.3  50,290  

40 3303 0051508 บ้านโป่งแดง พาน ประถมศึกษา -1 คศ.3  59,390  

41 4895 0051966 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.3  58,390  

42 5106 0052346 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.2  41,620  

43 5187 0052241 บ้านปางหก แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.3  58,390  

44 7925 0052452 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.2  41,620  

45 3989 0052106 บ้านแม่ตาช้าง แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.1  22,890  

46 1821 0051594 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.2  41,620  

47 7920 0052414 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.1  23,280  

48 3840 0052406 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.2  41,620  

49 5211 0052292 บ้านวาว ี แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.3  46,760  

50 7381 0051495 บ้านวาว ี แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.1  23,810  

51 3328 0051560 ดอยเวียงวิทยา แม่สรวย ประถมศึกษา -1 คศ.3  58,390  
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52 4923 0051980 บ้านหนองผำ แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.2 29,240 

53 3380 0052826 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย ประถมศึกษา 0 คศ.3 46,080 

54 5966 0052677 บ้านดงป่าส้านใหมเ่จรญิ เวียงป่าเป้า ประถมศึกษา 0 คศ.3 58,390 

55 5874 0052592 แม่ตะละวิทยา เวียงป่าเป้า ประถมศึกษา -1 คศ.3 54,520 

56 3056 0051389 ริมวัง 1 พาน วิทยาศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพ 

0 คศ.2 41,620 

57 5095 0053066 บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย พลศึกษา -1 คศ.3 58,390 

58 6858 0052512 บ้านดอยช้าง แม่สรวย พลศึกษา -1 คศ.3 58,390 

59 6045 0052294 บ้านวาว ี แม่สรวย พลศึกษา 0 คศ.1 20,240 

60 6111 0052770 บ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป้า พลศึกษา 0 คศ.3 58,390 

61 3644 0051712 ปูแกง (อินทราราษฎร์
อุปถัมภ์) 

พาน ภาษาไทย 0 คศ.3 58,390 

62 3712 0052943 บ้านเหมืองง่า พาน ภาษาไทย 0 คศ.3 57,530 

63 4907 0051961 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ภาษาไทย -2 คศ.3 54,760 

64 742 0051949 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ภาษาไทย -2 คศ.1 22,200 

65 3670 0052070 บ้านดอนสล ี แม่สรวย ภาษาไทย 0 คศ.3 38,890 

66 3800 0051797 บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย ภาษาไทย -1 คศ.3 58,390 

67 1117 0052494 บ้านดอยช้าง แม่สรวย ภาษาไทย -1 คศ.1 23,070 

68 5226 0052480 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) แม่สรวย ภาษาไทย 0 คศ.3 38,740 

69 7164 0052438 บ้านห้วยไคร ้ แม่สรวย ภาษาไทย 0 คศ.1 21,530 

70 5197 0052260 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย ภาษาไทย 0 คศ.2 41,620 

71 3482 0052120 บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย ภาษาไทย 0 คศ.3 55,540 

72 1681 0052861 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า ภาษาไทย 0 คศ.3 52,060 

73 6059 0052175 บ้านปางมะขามป้อม เวียงป่าเป้า ภาษาไทย 0 คศ.3 58,390 

74 5969 0052678 บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า ภาษาไทย 0 คศ.1 18,930 

75 4913 0051976 บ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย ภาษาอังกฤษ 0 คศ.3 54,290 

76 4946 0052005 ชุมชนบ้านสันจำปา แม่สรวย ภาษาอังกฤษ -1 คศ.3 58,390 

77 2592 0052447 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย ภาษาอังกฤษ 0 คศ.1 21,810 

78 7409 0052449 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย ภาษาอังกฤษ 0 คศ.1 21,870 

79 3860 0052499 บ้านดอยช้าง แม่สรวย ภาษาอังกฤษ -1 คศ.3 30,370 
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80 5199 0052285 บ้านวาว ี แม่สรวย ภาษาอังกฤษ 0 คศ.2 39,100 

81 3346 0051571 เวียงผาวิทยา แม่สรวย ภาษาอังกฤษ -1 คศ.3 34,020 

82 7137 0052122 บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย ภาษาอังกฤษ 0 คศ.2 41,620 

83 4932 0051991 แม่ตะละวิทยา เวียงป่าเป้า ภาษาอังกฤษ -1 คศ.2 41,620 

84 7934 0052879 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า ภาษาอังกฤษ 0 คศ.1 24,540 

85 5790 0052564 ทุ่งห้าราษฏรส์ามัคคีวิทยา เวียงป่าเป้า ภาษาอังกฤษ -2 คศ.2 41,620 

86 3917 0051849 บ้านแม่อ้อนอก พาน วิทยาศาสตร ์ -2 คศ.2 41,620 

87 3369 0051584 บ้านป่าบง พาน วิทยาศาสตร ์ -1 คศ.3 58,390 

88 7484 0052065 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.3 58,390 

89 717 0052493 บ้านดอยช้าง แม่สรวย วิทยาศาสตร ์ -1 คศ.3 58,390 

90 6308 0052308 บ้านมังกาล่า แม่สรวย วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.1 20,460 

91 5214 0052315 บ้านเลาล ี แม่สรวย วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.3 58,390 

92 2519 0052446 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.2 22,790 

93 12 0052882 ชุมชนบ้านกู่ฯ เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร ์ -1 คศ.3 58,390 

94 5876 0052636 บ้านโป่งเทว ี เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร ์ -1 คศ.3 26,540 

95 5756 0052613 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.2 25,100 

96 5753 0052544 บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร ์ 0 คศ.3 58,390 

97 6126 0052819 ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า วิทยาศาสตร ์ -1 คศ.3 58,390 

98 5233 0052507 บ้านดอยช้าง แม่สรวย สังคมศึกษา -1 คศ.3 56,610 

99 6706 0052296 บ้านวาว ี แม่สรวย สังคมศึกษา 0 คศ.2 26,810 

100 5243 0052528 บ้านห้วยมะซาง แม่สรวย สังคมศึกษา 0 คศ.3 52,060 

101 5163 0052213 บ้านแม่ต๋ำ แม่สรวย สังคมศึกษา -1 คศ.2 25,270 

102 3058 0052179 บ้านปางอ้อย แม่สรวย สังคมศึกษา 0 คศ.3 31,310 

103 4061 0052761 บ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า สังคมศึกษา 0 คศ.1 22,540 

104 5919 0052615 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า สังคมศึกษา 0 คศ.3 58,390 

105 3323 0052814 ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า สังคมศึกษา -1 คศ.2 25,960 

106 8082 0051994 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน ์ แม่สรวย ศิลปศึกษา 0 คศ.3 48,660 

107 
6940 0052983 ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว อุตสาหกรรม

ศิลป ์
0 คศ.3 59,310 
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๘๖ 
 
2. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้ายประจำปี กรณีปกติและได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้าย  ดังนี้ 
1. ยื่นคำร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 74 ราย 
2. ยื่นคำร้องขอย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 64 ราย 

รวม 138 ราย 
3. สพป.เชียงราย เขต 2 ดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบคำร้อง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผู้ขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  และแจ้งให้สถานศึกษาทราบรายชื่อผู้เขียนคำร้องขอ
ย้ายทุกรายที่ประสงค์ย้ายลงสถานศึกษานั้นๆ (ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา) และให้สถานศึ กษา
นำเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาของทุกสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย 

 3.2 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากำลัง จำนวนตำแหน่งว่าง เหตุผลความจำเป็น มาตรฐาน
วิชาเอกและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

 3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ.กำหนดและ
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ 
57/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  

 3.4 พิจารณาคำร้องขอย้ายเป็นรายสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง ที่ผู ้ยื ่นคำร้องขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ พร้อมทั้งนำความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาแล้วจัดทำ
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ได้รับการย้าย เพ่ือนำเสนออกศจ. 
เชียงราย พิจารณา   

• คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  
ได้ตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แล้ว             
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณา ดังนี้ 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 61 ราย 

ที ่
ตำแหน่งว่าง/

โรงเรียน 
ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

1 บ้านป่าส้าน 3336 0051423 นางสาวจิราย ุ
ปทุมวัน 

ป.ตร ี
เกษตร 
 

วัดห้วยน้ำ
เย็น/ 
สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ป่าส้าน เป็นลำดับที่ 2 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อดูแลสามทีี่ป่วย
ด้วยโรคมะเร็ง 

2 เจริญเมืองวิทยา 3078 0053056 นางสายรุ้ง 
แสนสดใส 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

บ้านห้วยหญ้า
ไซ /สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.เจริญ
เมืองวิทยา เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วย
เป็นโรคไตวายเรื้อรัง ต้องเข้ารับการรักษา
ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ทกุ 3 
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๘๗ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

เดือน และลูกคนเล็กป่วยด้วยโรคลมชัก มี
ภาวะเส้นเลือดระหว่างปอดกับหัวใจไม่
ขาดจากกัน 

3 บ้านม่วงคำ 3662 0051679 นางสาวช่อทิพย ์
ต๊ะศรเีรือน 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

บ้านจะตี / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ม่วงคำ เป็นลำดบัท่ี 2 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

4 บ้านใหม่แม่ยาง
มิ้น 

7489 0053074 นางสาวนิโลบล 
สุวัน 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

ชุมชนศึกษา
(บ้านแม่สะ
แลป) /สพป.
เชียงราย เขต 
3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเว้นพื้นที่
ทุรกันดาร 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

5 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็ค
กี้ฮิทค็อก) 

6702 0052485 นางสาวกชกร 
ปาณะการ 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

บ้านผาละปิ / 
สพป.เชียงใหม่ 
เขต 6 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเว้นพื้นที่
พิเศษ  
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

6 เวียงกาหลงวิทยา 5973 0052686 นางณัฏฐณิชา 
มะโนวรรณ ์

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

ปางมะกาด
วิทยา / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.เวียง
กาหลงวิทยา เป็นลำดับที่ 1  
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วย
ด้วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (ปัจจบุันช่วย
ราชการที่ ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา) 

7 บ้านโป่งเหนือ 5743 0052542 นางสาวสุชาวด ี
จันทร์สว่าง 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

วันครู 2502 
/สพป.ปทุม
ธานี เขต 1 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งเหนือ เป็นลำดับที่ 2 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

8 ป่าง้ิววิทยา 3958 0051781 นายสุทอิทธ 
ภาหวานเสียง 

ป.ตร ี
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

ชุมชนบ้านสัน
จำปา / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ป่าง้ิว
วิทยา เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

9 บ้านโป่งนก 4920 0052981 สิบเอกศุภสิทธ์ิ 
กวินรัตน์ชัย 

ป.ตร ี
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

บ้านปางกิ่ว
(ศุภสิทธ์ิมหา
คุณ) / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งนก เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๘๘ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

10 ดอยเวียงผาพิทยา 3697 0052867 นายฤทธิกร 
เกียรติกลุภักด ี

ป.ตร ี
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

แม่จัน
วิทยาคม / 
สพม.เชียงราย 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ดอย
เวียงผาพิทยา เป็นลำดับที่ 2 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

11 อนุบาลแม่ขะจาน 1035 0052791 นายกฤษณพงศ์ 
เป็งแสนหน ู

ป.ตร ี
จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

บ้านเมืองน้อย
(นิมมานเหมิน
ทานุสรณ์) / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.อนุ
บาลแม่ขะจาน เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

12 ชุมชนบ้านโป่ง 3207 0052053 นายธนาวัฒน์ 
โปบู 

ป.ตร ี
ดนตรี แขนง
ดนตรสีากล 

บ้านช่องแคบ 
/ สพป.ตาก 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ทุก ร.ร.
ใน อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แมส่รวย ยกเว้น
พื้นที่กันดาร และ ยกเว้น ต.วาวี อ.แม่
สรวย เป็นลำดับที่ 5 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

13 ทุ่งห้าราษฎร์
สามัคคีวิทยา 

4900 0052555 น.ส.ณัฐฐินันท์   
คุณยศยิ่ง 

ป.ตร ี
ดนตรีศึกษา 

บ้านห้วยผึ้ง / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ทุ่ง
ห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

14 ป่าแงะวิทยา 2986 0051406 น.ส.นราภัทร  
เวียงนิล 

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

บ้านโป่งนก / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ป่า
แงะวิทยา เป็นลำดับที่ 2 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อดูแลมารดาป่วย
ด้วยโรคไตวาย ต้องล้างไต สัปดาห์ละ 3 
ครั้ง และบิดาป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 
โรคเบาหวาน และตาเป็นต้อกระจก และ
เจ้าตัวป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับ
เส้นประสาท 

15 บ้านแม่ต๋ำ 3052 0051530 นางจิรารัตน ์
แสงอาทิตย ์

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

บ้านแม่พลู / 
สพป.ตาก เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
แม่ต๋ำ เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

16 บ้านฝั่งตื้น 3619 0051691 นางสาวพินทุสร 
พัวพันธ์พิพัฒน์ 

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาลภูซาง 
/ สพป.พะเยา 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน อ.พาน ยกเว้นถิ่นทุรกันดาร 
(หากไมไ่ด้ตามระบุ) 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๘๙ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

17 บ้านห้วยเฮีย้ 7275 0051656 นางสาวกัลยาณ ี
จันทร์เทพ 

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

บ้านขาแหย่ง
พัฒนา / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ห้วยเฮีย้ เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

18 อนุบาลแม่สรวย 7494 0051973 นางสาวทิฆัมพร 
พุทธะ 

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

ดอยเวียง
วิทยา / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.อนุ
บาลแมส่รวย เป็นลำดบัท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วย
ด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ 

19 บ้านสัน 4912 0052620 นางสาวภาณิชา 
ใหม่คำหล้า 

ป.ตร ี
การศึกษา
ปฐมวัย 

วัดห้วยน้ำเย็น 
/ สพป.
เชียงใหม่ เขต 
3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน อ.เวียงป่าเป้า ยกเว้นพ้ืนท่ีทุรกนัดาร 
(ถ้าไม่ได้ตามระบุ) 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

20 โป่งน้ำร้อนวิทยา 3302 0052738 นางสาวนภาพร 
ยะเวียง 

ป.ตร ี
อนุบาลศึกษา 

บ้านขุนลาว / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.โป่ง
น้ำร้อนวิทยา เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

21 บ้านโป่งแดง 3303 0051508 นางยุพเรศ 
ไชยอ้าย 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านป่ายาง / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งแดง เป็นลำดบัท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

22 บ้านสันกลาง
(ราษฎร์พัฒนา) 

4895 0051966 นางสาววรรณิกา 
มือแล 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

อนุบาลเชียง
ของ / สพป.
เชียงราย เขต 
4 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
สันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) เป็นลำดบัท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

23 ศรีถ้อยสุนทร
ราษฎร์วิทยา 

5106 0052346 นางสาวจรรยา 
สิริการ 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านปางอ้อย 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ศรี
ถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา เป็นลำดบัที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

24 บ้านปางอ้อย 4981 0052024 นางสาวญาณิศา 
สิทธิประเสริฐ 

ป.ตร ี
สารสนเทศ
ศาสตร ์

ปทุมคงคา / 
สพม.สมุทปรา
การ 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 เฉพาะพื้นราบ 
(หากไมไ่ด้ตามระบุ) 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๐ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

25 บ้านปางหก 5187 0052241 นายวุฒิพล ตวย ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านผาจี / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน อ.แม่สรวย ยกเว้นขยายโอกาส เป็น
ลำดับที่ 3 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

26 บ้านห้วยน้ำเย็น 7925 0052452 นางสาวพิมล 
วรรณจูเปาะ 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านกกน้อย
วิทยา/สพป.
เชียงราย เขต 
1 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ห้วยน้ำเย็น เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

27 บ้านหนองผำ 4923 0051980 นายสามมุ่ย 
ปุนคำ 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านโป่งปู
เฟือง / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
หนองผำ เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

28 บ้านโป่งปูเฟือง 5175 0051977 นางสาวสุกานดา 
เมืองมาคำ 

ป.ตร ี
คณิตศาสตร ์

บ้านฮ่องแฮ่ / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งปูเฟือง เป็นลำดับท่ี 4 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

29 บ้านดงป่าส้านใหม่
เจริญ 

5966 0052677 นางสุภมาศ 
สุตะพรม 

ป.ตร ี
ประถมศึกษา 

บ้านเทอดไทย 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน อ.เวียงป่าเป้า ยกเว้น ร.ร.ในพืน้ท่ี
พิเศษ หรือทุรกันดาร (หากไมไ่ดต้ามระบุ) 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เนื่องจากเปน็
เนื้อร้ายที่ไตซ้าย ลุกลามไปต่อมนำ้เหลือง 
(ปัจจุบันช่วยราชการที่ ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา) 

30 ริมวัง 1 3056 0051389 นางสาวมณธิชา 
คณะโจทย ์

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
ส่งเสริม
สุขภาพ 

บ้านห้วย
มะซาง / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ริมวัง 
1 เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

31 บ้านดอยช้าง 6858 0052512 นายศราวุธ   
เสโลห ์

ป.ตร ี
พลศึกษา 

วังแก้ววิทยา / 
สพป.ลำปาง 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ดอยช้าง เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อดูแลมารดา ที่
ป่วยด้วยโรคกระดูกเสื่อม ไมส่ามารถ
ทำงานหนักและทำงานท่ีก้มเงยเปน็
เวลานานๆได ้



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๑ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

32 บ้านวาวี 6045 0052294 นายกฤชพล 
กัมปะหะ 

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

บ้านห้วยหญ้า
ไซ / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
วาวี เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

33 บ้านห้วยม่วง 6111 0052770 นายฤทธิ์  สติด ี ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

บ้านยะพอ / 
สพป.ตาก เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ห้วยม่วง เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

34 ปูแกง(อินทรา
ราษฎร์อุปถัมภ์) 

3644 0051712 นายวิรัตน ์
วังหมื่น 

ป.ตร ี
การศึกษานอก
ระบบ-
ภาษาไทย 

บ้านทุ่งม่าน / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ร.ร.ปูแกง
(อินทราราษฎร์อปุถัมภ์) เป็นลำดับที่ 2 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

35 บ้านทุ่งม่าน 5951 0052663 นายอานนท์ 
ประมลูวงศ์ 

ป.ตร ี
พลศึกษา 

บรรพตวิทยา 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
4 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ทุ่งม่าน เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

36 บ้านเหมืองง่า 3712 0052943 นางสาวนารีรตัน ์
ทัสกา 

ป.ตร ี
ภาษาไทย 

อนุบาลเวียง
ป่าเป้า / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
เหมืองง่า เป็นลำดบัท่ี 3 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
4.ขอย้ายกรณีพิเศษ เพื่อดูแลมารดาซึ่ง
ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

37 อนุบาลเวียงป่า
เป้า 

5747 0052832 นางสาวอัจฉรา 
คำปา 

ป.ตร ี
นาฏศิลป ์

ศึกษานารี
อนุสรณ์ 2 / 
สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.อนุ
บาลเวียงป่าเปา้ เป็นลำดับที่ 4 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

38 อนุบาลแม่สรวย 4907 0051961 นางผุสรตัน ์
อภิชัย 

ป.ตรี (การ
จัดการทั่วไป) 
ป.โท (การ
สอน
ภาษาไทย) 

บ้านวังน้ำขาว 
/ สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.อนุ
บาลแมส่รวย เป็นลำดบัท่ี 2 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

39 บ้านดอนสล ี 3670 0052070 นายชุติพงศ์ 
เสนาโปธ ิ

ป.ตร ี
การสอน
ภาษาไทย 

บ้านห้วยหญ้า
ไซ / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ดอนสลี เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๒ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

40 บ้านห้วยหมอเฒ่า 3800 0051797 นางณัฐฐิดา 
ช่วยแก้ว 

ป.ตร ี
ไทยคดีศึกษา 

บ้านแม่ตาแมว 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ห้วยหมอเฒ่า เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

41 บ้านโป่งปูเฟือง 4913 0051976 นายศุภศลิป ์
ปัญญา 

ป.ตร ี
ภาษาอังกฤษ 

บ้านผาแดง
หลวง / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งปูเฟือง เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

42 บ้านห้วยน้ำเย็น 2592 0052447 นางสาวพิมพร 
เยซอกู่ 

ป.ตร ี
ภาษาอังกฤษ 

ด่านมะขาม
เตี้ยวิทยาคม / 
สพม.
กาญจนบุร ี

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ห้วยน้ำเย็น เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

43 แม่ตะละวิทยา 4932 0051991 นายณฐนน 
มีวรรณ ์

ป.ตร ี
ภาษาอังกฤษ 

โป่งกลางน้ำ
ประชาสรรค์ / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.แม่
ตะละวิทยา เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

44 ทุ่งห้าราษฎร์
สามัคคีวิทยา 

5790 0052564 นางสาวยุพิน 
อินต๊ะวงศ์ 

ป.ตร ี
ภาษาอังกฤษ 

บ้านแม่ลาย / 
สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ทุก ร.ร.
ใน อ.เวียงป่าเป้า ยกเว้นถิ่นทุรกันดาร 
เป็นลำดับที่ 4 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

45 บ้านแม่อ้อนอก 3917 0051849 นางสาวศิริญา 
อภัยสุรสิทธ์ิ 

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

บ้านป่าตึง /
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ทุก ร.ร.
ใน อ.พาน ยกเว้นพื้นที่พิเศษ เป็นลำดับที่ 4 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

46 บ้านป่าบง 3369 0051584 น.ส.วิไลลักษณ์  
พยาราช 

ป.ตร ี
เคม ี

ชุมชนบ้านป่า
คาแม่เงิน
สามัคคี / 
สพป.เชียงราย 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ทุก ร.ร.
ใน อ.พาน ยกเว้น ริมวัง 1 ริมวัง 2 เป็น
ลำดับที่ 4 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

47 ชุมชนบ้านโป่ง 7484 0052065 น.ศพิมพ์พิไล  
มูลชัย 

ป.ตร ี
ฟิสิกส ์

บ้านแม่ผัก
แหละ / สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.
ชุมชนบ้านโป่ง เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๓ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

48 บ้านดอยช้าง 717 0052493 นางสาวธนภรณ ์
แสนแปง 

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

บ้านทุ่งกราด 
/ สพป.ชลบรุี 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ดอยช้าง เป็นลำดับท่ี 3 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

49 ชุมชนบ้านกู ่   
(ป่าเป้าประชานุ
เคราะห์) 

12 0052882 นายทวี เทียมคีร ี ป.ตร ี
ฟิสิกส ์

บ้านแม่จ๊าง / 
สพป.
แม่ฮ่องสอน 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)เป็น
ลำดับที่ 3 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

50 บ้านโป่งเทว ี 5876 0052636 นางสุภัทรา 
สุดสวาท 

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร ์

แม่ตะละวิทยา 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งเทวี เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

51 บ้านโป่งนก 5756 0052613 นายยุทธพงษ ์
เรือนสอน 

ป.ตร ี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ญาณวิศิษฎ์ / 
สพป.ตาก เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งนก เป็นลำดับท่ี 3 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

52 บ้านดอยช้าง 5233 0052507 นางดวงใจ 
จงเจริญ 

ป.ตร ี
เศรษฐศาสตร ์

บ้านบ้องตี้ / 
สพป.
กาญจนบุรี 
เขต 3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ดอยช้าง เป็นลำดับท่ี 2 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

53 บ้านวาวี 6706 0052296 นางสาววรรณิกา 
ภาพสุวรรณ 

ป.ตร ี
สังคมศึกษา 

บ้านเมืองแปง 
/ สพป.
แม่ฮ่องสอน 
เขต 1 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นลำดบัท่ี 4 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

54 บ้านห้วยมะซาง 5243 0052528 นายรัฐศาสตร ์
พิสัยเลิศ 

ป.ตร ี
สังคมศึกษา 

เพียงหลวง 1 
(บ้านท่าตอน) 
/ สพป.
เชียงใหม่ เขต 
3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ีทุก ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นลำดบัท่ี 4 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

55 บ้านแม่ต๋ำ 5163 0052213 นางสาวนุชธิดา 
ฝอยทอง 

ป.ตร ี
ประวัติศาสตร ์

บ้านดอยช้าง 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
แม่ต๋ำ เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๔ 
ที ่

ตำแหน่งว่าง/
โรงเรียน 

ตำแหน่ง 
เลขที ่

เลขที่เบิกจ่าย
ตรง รับย้าย วิชาเอก 

โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

หมายเหตุ 

56 บ้านปางอ้อย 3058 0052179 นายประสงค ์
ขันสา 

ป.ตร ี
สังคมศึกษา 

บ้านแม่ตาช้าง 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ปางอ้อย เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

57 บ้านขุนลาว 4061 0052761 นายณัฐพงษ์ 
บุญวิเศษ 

ป.ตร ี
สังคมศึกษา 

แม่ตะละ
วิทยา/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ขุนลาว เป็นลำดับที่ 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

58 บ้านโป่งนก 5919 0052615 นายวิษณุพงษ์ 
กาบทอง 

ป.ตร ี
บริหารรัฐกิจ 

เวียงผาวิทยา 
/ สพป.
เชียงราย เขต 
2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
โป่งนก เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้มีคะแนนประเมินเป็นลำดบัท่ี 1 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

59 ปางมะกาดวิทยา 3323 0052814 นายชัยยศ 
พิทักษ์ศร 

ป.ตร ี
สังคมศึกษา 

บ้านเมืองคอง 
/ สพป.
เชียงใหม่ เขต 
3 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.ใดก็
ได้ ใน สพป.เชียงราย เขต 2 (หากไม่ได้
ตามระบุ) 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

60 บ้านป่าบงท้าว
แก่นจันทน์ 

8082 0051994 นายโพธิ์ทอง 
ปริมิตร 

ป.ตร ี
ศิลปกรรม 

อนุบาลเชียง
ของ / สพป.
เชียงราย เขต 
4 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ร.ร.บ้าน
ป่าบงท้าวแก่นจันทน์เป็นลำดับท่ี 1 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

61 ห้วยส้านยาววิทยา 6940 0052983 นายสงกรานต ์
แก้ววัน 

ป.ตร ี
อุตสาหกรรม
ศิลป ์

บ้านวาวี / 
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

1.ระบุขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี ทุก ร.ร.
ใน อ.แม่ลาว (หากไมไ่ดต้ามระบุ) 
2.เป็นผู้ขอย้ายเพียงรายเดียว 
3.วิชาเอกตรงตามความประสงค์ของ ร.ร. 
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

2.ตำแหน่งว่างหลังจากการย้าย ขออนุมัตินำตำแหน่งไปสอบแข่งขัน จำนวน  84  อัตรา ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่าย
ตรง 

โรงเรียน 
วิชาเอกที่ต้องการ

บรรจุ 
การบรรจุ 

1 7902 0052189 บ้านแม่ผักแหละ เกษตรกรรม ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
2 8034 0052274 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เกษตรกรรม ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
3 5065 0052097 บ้านห้วยหญ้าไซ  คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
4 3375 0052181 บ้านแม่ผักแหละ คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
5 699 0053048 บ้านเลาล ี คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
6 7910 0052300 บ้านวาว ี คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
7 11869 0052441 บ้านห้วยไคร ้ คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
8 7928 0052455 บ้านห้วยน้ำเย็น คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
9 3672 0051730 บ้านห้วยหญ้าไซ คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  3/๒๕๖4 (15 มนีาคม 2564) 

๙๕ 
ที ่

ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่าย
ตรง 

โรงเรียน 
วิชาเอกที่ต้องการ

บรรจุ 
การบรรจุ 

10 7199 0051569 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
11 7785 0052411 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
12 6128 0052820 ปางมะกาดวิทยา  คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
13 6106 0052753 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
14 5238 0052524 บ้านห้วยมะซาง  คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
15 708 0052104 บ้านแม่ตาช้าง คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
16 4042 0052502 บ้านดอยช้าง คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
17 7698 0052297 บ้านวาว ี คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
18 647 0052443 บ้านห้วยน้ำเย็น คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
19 4957 0052389 เวียงผาวิทยา คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
20 3166 0052003 ชุมชนบ้านสันจำปา คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
21 2624 0052606 บ้านโป่งนก   ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
22 8243 0052337 ดอยเวียงวิทยา ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
23 3657 0052183 บ้านแม่ผักแหละ ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
24 826 0052376 เวียงผาวิทยา ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
25 7903 0052270 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
26 7797 0052877 ดอยเวียงผาพิทยา ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
27 7230 0052893 บ้านแม่ปูนหลวง ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
28 3989 0052106 บ้านแม่ตาช้าง ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
29 1821 0051594 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
30 7920 0052414 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
31 3840 0052406 โป่งกลางน้ำประชาสรรค ์ ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
32 5211 0052292 บ้านวาว ี ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
33 7381 0051495 บ้านวาว ี ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
34 3328 0051560 ดอยเวียงวิทยา ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
35 3380 0052826 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
36 5874 0052592 แม่ตะละวิทยา ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
37 813 0052585 แม่ตะละวิทยา ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
38 5095 0053066 บ้านห้วยหมอเฒ่า พลศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
39 5169 0052098 บ้านห้วยหญ้าไซ  พลศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
40 6119 0052762 บ้านขุนลาว ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
41 742 0051949 อนุบาลแม่สรวย ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
42 5222 0052099 บ้านห้วยหญ้าไซ ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
43 7783 0052167 บ้านแม่ตาแมว ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
44 1117 0052494 บ้านดอยช้าง ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
45 5226 0052480 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
46 7164 0052438 บ้านห้วยไคร ้ ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
47 5197 0052260 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
48 3482 0052120 บ้านห้วยสะลักวิทยา ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
49 1681 0052861 ดอยเวียงผาพิทยา ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
50 6059 0052175 บ้านปางมะขามป้อม ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
51 5969 0052678 บ้านป่าตึง ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
52 3482 0051949 บ้านห้วยสะลักวิทยา ภาษาไทย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
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๙๖ 
ที ่

ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่าย
ตรง 

โรงเรียน 
วิชาเอกที่ต้องการ

บรรจุ 
การบรรจุ 

53 6024 0052469 บ้านผาแดงหลวง  ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
54 4946 0052005 ชุมชนบ้านสันจำปา ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
55 3860 0052499 บ้านดอยช้าง ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
56 5199 0052285 บ้านวาว ี ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
57 3346 0051571 เวียงผาวิทยา ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
58 7137 0052122 บ้านห้วยสะลักวิทยา ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
59 3558 0051670 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์  ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
60 7934 0052879 ดอยเวียงผาพิทยา ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
61 5208 0052292 บ้านวาว ี ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
62 7409 0052449 บ้านห้วยน้ำเย็น ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
63 6666 0052647 บ้านป่าตึง  วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
64 5981 0052187 บ้านแม่ผักแหละ  วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
65 6308 0052308 บ้านมังกาล่า วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
66 5214 0052315 บ้านเลาล ี วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
67 2519 0052446 บ้านห้วยน้ำเย็น วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
68 5753 0052544 บ้านโป่งเหนือ วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
69 6126 0052819 ปางมะกาดวิทยา วิทยาศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
70 6994 0052513 บ้านดอยช้าง  สังคมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
71 6061 0052704 แม่ตะละวิทยา สังคมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
72 128 0052373 เวียงผาวิทยา  สังคมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 
73 5848 0052890 แม่ปูนหลวง ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

(สพป.เชียงราย เขต 1 รับย้าย) 
74 3736 0052354 บ้านห้วยเฮีย้ ภาษาอังกฤษ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 1 รับย้าย) 
75 7645 0052518 บ้านดอยช้าง คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 1 รับย้าย) 
76 3955 0052869 ดอยเวียงผาพิทยา คณิตศาสตร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 1 รับย้าย) 
77 768 0052311 บ้านเลาล ี ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 1 รับย้าย) 
78 3425 0051553 บ้านวาว ี ดนตรีศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพม.เชียงราย รับย้าย) 
79 1549 0052812 ปางมะกาดวิทยา คอมพิวเตอร ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพม.เชียงราย รับย้าย) 
80 3224 0051469 เวียงผาวิทยา อุตสาหกรรมศลิป ์ ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพม.เชียงราย รับย้าย) 
81 679 0052471 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ปฐมวัย ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 3 รับย้าย) 
82 7907 0052273 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประถมศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 3 รับย้าย) 
83 3504 0051661 ดอยเวียงผาพิทยา พลศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 3 รับย้าย) 
84 3470 0052497 บ้านดอยช้าง พลศึกษา ขอนำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ 

 (สพป.เชียงราย เขต 4 รับย้าย) 
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๙๗ 
 
3.ขอสงวนไว้เกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 5 อัตรา คือ  

ที ่
ตำแหน่ง
เลขที ่

เลขที่จ่ายตรง โรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ 

1 3148 0051417 ชุมชนบ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด  ขอสงวนไว้เกลี่ยอตัรากำลัง เนื่องจากมีแผน
จะโอนไปสังกัด องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

2 5223 0052325 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธ์ิมหาคณุ) อ.แม่สรวย อัตรากำลัง (+1) 

3 7410 0052131 บ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย อัตรากำลัง (+1) 

4 3848 0052385 แม่อ้อประชารัฐ อ.พาน อัตรากำลัง (+1) 

5 7387 0052151 เจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย อัตรากำลัง (+1) 

 
• ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

1. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสายงานการสอน กรณีปกติและกรณี
พิเศษ รวมจำนวน  61 ราย  

2. ตำแหน่งว่างหลังจากการย้าย ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างไปสอบแข่งขันฯ จำนวน 84 อัตรา 
3. ขอสงวนไว้เกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 5 ตำแหน่ง 
4. ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
 
• คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564    
ได้มีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
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