
   

ด่วนที่สุด 

ที่  ศธ ๐๔๒๓๐/1226                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
304/2 ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ 

              22  มีนำคม  ๒๕๖6 

เรื่อง  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งคร ู(กำรย้ำยกรณีปกติ) ประจ ำปี พ.ศ.2566  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

อ้ำงถึง  1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2565 
          2. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04230/31   

ลงวันที่ 4  มกรำคม 2566 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑.  แบบควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
                   ๒.  บัญชีรำยละเอียดข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ฯ             จ ำนวน  1  ชุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ได้แจ้งประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ให้ผู้ประสงค์ยื่นค ำร้องขอย้ำย (กำรย้ำยกรณีปกติ) ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖6 พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ระหว่ำงวันที่ 11 - 31 มกรำคม 
๒๕๖6 และสถำนศึกษำรวบรวมเอกสำรค ำร้องขอย้ำย พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ส่งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6 และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พิจำรณำอนุมัติกำรย้ำย รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภ ำพันธ์ - วันที่ 30 เมษำยน 2566 เพื่อให้กำร
พิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงและที่ว่ำงต่อเนื่อง เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ตำมมำตรำ 
๕๙ ที่บัญญัติว่ำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรท ำ งก ำ รศ ึก ษ ำผู ้ ใ ด ไป ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ง ใน ห น ่ว ย ง ำ น           
ทำงกำรศึกษำอื่นในส่วนรำชกำร หรือภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้สถำนศึกษำเสนอควำมเห็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกำรพิจำรณำ นั้น   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จึงส่งค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู จ ำนวน 84 รำย ให้โรงเรียนด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำไม่ขัดข้องหรือขัดข้องประกำรใด แล้วให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายเป็นผู ้ลงนามรับรองความเห็น พร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖6
หากพ้นก าหนดจะถือว่ารับย้ายทุกราย เพื่อน ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ประกอบกำรพิจำรณำ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

                                                               ขอแสดงควำมนับถือ     

                      
           (นำงนภัทร  ธัญญวณิชกุล) 

          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
โทร. 0 2354 5256 



               
 

แบบความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต าแหน่งครู ประจ าปี 2566 
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รายละเอียดผู้ประสงค์ขอย้าย 
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ยา้ยภายในสังกัด สพป.กทม.

1 นางสาวนัยนา  ประสงค์กจิ ครู คศ.1 วัดอทุัยธาราม ศษ.บ. สุขศึกษา 10 ม.ค.60 10 มกราคม 2560 1. พบิูลอปุถมัภ์ เพือ่เพิม่พนูความรู้ประสบการณ์
22,620 (6 ปี 21 วัน) 2. บางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร) ในการท างานและลดภาระค่าใชจ้า่ย

3. - ในการเดินทาง

2. (1) ขอระงับการยา้ย

2 นางสาวอโนทัย  แจม่ในจติต์ ครู คศ.2 ประถมทวีธาภิเศก กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 16 ก.ค.58 24 มี.ค. 2563 1. โฆสิตสโมสร เขา้รับการรักษาพยาบาลกลุ่มโรค
25,050 กศ.ม. การบริหารการศึกษา (2 ปี 10 เดือน 7 วัน) 2. วัดอมรินทราราม ต่อเนื่อง โรงพยาบาลศิริราช

3. - และเพือ่สะดวกในการเดินทางในการ
ปฏิบัติราชการ

2. (1) ขอระงับการยา้ย

3 นางสาวไกรวัลย ์ ธะนู ครู คศ.2 วัดสังขก์ระจาย (แจม่วิชาสอน)ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 ธ.ค.56 24 ธันวาคม 2556 1. ประถมทวีธาภิเศก เพือ่น าความรู้ความสามารถที่มีและ
28,720 (9 ปี 1 เดือน 7 วัน) 2. โฆสิตสโมสร เพิม่พนูประสบการณ์ในการท างาน

3. - ในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
มากขึ้น และเพือ่สะดวกในการเดินทาง

2. (1) ขอระงับการยา้ย รับ -ส่งบุตร ไปสถานศึกษา
4 นายณัฐพล  ยนิดี ครู คศ.1 วัดชนะสงคราม ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 13 ม.ค.60 13 มกราคม 2560 1.ประถมทวีธาภิเศก เพือ่สะดวกในการเดินทางใกล้บ้าน

22,440 ค.ม. บริหารการศึกษา (5 ปี 1 เดือน 18 วัน) 2. ราชวินิตประถมบางแค
3. โฆสิตสโมสร

2. (1) ขอระงับการยา้ย

5 นายต่อยศ  นาคะนาท ครู คศ.2 วัดชนะสงคราม ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 16 มิ.ย.57 16 มิถนุายน 2557 1. วัดอมรินทราราม เพือ่พฒันาตนเอง
28,870 ค.อ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา (8 ปี 7 เดือน 15 วัน) 2. -

3. -

2. (1) ขอระงับการยา้ย

6 นายเทวนนท์  บัวแยม้ ครู คศ.1 วัดชนะสงคราม ค.บ. คณิตศาสตร์ 11 เม.ย.61 11 เมษายน 2561 1. วัดอมรินทราราม เพือ่พฒันาตนเอง
21,730 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา (4 ปี 9 เดือน 20 วัน) 2. -

3. -

2. (1) ขอระงับการยา้ย

ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน วุฒิ วิชาเอก

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูยืน่ค ารอ้งขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรยีนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร (ยา้ยภายในสังกัด สพป.กทม.)

ล าดับส่วนราชการที่ขอยา้ยไป เหตุผลขอยา้ย หมายเหตุ

คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ(ด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาปัจจบุัน ไม่

น้อยกวา่ 24 เดือน นับถึง ณ วนัที่ 31
 ม.ค.2566)

วันบรรจุ 
วัน/เดือน/ปี



ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน วุฒิ วิชาเอก

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูยืน่ค ารอ้งขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรยีนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร (ยา้ยภายในสังกัด สพป.กทม.)

ล าดับส่วนราชการที่ขอยา้ยไป เหตุผลขอยา้ย หมายเหตุ

คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ(ด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาปัจจบุัน ไม่

น้อยกวา่ 24 เดือน นับถึง ณ วนัที่ 31
 ม.ค.2566)

วันบรรจุ 
วัน/เดือน/ปี

7 นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา ครู คศ.1 ดาราคาม ศศ.บ. ดนตรีไทย 16 มี.ค. 58 16 มีนาคม 2558 1.บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) สะดวกในการเดินทาง และดูแลบุตร
25,620 (7 ปี 10 เดือน 15 วัน) 2. -

3. -
2. (1) ขอระงับการยา้ย

8 นางสาวชญานิษฐ์  ประเสริฐสุข ครู คศ.2 ดาราคาม กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ส.ค.57 21 มีนาคม 2562 1.อนุบาลวัดนางนอง เพือ่สะดวกในการเดินทาง
27,680 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา (3 ปี 10 เดือน 10 วัน) 2. วัดหนัง

3. -

2. (1) ขอระงับการยา้ย

9 นางสาวสุชาวดี  สีมาฤทธิ์ ครู คศ.1 บางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร)ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 1 ต.ค.61 1 ตุลาคม 2561 1. วัดเวตวันธรรมาวาส เพือ่ดูแลบุตร และเพือ่สะดวกในการ
20,880 (4 ปี 3 เดือน 30 วัน) 2. - เดินทางไปปฏิบัติราชการ

3. -

2. (1) ขอระงับการยา้ย

10 นางสาวปรีดาภรณ์  ครุธนรสิงห์ ครู คศ.1 วัดอมรินทราราม ศ.บ. การเงิน 11 เม.ย.61 11 เมษายน 2561 1. พบิูลยอ์ปุถมัป์ เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง
21,690 (4 ปี 9 เดือน 20 วัน) 2. วัดโสมนัส และเพิม่พนูประสบการณ์

3. -
2. (1) ขอระงับการยา้ย

11 นางสาวนิลยา  จนัทะวงศา ครู คศ.1 ไทยรัฐวิทยา 37 เฉลิมพระเกยีรติค.บ. การศึกษาปฐมวัย 19 พ.ย.61 19 พฤศจกิายน 2561 1. วัดชา่งเหล็ก เพือ่อยู่รวมกบัคู่สมรส
20,330 ศษ.ม. บริหารการศึกษา (4 ปี 2 เดือน 12 วัน) 2. ประถมทวีธาภิเศก เพือ่ดูแลบุตร

3. วัดเวตวันธรรมาวาส เพือ่สะดวกในการเดินทาง

2. (1) ขอระงับการยา้ย
12 นายองอาจ  น้อยเจริญ ครู คศ.2 พบิูลอปุถมัภ์ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 14 ธ.ค.58 14 ธันวาคม 2558 1. ราชวินิต เพือ่ยกระดับคุณภาพการจดัการเรียน

25,370 และสารนิเทศศาสตร์ (7 ปี 1 เดือน 17 วัน) 2. - การสอนและเพิม่ประสบการณ์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 3. - ในการปฏิบัติงาน

2. (1) ขอระงับการยา้ย
13 ว่าที่ร้อยตรีชยัเดช  อารีศิริไพศาล ครู คศ.1 วัดอทุัยธาราม กศ.บ. ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 20 ม.ค.59 20 มกราคม 2559 1. พระต าหนักสวนกหุลาบ เพือ่ดูแลบิดามารดา สะดวกในการ

24,690 (6 ปี 11 เดือน 20 วัน) 2. อนุบาลวัดนางนอง เดินทางปฏบัติราชการ
3. โฆสิตสโมสร

2. (2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ (กลุ่มธนบุรี)
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน วุฒิ วิชาเอก

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูยืน่ค ารอ้งขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรยีนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร (ยา้ยภายในสังกัด สพป.กทม.)

ล าดับส่วนราชการที่ขอยา้ยไป เหตุผลขอยา้ย หมายเหตุ

คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ(ด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาปัจจบุัน ไม่

น้อยกวา่ 24 เดือน นับถึง ณ วนัที่ 31
 ม.ค.2566)

วันบรรจุ 
วัน/เดือน/ปี

14 นางสาวชนานันท์  แกน่สาร ครู คศ.1 พบิูลอปุถมัภ์ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 31 มี.ค.60 31 มีนาคม 2560 1. ราชวินิต เพือ่ยกระดับคุณภาพการจดัการเรียน
23,470 (5 ปี 10 เดือน) 2. - การสอนและเพิม่ประสบการณ์ในการ

3. - ปฏิบัติงาน

2. (1) ขอระงับ การยา้ย
15 นางณฤดี  อาศูรย์ ครู คศ.1 อนุบาลวัดนางนอง ศษ.บ ประถมศึกษา 25 มี.ค.59 8 มิถนุายน 2563 1. วัดหงส์รัตนาราม เพือ่ดูแลบุตร เนื่องจากเจบ็ป่วยด้วย

24,020 (2 ปี 7 เดือน 23 วัน) 2. วัดสังขก์ระจาย (แจม่วิชาสอน) โรคที่รักษาต่อเนื่อง
3. ประถมทวีธาภิเศก

2. (1) ขอระงับ การยา้ย
16 นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน ครู คศ.1 พบิูลอปุถมัภ์ ค.บ. ภาษาไทย 20 ก.ค.60 20 กรกฎาคม 2560 1. ราชวินิต เพือ่สะดวกในการเดินทาง ใกล้บ้าน

22,470 (5 ปี 6 เดือน 11 วัน) 2. - และเพิม่ประสบการณ์ในการท างาน
3. - 

2. (1) ขอระงับ การยา้ย
17 นางสาววราพร  โพธิส์าชยั ครู คศ.2 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)ค.บ. การศึกษาพเิศษ 26 มิ.ย.41 26 มิถนุายน 2541 1. บางบัว (เพง่ต้ังตรงจติรวิทยาคาร) เพือ่ดูแลมารดา

45,430 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา (24 ปี 7 เดือน 5 วัน) 2. ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกยีรติ เพือ่น าความรู้ ความสามารถที่ตนเอง
3. พบิูลอปุถมัภ์ มีกลับไปพฒันานักเรียน

2. (1) ขอระงับ การยา้ย
18 นายศม  มั่นใจตน ครู คศ.1 วัดเจา้มูล กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ต.ค.60 2 ตุลาคม 2560 1. พบิูลอปุถมัภ์ เพือ่สะดวกในการเดินทาง

21,920 (5 ปี 3 เดือน 29 วัน) 2. - เพือ่ดูแลบิดามารดา
3. -
2. (2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ (เขตบางกะป,ิ เขตบึงกุ่ม)
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

19 นางสาวชลิดา  ต้ังตระกลู ครู คศ.1 บ้านหนองยาง - หนองจาน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 12 มิ.ย.63 12 มิถนุายน 2563 1. วัดเวตวันธรรมาวาส ติดตามคู่สมรส
18,290 สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 (2 ปี 7 เดือน 19 วัน) 2. พบิูลอปุถมัภ์

(ช่วยราชการ รร.พญาไท) 3. พญาไท

2. (1) ขอระงับ การยา้ย

หมายเหตุ  1. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่  13 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. กลุ่มธนบุรี  ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ ในกลุ่มธนบุรี  สังกดั สพป.กทม.
               2. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 18 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ที่อยูใ่นเขตบางกะปิ และเขตบึงกุม่ ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในเขตบางกะปิ และเขตบึงกุม่ สังกดั สพป.กทม.



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

ตา่งเขต ยา้ยเข้า สพป.กทม.

1 นายธีระพงษ์  นุ่นสะพาน ครู คศ.1 เสลภูมิสามัคคี สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 2 ต.ค. 60 2 ต.ค. 60 ศษ.บ. การประถมศึกษา 1. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ อยูร่วมกบัคู่สมรส ดูแลบุตร และ

23,560   (5 ปี 3 เดือน 29 วัน) ค.ม. การบริหารการศึกษา 2. วดัเวตวนัธรรมาวาส สะดวกในการเดินทาง
3. พิบลูอุปถัมภ์

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

2 นายกติติพงษ์  แสงสุวรรณ ครู คศ.1 บ้านปลายแหลม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. พญาไท เพื่อดูแลบิดามารดา  และกลับภูมิล าเนา

17,910 (2 ปี 5 เดือน) 2. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

3. ราชวนิิต

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3 นางสาวญาตา  อรุณสวัสด์ิ ครู คศ.1 วัดคีรีวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 15 พ.ค. 57 15 พ.ค. 57 บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 1. วดัช่างเหล็ก เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ในการ
27,540 (8 ปี 8 เดือน 16 วัน) ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์) ท างาน

3. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

4 นางสาวภัศรา  ทองท่าพยา ครู คศ.1 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป.นนทบุรี เขต 2 26 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส 1. เพื่อยา้ยกลับภูมิล าเนา
19,920 (4 ปี 1 เดือน 5 วัน) 2. วดัอมรินทราราม 2. เพื่อดูแลบิดามารดา

3. โฆสิตสโมสร 3. เพื่อสะดวกในการเดินทาง

2 (1) ขอระงับการย้าย

5 นายณัฐบุตร  เวชพานิชย์ ครู คศ.1 เอนกดิษฐาราม สพป.นนทบุรี เขต 2 16 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1. อนุบาลวดันางนอง เพื่อสะดวกในการเดินทาง
18,610 (3 ปี 1 เดือน 15 วัน) 2. วดัหนัง

3. วดันาคปรก

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

6 นางสาวเปรมทิพย ์ รัตนเรือง ครู คศ.1 โสตศึกษาจงัหวัดปราจนีบุรี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 7 ก.พ. 63 7 ก.พ. 63 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 1. วดัช่างเหล็ก เพื่อดูแลมารดา  เนื่องจากอยูเ่พยีงล าพงั
17,710 (2 ปี 11 เดือน 24 วัน) ป.บัณฑิต วิชาชพีครู 2. - และมีโรคประจ าตัว

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

7 นางแสงเดือน  ฐิติพนัธ์รังสฤต ครู คศ.1 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการเขต 1 15 พ.ย. 59 15 พ.ย. 59 วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ 1. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ 1. เพื่อต้องการเรียนรู้ประสบการณ์
22,720 (6 ปี 2 เดือน 16 วัน) เทคโนโลยแีละส่ือสาร 2. วดัอมรินทราราม ในการท างาน

ศศ.ม. การศึกษา 3. ประถมทวธีาภเิศก 2. เพื่อลดเวลาในการเดินทางระหว่าง
บ้านและโรงเรียน

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้ (ภายในเขตบางกอกใหญ่)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

8 นางสาววรันต์ภรณ์  บุญญสิทธิ์ ครู คศ.1 สุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1 พ.ย. 61 1 พ.ย. 61 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส 1. เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส
20,760 (4 ปี 3 เดือน) 2. ประถมทวธีาภเิศก 2. เพื่อดูแลบุตร

3. - 3. เพื่อสะดวกในการเดินทาง

2 (1) ขอระงับการย้าย

9 นางสาววรฉตัร  ประสานทอง ครู คศ.1 บ้านกลาง สพป.ชมุพร เขต 1 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 กศ.บ. การประถมศึกษา 1. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ เพื่อวางแผนการศึกษาต่อระดับ
19,230 (3 ปี 7 เดือน) 2. - ปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

10 นางสาวอลิศรา  อาจหาญ ครู คศ.1 อบุลรัตนราชกญัญา - สพม.กท.1 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ 1. ราชวนิิต 1. เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
22,180 ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (5 ปี 10 เดือน ป.บัณฑิต วิชาชพีครู 2. - เดินทาง

3. - 2. เพื่อพฒันาตนเองและเพิ่มพนู
ประสบการณ์

2 (1) ขอระงับการย้าย 3. เพื่อดูแลบุตร

11 นางสาวเกษฎา  ค าน้อย ครู คศ.1 ทีปังกรวิทยาพฒัน(์ทวีวัฒนา) สพม.กท 1 19 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 ค.บ. การศึกษาภาษาไทย 1. ราชวนิิต 1. เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส
20,360 ในพระราชปูถมัภ์ (4 ปี 2 เดือน 12 วัน) 2. พญาไท 2. เพื่อกลับภูมิล าเนา

3. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

2 (1) ขอระงับการย้าย

12 นางสาวแสงมณี  เหล็งศิริ ครู คศ.1 วัดราษฎร์โพธิท์อง สพป.สมุทรปราการเขต 1 11 ธ.ค. 61 11 ธ.ค. 61 ศษ.บ. การปฐมวัยศึกษา 1. พิบลูอุปถัมภ์ 1. เพื่อดูแลมารดา
20,140 (4 ปี 1 เดือน 20 วัน) 2. - 2. เพื่อสะดวกในการเดินทาง

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

13 นางสาวชนันรัตน์  จนัทรวงศ์ษา ครู คศ.2 วัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการเขต 1 21 ก.ย. 58 21 ก.ย. 58 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อพฒันาตนเองในสถานศึกษา
25,940 (7 ปี 4 เดือน 10 วัน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. - ที่ใหญข่ึ้น

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

14 นางสาวรุ่งอรุณ  พรมเจยีม ครู คศ.1 วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการเขต 2 29 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 วท.บ. จลุชวีวิทยา 1. ประถมทวธีาภเิศก 1. เพื่อดูแลมารดา
21,850 (4 ปี  10 เดือน 2 วัน) 2. วดัเวตวนัธรรมาวาส 2. ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน

3. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ และน าความรู้ความสามารถที่ตนเอง
มีพฒันาโรงเรียน

2 (1) ขอระงับการย้าย

15 จา่อากาศโทหญงิสาวิตรี  แกอ่นิทร์ ครู คศ.1 วัดบางลาน สพป.ราชบุรี เขต 2 16 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ อยูร่วมกบัคู่สมรส 
17,820 (2 ปี 2 เดือน 15 วัน) ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 2. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร)

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

16 นางสาวปาริชาต  บัวเฉย ครู คศ.1 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม.กท.2 29 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 1. ราชวนิิต 1. เพื่อสะดวกในการเดินทาง
20,960 (5 ปี 1 เดือน 2 วัน) และนิเทศศาสตร์ 2. - และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ป.บณัฑิต วชิาชีพครู 3. - 2. เพื่อดูแลครอบครัว

2 (1) ขอระงับการย้าย

17 นางสาวเจตสุภา  ธรรมพชิญ์ ครู คศ.1 ประชาอทุิศ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อยา้ยกลับภูมิล าเนา
17,310 (2 ปี 5 เดือน) 2. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร) 2. เพื่ออาศัยอยูร่วมกบัครอบครัว

3. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

18 นางสาวธนาภรณ์  สมพทิักษ์ ครู คศ.1 วัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 ธ.ค. 63 1 ธ.ค. 63 กศ.บ. ภาษาองักฤษ 1. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร) เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส และดูแลบุตร
17,760 (2 ปี 2 เดือน) 2. ดาราคาม

3. อนุบาลพิบลูเวศม์

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

19 นางสายทอง  อนิทรมณี ครู คศ.3 วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2 19 มี.ค. 40 23 ม.ค. 50 ค.บ. การประถมศึกษา 1. วดัช่างเหล็ก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
48,180 (15 ปี 1 เดือน 8 วัน) 2. ประถมทวธีาภเิศก

3. ราชวนิิตประถมบางแค

2 (1) ขอระงับการย้าย

20 นางสาวนัฐพร  เพช็รตะกั่ว ครู คศ.1 ตลาดรางกระทุ่ม สพป.นครปฐม เขต 2 2 ต.ค. 60 2 ต.ค. 60 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน
21,910 (5 ปี 4 เดือน) 2. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี

3. พญาไท

2 (1) ขอระงับการย้าย

21 นางสาวธัญชนก  องักสิ์ริทรัพย์ ครู คศ.1 บ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต 1 1 พ.ย. 61 1 พ.ย. 61 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. ประถมทวธีาภเิศก 1. เพื่อกลับภูมิล าเนา
20,490 (4 ปี 3 เดือน) 2. วดัเวตวนัธรรมาวาส 2. เพื่อดูแลบิดามารดา

3. วดัช่างเหล็ก

2 (1) ขอระงับการย้าย

22 ว่าที่ร้อยตรีหญงิวริษฐา ครู คศ.1 วดับางซ้ายใน (ประสิทธิศิ์ลปาคาร) สพป.พระนครศรีอยธุา เขต 2 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวยั 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส 1. เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส และ
เหล็กเพช็ร 17,860 (2 ปี 5 เดือน) 2. ประถมทวธีาภเิศก พฒันางานในหน้าที่

3. พิบลูอุปถัมภ์ 2. เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
ประจ าวันเนื่องจากอยูต่่างถิ่นคนเดียว

2 (1) ขอระงับการย้าย 3. เพื่อความสะดวกและลดค่าใข้
จ่ายในการเดินทาง

23 นางสาวอาภาภรณ์  เบญจวชริะ ครู คศ.1 วัดราษฎร์ปุณณาราม สพป.พระนครศรีอยธุา เขต 2 24 เม.ย. 61 24 เม.ย. 61 วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ 1. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ ยา้ยติดตามคู่สมรส เพื่ออยูก่บั
21,210 (4 ปี 9 เดือน 7 วัน) ค.อ.ม. คอมพวิเตอร์ศึกษา 2. โรงเรียนใดก็ได้ในเขตดุสิต ครอบครัว และดูแลบุตร

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

24 นางสาวกาญจนา  หมัดสะริ ครู คศ.1 ชมุชนวัดก าแพง สพป.พระนครศรีอยธุา เขต 2 23 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพื่อการ 1. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหาเสนี) ยา้ยกลับภูมิล าเนาเพื่อดูแลบิดามารดา
23,070 (6 ปี 1 เดือน 8 วัน) ส่ือสารสากล 2. อนุบาลวดันางนอง

3. อนุบาลพิบลูย์เวศม์

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

25 นางยธุินันท์  คนองเดช ครู คศ.1 บ้านห้วยไทรงาม สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต2 1 พ.ค. 63 1 พ.ค. 63 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
18,050 (2 ปี 9 เดือน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. พิบลูอุปถัมภ์ และอยูร่วมกบัคู่สมรส

3. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี

 

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

26 นางปิยดา  บุญหล้า ครู คศ.2 อนุบาลทัพทัน (อดุมพทิยา) สพป.อทุัยธานี เขต 1 15 พ.ค. 57 21 ต.ค. 63 กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 1. ไทยรัฐวทิยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ) อยูร่วมกบัคู่สมรส
28,920 (2 ปี 3 เดือน 10 วัน) ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

27 นางจนิตนา  หงวนงามศรี ครู คศ.1 บ้านนาคล้าย สพป.พษิณุโลก เขต 3 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี 1. เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส
20,240 (4 ปี 4 เดือน) 2. พิบลูอุปถัมภ์ 2. เพื่อสะดวกในการเดินทาง

3. วดัเวตวนัธรรมาวาส 3. เพื่ออยูร่วมกบัครอบครัว

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

28 นางณัฐปภัสร์  บุษบกแกว้พฒัน์ ครู คศ.1 วัดไชยธารา สพป.ฉะเชงิเทรา เขต 1 1 เม.ย. 54 21 มี.ค. 62 วท.บ. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1. ประถมทวธีาภเิศก 1. เพื่อกลับภูมิล าเนา
31,070 (3 ปี 10 เดือน 10 วัน) วท.ม. พัฒนาการมนุษย์ 2. พญาไท 2. เพื่อดูแลบุตร

ป.บณัฑิต วชิาชีพครู 3. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

29 นายพงศ์สว่าง  พรมบุตร ครู คศ.1 ศรีพฤฒา สพม.กท.2 29 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 ค.บ. พลศึกษา 1. ราชวนิิต เพื่อสะดวกในการเดินทาง
21,150 (5 ปี 1 เดือน) 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

30 นายธีรเดช  ชนะสิริชยัเลิศ ครู คศ.1 สันทรายหลวง สพป.เชยีงใหม่ เขต 2 1 เม.ย. 63 1 เม.ย. 63 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย 1. อนุบาลพิบลูย์เวศม์ เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส
18,550 (2 ปี 10 เดือน) 2. วดัหงส์รัตนาราม

3. วดัอมรินทราราม

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

31 นายสุโชติ  โชติมัย ครู คศ.1 บ้านทุ่งนางเภา สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 1 ก.ย. 63 1 ก.ย. 63 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. พญาไท เพื่อกลับภูมิล าเนา
18,040 (2 ปี 4 เดือน) 2. ราชวนิิต

3. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร)

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

32 ว่าที่ร้อนตรีหญงิสุมิตรา  พราหมณี ครู คศ.1 วัดหนองหอย สพป.ลพบุรี เขต 1  30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส ประหยดั
19,890 (3 ปี 8 เดือน) 2. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร) ค่าใช้จ่ายและสะดวกในการเดินทาง

3. วดัอุทัยธาราม และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์
ในการท างาน

2 (1) ขอระงับการย้าย

33 นางสาวภณิชชา  กาบเครือ ครู คศ.1 วัดโคปูน สพป.สิงห์บุรี 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี เพื่อดูแลบุตร ประสบปัญหาในเร่ือง
20,570 (4 ปี 4 เดือน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. พิบลูอุปถัมภ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงไม่สะดวก

3. ประถมทวธีาภเิศก ในการเดินทาง

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

34 นางสาวสายธาร  สุวรรณเขต ครู คศ.1 วัดท่าอฐิ สพป.สิงห์บุรี 2 ต.ค. 60 2 ต.ค. 60 ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 1. ประถมทวธีาภเิศก เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน
22,380 (5 ปี 3 เดือน 29 วัน) 2. - เพื่อยา้ยไปสร้างครอบครัว

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย

35 นางสาวอภิญญา  วิระกา ครู คศ.1 วัดเพิม่ประสิทธิผล สพป.สิงห์บุรี 15 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 1. ราชวนิิต เพื่อกลับภูมิล าเนา และดูแลครอบครัว 
18,530 (2 ปี 8 เดือน 16 วัน) 2. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

3. พิบลูอุปถัมภ์

2 (2) สถานศึกษาใดๆก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

36 นางสาวสุทธิณี  ศิริพรมงคล ครู คศ.1 บ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต 1 25 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 1. ดาราคาม เพื่อพฒันาตนเอง 
17,470 (2 ปี 2 เดือน 6 วัน) ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อกลับภูมิล าเนาดูแลบิดาของคู่สมรส

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

37 นางสาวณัฐริยา  สาระรัตน์ ครู คศ.1 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สพป.อดุรธานี เขต 3 16 ต.ค. 63 16 ต.ค. 63 ค.บ. ประถมศึกษา 1. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อกลับภูมิล าเนา และดูแลบิดามารดา
17,850 (2 ปี 3 เดือน 15 วัน) 2. อนุบาลสามเสน (สลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

3. วดัเวตวนัธรรมาวาส

2 (1) ขอระงับการย้าย

38 นายธเนศ  ทองศิริ ครู คศ.1 วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต 1 26 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 1. ราชวนิิตประถมบางแค เพื่อกลับภูมิล าเนา
17,740 (2 ปี 3 เดือน 5 วัน) 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย 

39 นางดวงฤทัย  ผกาแกว้ ครู คศ.2 วัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 1 1 พ.ค. 56 1 พ.ค. 56 ค.บ. การประถมศึกษา 1. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอปุถัมภ)์ เพื่อกลับภูมิล าเนา และอยูร่วมกบั
30,810 (9 ปี 9 เดือน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. วดัเวตวนัธรรมาวาส คู่สมรส

3. วดัโสมนัส

2 (1) ขอระงับการย้าย 

40 นางสาวสุขฤทัย  เรณู ครู คศ.1 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2 3 พ.ค. 62 3 พ.ค. 62 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. วดัอมรินทราราม เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส เนื่องจาก
19,730 (3 ปี 8 เดือน 28 วัน) 2. ประถมทวธีาภเิศก ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

3. โรงเรียนในกลุ่มธนบรีุ เพื่อต้องการวางแผนครอบครัวฯ

2 (1) ขอระงับการย้าย 

41 นางสาวลลนา  แกว้น้อย ครู คศ.1 บ้านหนองม่วง สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. ประถมทวธีาภเิศก เพื่ออยูก่บัครอบครัว และเพื่อความ
20,480 (4 ปี 3 เดือน 27 วัน) 2. วดัอมรินทราราม สะดวกในการเดินทาง

3. วดัหงส์ร้ตนาราม

2 (1) ขอระงับการย้าย 

42 นางวาลิกา  พงศ์ภัทรานนท์ ครู คศ.2 วัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกลู) สพป.ราชบุรี เขต 1 12 พ.ค. 57 20 ต.ค. 63 วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1. วดัช่างเหล็ก เพื่ออยูร่วมกบัคู่สมรส
28,950 (2 ปี 3 เดือน 11 วัน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

ป.บณัฑิต วชิาชีพครู 3. ทุ่งมหาเมฆ

2 (1) ขอระงับการย้าย 



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

43 นายศักด์ิดาธร  ใจแกว้ ครู คศ.1 วัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 16 ต.ค 63 16 ต.ค. 63 ศศ.บ. ภาษาไทย 1. ราชวนิิต เพื่อพฒันาตนเอง และศึกษาต่อใน
17,820 (2 ปี 3 เดือน 15 วัน) 2. พระต าหนักสวนกุหลาบ ระดับปริญญาโท การสอนภาษาไทย

3. - (นอกเวลา)

2 (1) ขอระงับการย้าย 

44 นางสาวสุภาภรณ์  บริบาล ครู คศ.1 รุจริพฒัน์ สพป.ราชบุรี เขต 1 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 ศษ.บ. การประถมศึกษา 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกลับภูมิล าเนาอยูก่บัครอบครัว
19,060 (3 ปี 6 เดือน 23 วัน) 2. - และดูแลบุตร เนื่องจากประสบปัญหา

3. - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ต้องการ
วางแผนครอบครัวและการศึกษาบุตร

2 (1) ขอระงับการย้าย 

45 นางสาวชลนิชา  แซ่ซ้ง ครู คศ.1 คลองบางแกว้ สพป.สุมทรปราการ เขต 2 1 พ.ย. 61 1 พ.ย. 61 ศษ.บ. การประถมศึกษา 1. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจา่ง สิงหเสน)ี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
20,240 (ภิรมยป์ระชาราษฎร์) (4 ปี 3 เดือน) 2. พิบลูอุปถัมภ์ ท างานใกล้ที่พกัอาศัยปจจุบัน

3. -

2 (1) ขอระงับการย้าย 

46 นางสาวกาญจนา  พลิาวุฒิ ครู คศ.1 บ้นโคกสูงคูขาด สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 1 เม.ย. 62 1 เม.ย. 62 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1. พญาไท เพื่อกลับภูมิล าเนาและพฒันา
19,700 (3 ปี 10 เดือน) 2. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ ประสบการณ์ในการท างาน

3. วดัอมรินทราราม

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

47 นางสาวณัฐณรินทร์  จนัดาวงศ์ ครู คศ.1 ชมุชนวัดเสด็จ สพป.ปทุมธานี เขต 1 14 ส.ค. 58 14 ส.ค. 58 ค.บ. การประถมศึกษา 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสะดวกในการเดินทาง และ
24,470 (7 ปี 5 เดือน 17 วัน) 2. - เพื่อกลับภูมิล าเนา

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย

48 นางสาวพมิพน์ิภา  สุโพธิ์ ครู คศ.1 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก 13 มี.ค. 63 13 มี.ค. 63 ศน.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 1. ดาราคาม 1. เพื่อสะดวกในการศึกษาต่อ
18,880 (2 ปี 10 เดือน 18 วัน) 2. อนุบาลพิบลูเวศม์ 2. เพื่อความกา้วหน้าด้านวิชาชีพ

3. ทุ่งมหาเมฆ 3. สะดวกในการเดินทาง

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

49 นางสาวอาภรณ์  ทรงคาศรี ครู คศ.1 บ้านคลอง 24 สพป.นครนายก 5 พ.ย. 63 5 พ.ย. 63 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. ประถมทวธีาภเิศก เพื่อพฒันาตนเอง เรียนรู้ประสบการณ์
18,200 (2 ปี 2 เดือน 26 วัน) 2. ทุ่งมหาเมฆ พฒันาทักษะทุกๆด้าน

3. อนุบาลวดันางนอง

2 (1) ขอระงับ การย้าย

50 นางสาวชติาภา  อดุอนิทร์ ครู คศ.1 วัดศรีมงคล สพป.ฉะเชงิเทรา เขต 1 16 ธ.ค.63 16 ธ.ค. 63 ค.บ. ภาษาองักฤษ 1. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี เพื่อพฒันาวิชาชีพ
17,770 (2 ปี 1 เดือน 15 วัน) 2. อนุบาลพิบลูเวศม์

3. ทุ่งมหาเมฆ

2 (1) ขอระงับ การย้าย

51 นางสาวปิยฉตัร  สกลุแกว้ ครู คศ.1 สุเหร่าคลอง 19 สพป.ฉะเชงิเทรา เขต 1 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 ศษ.บ. การประถมศึกษา 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกลับภูมิล าเนา
20,750 (4 ปี 4 เดือน) 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย

52 นางสาวพรทิวา  สกลุทอง ครู คศ.1 มหาสวัสด์ิ (ราษฎรบ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 12 ม.ค. 60 12 ม.ค. 60 ค.บ. พลศึกษา 1. ดาราคาม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
22,900 (5 ปี 1 เดือน 19 วัน) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

2 (1) ขอระงับ การย้าย

53 นางสาวนภาภรณ์  สุดแสง ครู คศ.2 บ้านแหลมกะเจา สพป.นครปฐม เขต 1 17 พ.ค. 53 19 ต.ค. 60 ศษ.บ. พลศึกษา 1. บา้นหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เพื่อกลับภูมิล าเนา
35,250 (5 ปี 3 เดือน 12 วัน) 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย

54 นางสาววิชชดุา  เฉยีบแหลม ครู คศ.1 ชมุชนวัดพชิติปิตยาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 13 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวยั 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส เพื่อยา้ยกลับไปอยูก่บัครอบครัว
19,100 (3 ปี 2 เดือน 18 วัน) 2. - 

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

55 นางสาวจรรยาพร  วิชยัสิทธิกลุ ครู คศ.1 วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 ศษ.บ. การประถมศึกษา 1. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มประสบ
20,590 (4 ปี 4 เดือน) 2. - การณ์การท างาน กลับภูมิล าเนา

3. - เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2 (1) ขอระงับ การย้าย

56 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร  แสงวิชยั ครู คศ.1 บ้านปลายคลอง 22 สพป.นครนายก 21 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1. บางบวั (เพ่งต้ังตรงจติรวทิยาคาร) เพื่อพฒันาตนเอง 
18,050 (2 ปี 6 เดือน 10 วัน) ป.บณัฑิต วชิาชีพครู 2. ดาราคาม เพื่อพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา

3. ทุ่งมหาเมฆ

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

57 นางสาวมานิตา  ทองศุข ครู คศ.2 ท่าทรายประชาอปุถมัภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 16 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส เพื่อกลับภูมิล าเนา และดูแลบิดามารดา
28,180 (8 ปี 7 เดือน 15 วัน) ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 2. ทีปงักรวทิยาพัฒน์ (วดัโบสถ์) ในพระราชูปถัมภฯ์

. 3. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

2 (1) ขอระงับ การย้าย

58 นางสาวมณฑาทิพย ์ ค้าพลอยดี ครู คศ.2 วัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 1. ราชวนิิต เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
26,990 (7 ปี 10 เดือน 15 วัน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย

59 นายกนกศักด์ิ  วาสุกรี ครู คศ.2 วัดบางพลีใหญก่ลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15 พ.ค. 58 15 พ.ค. 58 ค.บ. ดนตรีไทย 1. พระต าหนักสวนกุหลาบ ยา้ยกลับภูมิล าเนา
25,880 (7 ปี 8 เดือน 16 วัน) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2. อนุบาลวดันางนอง 

3. -

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

60 นางสาวโชติกา  โสสุด ครู คศ.1 วัดกระซ้าขาว สพป.สมุทรสาคร 28 ต.ค. 58 28 ต.ค. 58 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. พิบลูอุปถัมภ์ เพื่อยา้ยตามคู่สมรส และบุตร
25,040 (7 ปี 3 เดือน 3 วัน) ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 2. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี

3. วดัเวตวนัธรรมาวาส

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



คุณสมบัติผู้ขอยา้ยกรณีปกติ
(ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา

ปัจจบุัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับ
ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.2566)

เหตุผลขอยา้ย

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค าร้องขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ตา่งเขตยา้ยเข้า สพป.กทม.)
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 (ระหวา่งวนัที่ 11 - 31 มกราคม 2566)

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง
อนัดับ/

เงินเดือน
โรงเรียน สังกดั

วันบรรจุ   
วัน/เดือน/ปี

วุฒิ วิชาเอก ประสงค์ยา้ยไปโรงเรียน

61 นางสาววันนิสาข ์ แสงสาคร ครู คศ.1 วดัยกกระบัตร (ชบุราษฎร์นุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร 25 ต.ค. 59 25 ต.ค. 59 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส เพื่อหาประสบการณ์การท างาน
23,260 (6 ปี 3 ปี 6 วัน) 2. วดัช่างเหล็ก

3. ประถมทวธีาภเิศก

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

62 นางสาวศศิมาศ  หอมบุญมา ครู คศ.2 วัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 4 ก.ค. 59 4 ก.ค. 59 ค.บ. สังคมศึกษา 1. ไทยรัฐวทิยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกลับภูมิล าเนาและพฒันาตนเอง
23,120 (6 ปี 6 เดือน 27 วัน) กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2. -

3. -

2 (1) ขอระงับ การย้าย

63 นายกฤษ  สวัสฐยะ ครู คศ.1 เอกชยั สพป.สมุทรสาคร 1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 60 ศษ.บ การประถมศึกษา 1. วดัเวตวนัธรรมาวาส เพื่อยา้ยกลับภูมิล าเนา
22,910 (5 ปี 5 เดือน) 2. อนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาลอุปถัมภ์)

3. -

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้ (ใกล้เขตบางซ่ือ)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

64 นางสาวมัชฌมิา  เนติโกวิท ครู คศ.2 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป.สมุทรสาคร 1 ธ.ค. 58 20 มี.ค. 63 วท.บ. ธรณีวิทยา 1. ทุ่งมหาเมฆ เพื่อดูแลบุตร และอยูร่วมกบัคู่สมรส
24,920 (2 ปี 10 เดือน 11 วัน) ค.ม. บริหารการศึกษา 2. ดาราคาม

3. ประถมทวธีาภเิศก

2 (2) สถานศึกษาใดก็ได้ (ยกเวน้สถานศึกษาในเขตสายไหม )

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

65 นางสาวณธาร  สวัสด์ินภา ครู คศ.1 วัดสะพาน (ศิษยส์มพงษ์อทุิศ) สพป.นครนายก 21 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. พระต าหนักสวนกุหลาบ เพื่อดูแลบิดามารดาที่ป่วย และพฒันา
17,920 (2 ปี 6 เดือน 10 วัน) 2. พิบลูอุปถัมภ์ ศักยภาพตนเอง

3. พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสน)ี

2 (2) สถานศึกษาใดๆ ก็ได้ ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  1. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่  1,2,3,5,17,18,24,25,27,28,30,31,33,35,46,48,56,59,60,61,65 ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสังกดั สพป.กทม.
              2. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 7 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ที่อยูใ่นเขตบางกอกใหญ ่ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในเขตบางกอกใหญ ่สังกดั สพป.กทม.
              3. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 40 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ที่อยูใ่นกลุ่มธนบุรี ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อ 1
              4. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 63 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ที่อยูใ่นเขตบางซ่ือ ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในเขตบางซ่ือ สังกดั สพป.กทม. 
              5. บัญชีรายชื่อ ล าดับที่ 64 ขอให้โรงเรียนในสังกดั สพป.กทม. ยกเว้นโรงเรียนที่อยูใ่นเขตสายไหม ด าเนินการน ารายชื่อเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจาก ระบุการยา้ยตามข้อ 2(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ยกเว้นเขตสายไหม สังกดั สพป.กทม. 


