ที่ ศธ 04235/64

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 16000

5 มกราคม 2562
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. งบหน้าประกอบคาร้องขอย้าย / แบบคาร้องขอย้าย
2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัด สพฐ.
3. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครู
4. ตาแหน่งว่าง/อัตรากาลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กาหนด

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 และให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายโดยยื่นคาร้องขอย้ายได้ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
เป็นเวลา 15 วันทาการ (ระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 2562) และยื่นคาร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 5 ขอซ้ อ มความเข้ า ใจในการส่ ง คาร้ องขอย้ า ยของ
ข้าราชการครูฯ ประสงค์ไปดารงตาแหน่งโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ต้องส่งเอกสาร
จำนวน 3 ชุด ประกอบการพิจารณาโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ดังนี้
1. งบหน้าประกอบคาร้องขอย้ายฯ
2. คาร้องขอย้าย กรอกรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในแบบคาร้องขอย้ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. สาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นคาร้อง
ขอย้ายรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เอกสารอื่นใดที่ประกอบการพิจารณาย้าย (ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
ทั้งนี้ ให้รวบรวมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ส่งถึงสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภำยใน
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 อนึ่งหากได้รับการพิจารณาแล้วจะไม่อนุญาตให้ระงับโดยเด็ดขาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูฯ ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 3650 7454
โทรสาร 0 3650 7445

งบหน้ารายละเอียดและเอกสารอ้างอิงประกอบการประเมินฯ การย้ายข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
----------------------คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดฯ
ชื่อ – สกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ...................... วิทยฐานะ .......................................
อัตราเงินเดือน ....................... บาท โรงเรียน ......................................................... จังหวัด ....................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................................................................................................
องค์ประกอบ/
รายการ
หมายเหตุ
(ทาเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง)
ตัวชี้วัด
1.1
วุฒิการศึกษา
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
ความรู้
 ปริญญาเอก สาขาวิชา ......................................................... 1. สาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16
 ปริญญาโท สาขาวิชา .......................................................... ที่เป็นปัจจุบัน (จนท.ทะเบียนประวัติ
 ปริญญาตรี สาขาวิชา .......................................................... รับรองสาเนาถูกต้อง)
2.สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
 ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชา .............................................. คุณวุฒิ (ผู้ขอย้ายรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.2
1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ความสามารถ
ผู้เรียน/สถานศึกษา

(หน้าที่ ...........................................)
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................

 รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา และมีผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จฯ จานวน ................ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
6. ..............................................................................................
7. .............................................................................................. (หน้าที่ .............................................)
1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา
 ได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรม
การเรียนการสอน จานวน ............. งาน ได้แก่
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
6. ..............................................................................................
7. ..............................................................................................

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
...............................................................

(หน้าที่ .............................................)

-2องค์ประกอบ/
รายการ
หมายเหตุ
(ทาเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง)
ตัวชี้วัด
1.3
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
ประสบการณ์
...สาเนา ก.พ. 7 ...
การสอน  สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
(หน้าที่ ...........................................)
 สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย
1.4
 วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
วิชาเอก  วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
ตามความ
แต่มปี ระสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ
จาเป็นของ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
(ประสบการณ์วิชาที่สอน ได้แก่ ..............................................
......................................................................................................
.....................................................................................................)
 วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และ
ไม่มปี ระสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
...............................................................

(หน้าที่ .............................................)

2.
ลาดับ
สถานศึกษา
ที่ประสงค์
จะย้ายไป
ปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 1 รร. .......................................................................... เอกสารอ้างอิง ได้แก่
ลาดับที่ 2 รร. .......................................................................... ... คาร้องขอย้าย ...
ลาดับที่ 3 รร. ..........................................................................
ลาดับที่ 4 รร. ..........................................................................
ลาดับที่ 5 รร. ..........................................................................
....................................................................................................

3.
ระยะเวลา
ที่ดารง
ตาแหน่งฯ
ในสถานศึกษา
ปัจจุบัน
4.
สภาพ
ความ
ยากลาบากฯ

ดารงตาแหน่ง หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
ตั้งแต่ ........................................................................ ถึง
.........................................................................
รวมระยะเวลา ............ ปี ................ เดือน

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
... สาเนา ก.พ. 7 ...
(หน้าที่ ...........................................)

สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน
 ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลังฯ
 ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
...สพม.5 พิจารณารายชื่อ
สถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษ
จากประกาศ กระทรวงการคลังฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

-3องค์ประกอบ/
ตัวชี้วัด
5.
เหตุผล
การขอย้าย

รายการ
(ทาเครื่องหมาย ลงใน  และ/หรือกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง)

 อยู่รวมกับคู่สมรส
 ดูแลบิดา มารดา หรือบุตร
 กลับภูมิลาเนา
 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................

หมายเหตุ
เอกสารอ้างอิง (ที่สอดคล้อง
กับเหตุผลการขอย้าย) ได้แก่
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
...............................................................
..............................................................
.............................................................

(หน้าที่ .............................................)
6.
6.1 วิทยฐานะ
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
ความอาวุโส  วิทยฐานะ (ระบุ) ............................................................... ... สาเนา ก.พ. 7 ...
ตามหลัก  ไม่มวี ิทยฐานะ
…………………………………………………..
ราชการ
(หน้าที่ ...........................................)
6.2 อายุราชการ
เริ่มรับราชการ เมื่อ .......................................................... ถึง
วันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาร้องฯ (29 ม.ค. 2562)
รวมระยะเวลา ............ ปี ................ เดือน
7.
ความเห็น  เห็นควรรับย้าย
ของ
 ไม่เห็นควรรับย้าย
(สพม.5 เป็นผู้ประเมินฯ จากการรายงานฯ ความเห็น
คณะกรรมการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ของสถานศึกษาทีร่ ับย้าย)
สถานศึกษา
ที่รับย้าย

เอกสารอ้างอิง ได้แก่
... สาเนา ก.พ. 7 ...
(หน้าที่ ...........................................)
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
... ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่รับย้าย...

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ............................................................ ผูข้ อย้าย
(...........................................................)
ตาแหน่ง .................................................................................

แบบคาร้ องขอย้ ายของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วันที่ยนื่ คาร้องขอย้าย..............มกราคม พ.ศ. ........................ สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ขอย้าย
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด.............................................
ชื่อ-สกุล...............................................................ตาแหน่ง......................................วิทยฐานะ.........................
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด..........................................
เลขประจาตัวประชาชน
สถานศึกษา.............................................................................................จังหวัด.......................................
ปกติ
พิเศษ กรณี.........................................
กรณี
รับเงินเดือนอันดับ..............................ขั้น......................................บาท (ปีงบประมาณ..........................)
เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................
ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลอื่นๆ
ขอย้ายไปดารงตาแหน่งที่
เหตุผลการขอย้าย
1. เกิดวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ............ 1.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้าย โดยเรียงลาดับ
กรณีปกติ
2. วุฒิ................................................................... เคยถูกลงโทษทางวินัย
ตามความประสงค์ (ขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่
ระบุ.........................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก............................................
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
การศึกษาเดียว) ดังนี้
...................................................................
วิชาโท..............................................................
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
1. หน่วยงานทางการศึกษา
...................................................................
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ที่สาเร็จ
ตักเตือน
ภาคทัณฑ์
(1) โรงเรียน......................................................
...................................................................
การศึกษา)
พักใช้ใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต
สังกัด..........................................................
...................................................................
3. ความรูค้ วามสามารถ........................................ 2. สภาพความยากลาบากในการปฏิบัติงาน
(2) โรงเรียน.....................................................
กรณีพิเศษ
.........................................................................
กันดาร/ชายแดน/เสียงภัย
สังกัด..........................................................
ระบุ...........................................................
.........................................................................
มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออก/มลพิษ
(3) โรงเรียน.....................................................
...................................................................
.........................................................................
ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย
สังกัด..........................................................
...................................................................
4. ประสบการณ์...................................................
ยากลาบากในการเดินทาง
(4) โรงเรียน.....................................................
...................................................................
.........................................................................
ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/
สังกัด..........................................................
...................................................................
.........................................................................
เขตพื้นที่การศึกษา.........................ก.ม.
2. ถ้าไม่ได้ตามระบุ
กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์
5. คู่สมรสชื่อ.......................................................
อื่น ๆ
.............(1)ขอระงับการย้าย
ของทางราชการ
อาชีพ............................................................... (ระบุ).............................................................
.............(2)สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัด
ระบุ............................................................
ที่ทางาน........................................................... .......................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
...................................................................
ตาบล............................................................... ......................................................................
กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามข้อ 1 และ
...................................................................
อาเภอ............................................................. .......................................................................
ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่
...................................................................
จังหวัด............................................................. .......................................................................
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
...................................................................

----
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6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........................................
หมู่ที่...............ตาบล..........................................
อาเภอ...............................................................
จังหวัด..............................................................
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเขที.่ ...................
หมู่ที่...............ตาบล..........................................
อาเภอ...............................................................
จังหวัด..............................................................
ประวัติการรับราชการ
1. เริม่ รับราชการตาแหน่ง..................................
สถานศึกษา....................................................
สังกัด.................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
2. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง.......................................
สถานศึกษา.....................................................
สังกัด.................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด.....................ปี
...........................เดือน............................วัน
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ระดับ................................................................
สถาบัน..............................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน......................พ.ศ.............

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบัตริ าชการที่
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน.......................พศ.............
4. รางวัลทีไ่ ด้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ
1...................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
2....................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
3....................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

หมายเหตุ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสานักงานบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ปรับแบบคาร้องได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบั เปลี่ยน)
นาย/นาง/นางสาว...................................................
ตาแหน่ง..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

----
ตาแหน่ง...............................................................
ตาแหน่งเลขที่..........................อันดับ.....................
ขั้น........................................บาท
สถานศึกษา...........................................................
สังกัด......................................................................
หลักฐานประกอบการพิจารณา
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสาเนา ให้รับรองสาเนา
ทุกฉบับ)
สาเนา ก.พ.7 หรือ สาเนา ก.ค.ศ.16
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบสาคัญการสมรส
ใบรับรองแพทย์
บันทึกประจาวัน ตารวจ/ฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อมูลตกลงของผู้ย้ายสับเปลี่ยนทุกคน
อื่น ๆ ระบุ.......................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
................................................................................
..................................................................................
………………………………………………………………………
หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก..................................
.....................................................................ทดแทน
ลงชื่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(....................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ..............
.................................................................................
................................................................................
……………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(.............................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............
..............................................................................
………………………………………………………………….
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ..............

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ...............................................................................ผูข้ อย้าย
(..............................................................................)
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................

ที่
1
2
3
4
5
6
7

บัญชีรายละเอียดตาแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โรงเรียน
อาเภอ
จังหวัด ตาแหน่งเลขที่
วิชาเอก
หมายเหตุ
จังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
36732
ภาษาอังกฤษ
พระนารายณ์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
37660
ฟิสิกส์
โคกสาโรงวิทยา
โคกสาโรง
ลพบุรี
127450
สังคมศึกษา
บ้านชีวิทยา
บ้านหมี่
ลพบุรี
38197
คหกรรม
บ้านหมี่วิทยา
บ้านหมี่
ลพบุรี
38109
คณิตศาสตร์
ชัยบาดาลวิทยา
ชัยบาดาล
ลพบุรี
75726
ภาษาไทย
ชัยบาดาลวิทยา
ชัยบาดาล
ลพบุรี
37128
คอมพิวเตอร์

อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จังหวัด

อัตรำกำลัง

เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
อินทร์บุรี
ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี

-1
-1
-1
-2
พอดี
พอดี
2
พอดี
พอดี
1
พอดี
พอดี

เมืองลพบุรี
ชัยบาดาล
เมืองลพบุรี
โคกสาโรง
บ้านหมี่
เมืองลพบุรี
หนองม่วง
ลาสนธิ
ท่าวุง้
บ้านหมี่
โคกสาโรง
เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
เมืองลพบุรี
ท่าวุง้
พัฒนานิคม
ท่าหลวง
ชัยบาดาล
พัฒนานิคม
สระโบสถ์

ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

-1
-1
-1
-1
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
-1
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี

จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
ศรีวินิตวิทยาคม
บ้านแป้งวิทยา
บางระจันวิทยา
ท่าช้างวิทยาคาร
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
หัวไผ่วิทยาคม
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ทองเอนวิทยา
ค่ายบางระจันวิทยาคม
จังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์
ชัยบาดาลวิทยา
พิบูลวิทยาลัย
โคกสาโรงวิทยา
บ้านหมี่วิทยา
ดงตาลวิทยา
หนองม่วงวิทยา
ลาสนธิวิทยา
ท่าวุง้ วิทยาคาร
บ้านชีวิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โคกตูมวิทยา
ยางรากวิทยา
บ้านข่อยวิทยา
บ้านเบิกวิทยาคม
ขุนรามวิทยา
ท่าหลวงวิทยาคม
ชัยบาดาลพิทยาคม
โคกสลุงวิทยา
สระโบสถ์วิทยาคาร

หมำยเหตุ

อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

พัฒนานิคม
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ปิยะบุตร์
โคกเจริญวิทยา
จังหวัดชัยนำท
คุรุประชาสรรค์
วัดสิงห์
หันคาพิทยาคม
ห้วยกรดวิทยา
สรรพยาวิทยา
ชยานุกิจพิทยาคม
สาครพิทยาคม
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ศรีสโมสรวิทยา
บุญนาคพิทยาคม
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ชัยนาทพิทยาคม
จังหวัดอ่ำงทอง
สตรีอ่างทอง
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โพธิท์ อง(จินดามณี)
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูม)ิ
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม
ไผ่วงวิทยา
โยธินบูรณะ อ่างทอง
ราชสถิตย์วิทยา
ริ้วหว้าวิทยาคม
สามโก้วิทยาคม
บางเสด็จวิทยาคม
โพธิท์ องพิทยาคม

อำเภอ
ชัยบาดาล
พัฒนานิคม
เมืองลพบุรี
บ้านหมี่
โคกเจริญ

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

อัตรำกำลัง
พอดี
พอดี
พอดี
5
1

สรรคบุรี
วัดสิงห์
หันคา
สรรคบุรี
สรรพยา
สรรพยา
มโนรมย์
มโนรมย์
เนินขาม
หนองมะโมง
สรรพยา
หันคา
เมืองชัยนาท

ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
1
2
1
2
พอดี

เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
โพธิท์ อง
วิเศษชัยชาญ
ป่าโมก
วิเศษชัยชาญ
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
เมืองอ่างทอง
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
ป่าโมก
โพธิท์ อง

อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

-6
-3
-1
-1
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
1
พอดี
พอดี
พอดี
7

หมำยเหตุ

