
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
บรัเวณศูนย่ราชการ นค ๔๓๐๐๐

มีนาคม ๒๔๖๒

เร่ือง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๔๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเชตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๐๘/๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๔๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม ๒๔๖๒ มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๔๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จึงมีคำส่ังย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมติดังกล่าว ท้ังน้ีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับคำส่ังย้าย ให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที 
ในสถานศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ัง ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันท่ีรับทราบคำส่ัง รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถิอ

(นายชาตรี ม่วงสว่าง)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๗๔ 
โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๓๑๘๙



ะร
 IL

คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ที ๑๐๘/๒๕๖๒

เร่ือง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ 
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จำนวน ๑๙ ราย ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชาตรี ม่วงสว่าง) 

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย



บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แบบท้ายคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑0๘/๒๕๖๒ ลงวับท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ค.๒๕๖๒

ลำ

ดับ

ท่ี

ข่ือ - สกุล

เลขประจำดัวประขาขบ
จุฒ/ 

วขาเอก

ตำแหน่งและสังกัดเดืม ตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง หบ่งแล ะอัตราเงันเดีอนท่ีไข้รับย้ายหรีอลับฝ
ต้ังแต่วันท่ี หมายเหตุตำแหน่ง/

หน่วยงาบการศึกษา
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขท่ี 

เลขกรมบัญขีกลาง

เงินเดือน ตำแหน่ง/

หน่วยงานการศึกษา
วิทยฐานะ

เงินเดือน ตำนหน่ 

ง
ตำแหน่งเลขท่ี 

เลขกรมนัญขกลาง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน

๑ บางลักขณา โกกะพันธ์ ค.บ. ครู - ๖๕๑๕ คศ.๑ ๒๑,๑๔๐ ครู - คศ.๑ ๒๑,๑๔๐ ครู ๔๕๒(พ) คศ.๓ ๔๘,{ท๙๐ ๑๔ ๑. ให้ลับเปล่ียน
๑๔๓๐๒๐๐๑๓๑๓๐๘ คณิตศาสตร โรงเรียบหนองแลงประขาสรรค์ 0๑๓0๖๔๒ โรงเรียนบ้านบ้ําโมง ๐๒๗๔๖๙๐ มืบาคม อัตราเงินเดือน

อำ๓ อบึงโขงหลง อำเภอท่าบ่อ ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดบึงกาห จังหวัดหนองคาย ท่ีใข้รับย้าย

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาน สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง
ขอของตนเอง

๒ นางสาวว ิลัยพร บุตรดี ศพ.บ. ครู - ๓๐๖๕ คศ.๑ ๒๒,๔๔๐ ครู - คศ.๑ ๒๒,๔๔๐ ครู ๒๖๑๙ คศ.๑ ๒๔,๒๙๐ ๑๕ ๑. ให้ลับเปล่ียน

๔๔๓๐๗๐๐๐๗๖๐๒๓ การศกพาปฐมวัย โรงเรียบบ้านโคกสะอาด ๐๑๒๙๔๗๓ โรงเรียบบ้านวังบ้ํามอก ๐๒๗๖๐๘๐ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศพ.ม. อำ๓ อเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีเชียงโหม' ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

การบริหารการคิกพา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ท่ีไข้รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง
ขอของตนเอง

๓ นางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวง วท.บ. ครู ขำบาญการ ๑๖๔ คศ.๒ ๒๔,๙๓๐ ครู ขำนาญการ คศ.๒ ๒๔,๙๓๐ "'1 ๙๔ คศ.๓ ๔๓,๙๔๐ ๑๔ ๑. ให้ลับเปล่ียน

๑๔๓๐๘๐๐๐๐๑๙๔๒ จุลขีววิทยา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ๐๓๓๒๔๖๓ โรงเรียนบ้านนาง้ิว ๐๒๗๖๑๗๔ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศพ.ม. อำเภอบางพล อำ๓ อสังคม ๒๔๖๒ กับตำแหน่ง

การนรํหารการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองคาย ท่ีไข้รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอของตนเอง

๔ บายสุภข้ย สุริยะกมล กศ.บ ครู ขำนาญการ ๔๘๖ คศ.๓ ๓๒,๔๑๐ ครู ขำนาญการ คศ.๓ ๓๒,๔๑๐ ครู ๑๑๐ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ๑๔ ๑. ให้ลับเปล่ียน

๓๔๙๐๔๐๐๐๖๑๔๒๔ การประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาตะแบง พิเศษ ๐๑๗๗๑๙๖ โรงเรียบบ้านห้วยไขงัว พิเศษ ๐๒๗๖๒๔๔ มีนาคม อัตราเงินเดือน

กศ.ม. อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอลังคม ๒๔๖๒ กับตำแหน่ง

การวิจัยการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย ท่ีใข้รับย้าย

ปร.ด. สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ขอของตบเอง

๕ นางวาสนา การมาโส ค.บ. ครู ขำนาญการ ๖๕๒๕ คศ.๓ ๔๓,๐๘๐ ครู ขำนาญการ คศ.๓ ๔๓,๐๘๐ ครู ๔๒๔๗ คศ.๓ ๔£%©๘๐ ๑๔ ๑.ให้ลับเปล่ียน

๓๘๔๐๑๐๐๑๙๖๐๓๖ การประถมศึกษา โรงเรียบบ้านเทพประทับ พิเศษ ๐๒๗๖๒๒๔ โรงเรยบชุมซบ'ประซาสงไกราะห์ ๔ พิเศษ ๐๒๗๖๐๙๒ ท '" มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำ๓ อสังคม อำ๓ อสังคม ๒๔๖๒ ก้พ)แหน่ง

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย /  1.<& / vfyfร^ย้าย

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 1!' 1■'ร C. ๒%า?เพามคำร้อง

[ • £ :■ k i ขธ*เอง fu  เอง



บัญชีรายละเอียดการย้ายช้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แนบท้ายคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๐๘/๒(ะ๖๒ ลงวับท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำ ชีอ - สกุล
ๅฒิ/

ตำแหน่งและสังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง หน่งแล ร;อัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้ายหรือสับฟ

ดับ เลขประจำตัวประซาซน ตำแหน่ง/ ตำแหน่งเลขท่ี เงินเดือน ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

เงินเดือน ตำแหน่ ตำแหน่งเลขท่ี เงินเดือน ต้ังแต่วันท่ี หมายเหตุ

ท่ี วิซาเอก
หน่วยงานการศึกษา

วิทยฐานะ
เลขกรมบัญชีกลาง อันดับ เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา อันดับ เงินเดือน ง เลขกรมบัญชีกลาง อันดับ เงินเดือน

๖ นางสาวนราธิป เฉียบแหลม ค.บ. ซ0านาญการ ๕๑๓๑ คศ.๓ ๔๑,๕๘๐ ครู ชำนาญการ คศ.๓ ๔๑,๕๘๐ ครู ๕๒๘๓ คศ.๓ ๒๖,๓๕๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๓๔๓๐๒๐๐๔๐๕๓๒๓ การประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนม่วง พิเศษ ๐๑๓๐๐๕๘ โรงเรียนอนุบาลสังคม พิเศษ ๐๒๗๖๑๒๗ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศษ.ม. อำเภอศรีวิไล อำเภอสังคม ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

การบริหารการศึก,ษา จังหวัดบ้งกาฬ จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้รับย้าย

สำนักงานเขตพนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ซอซองตนเอง

๗ นางสุซาดา จันทร์ศรีนวล ค.บ. ครู - ๕๓๑๙ คศ.๑ ๒๗,๗๑๐ ค1 - คศ.๑ ๒๗,๗๑๐ ครู ๙๖๓ คศ.๔ ๖๒,๑๐๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๕๔๑๐๑๐๐๑๕๙๔๐๘ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผาต้ัง ๐๒๗๖๒๓๕ โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา ๐๒๗๖๔๔๔ (คศ.๓) มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอสังคม อำเภอสระใคร ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้'รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เซต ๑ สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ซอซองตนเอง

๘ บายมบุญ ภูมิประสาท วท.บ. ค รู - ๕๗๖ คศ.๑ ๒๕,๗๓๐ ครู - คศ.๑ ๒๕,๗๓๐ ค รู ๖๕๓๓ คศ.๓ ๕๕,๗๒๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๓๔๕๐๘๐๐๒๓๑๘๖๕ สถิติประยุกต์ โรงเรียนบ้านบงวิทยา ๐๒๗๕๑๔๕ โรงเรียนธนากรสงเคราะห่ ๐๒๗๕๔๙๑ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอซองตบเอง

๙ นางสาววิลาวัลย์ อุดามาร ค.บ. ครู - ๒๙๖๒ คศ.๑ ๒๑,๑๕๐ ครู - คศ.๑ ๒๑,๑๕๐ ครู (ะ๒๔๘ คศ.๓ ๔๔,๕๖๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๑๔๓๐๑๐๐๑๓๕๖๒๐ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านพานพร้าว ๐๒๗๕๗๖๕ โรงเรียนธนากรสงเคราะห่ ๐๒๗๖๐๙๐ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้รับย้าย

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ซอซองตนเอง

๑๐ นางพรธิภา โคตรชมภู ค.บ. ครู ชำนาญการ ๑๔๗๓ คศ.๓ ๕๑,๑๗๐ ครู ชำนาญการ คศ.๓ ๕๑,๑๗๐ ครู ๒๒๕๘ คศ.๔ '๑๕ร-V ๑. ให้สับเปล่ียน

๓๔๓๐๒๐๐๕๕๙๔๕๒ สังคมศึกษา 

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอบ

โรงเรียนบ้านนาน้ําพาย 

อำเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเซตพ้ืนท่ีการ

พิเศษ

ศึกษาประถ3

๐๒๗๕๕๒๔ 

ฬึกษาหนองคาย เขต ๑

โรงเรียนซมซนบ้านล่อน 

อำเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศก

พิเศษ

ษาประถมศีfไษาหน'วงคาย เขต ๑

๐๒๗๕๕๑๗

/
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fi\£h แพง 
ที่1ฬ0ย'าเ

๒ /ยาร^ารเคำร้อง

__________ 1 ร
0.v'; J ^ ขฟ้ต้บเแง

\  ❖ /  ■*> )

N ศ็ ก'๔''โ ^



บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แนบท้ายคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำ
ดับ

ท่ี

ซ่ือ - สกล
เลขประจำตัวประซาขน

ๅฒิ/ 
วิชาเอก

ตำแหน่งและสังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีโด้รับแต่งท่ัง หน่งและอัตราเงินเดีอนท่ีใช้รับย้ายหรือสับฝ

ต้ังแต่วับท่ี หมายเหตุตำแหน่ง/

หน่วยงานการศึกษา
วิทยฐานะ

ตำแหน่งเลขท่ี 

เลขกรมบัญชีกลาง

เงินเดือน ตำแหน่ง/

หน่วยงาบการศึกษา
วิทยฐานะ

เงินเดือน ตำแหบ่ 
ง

ตำแหน่งเลขท่ี 

เลขกรมบัญชีกลาง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน

๑ (5) บางสาวอรุณี สาวรีย์ ค.บ. ครู ชำนาญการ ๕๑๑ คศ.๒ ๒๘,๕๙๐ ค2 ชำนาญการ คศ.๒ ๒๘,๕๙๐ ครู ๔๓๓๖ คศ.๓ ๕๓,๐๘๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๓๔๓๐๑๐๐๗๕๙๒๓๙ การประถมศึกษา โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ๐๒๗๖๓๖๘ โรงเรียบบ้านนาอ่างสร้างอ่าง ๐๒๗๕๒๘๑ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอสระใคร อำ๓ อเมืองหนองคาย ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอของตนเอง

๑๒ นายมานะศักดิ' หม่ืนภักดี ค.บ. ครู - ๓๗๑๒ คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู - คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู ๓๘ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๑๓๐๑๓๐๐๐๘๘๘๗๒ วิทยาศาสตร์ท่ัวไ.ป โรงเรียนบ้านท่ากลอย ๐๐๓๓๙๘๐ โรงเรียนบ้านนาง้ิว ๐๒๗๖๑๗๓ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสังคม ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้รับย้าย

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเขิงเทรา เขต ๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอของตบเอง

๑๓ บางสาวสุดารัตน่ พุแค ค.บ. ครู - ๒๓๑๒ คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ "5 - คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู ๕๒๗๕ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๑๖๕๐๙๐๐๐๗๙๓๘๒ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ ๐๐๑๘๓๔๗ โรงเรียนบ้านโสกก้า ๐๒๗๖๑๑๘ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศษ.ม. อำเภอคลองลาบ อำเภอสังคม ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

การบริหารการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้'รันย้าย

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพฃร เขต ๒ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอของตนเอง

๑๔ นางสาวปวีณา ศรีจำปา ค.บ. ครู - ๒๑๘๙ คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู - คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู ๗๘๓ คศ.๓ ๕๓,๐๘๐ ๑๕ ๑. ให้สับเปล่ียน

๑๔๓๐๑๐๐๑๒๗๗๔๑ วิทยาศาสตร์(เคมี) โรงเรียนบ้านหนองปล้อ ง ๐๒๐๖๓๕๗ โรงเรียบอนุบาลบ้านคอกข้าง ๐๒๗๖๓๓๙ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำเภอชัยบาดาล อำเภอสระโคร ๒๕๖๒ กับตำแหน่ง

จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้'รับย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ๒. ย้ายตามคำร้อง

ขอของตบเอง

๑๕ นางสาวกิตติยา วงศ์ต่างตา ค.บ. ครู - ๕๗๑๓ คศ.๑ ๒๑,๕๗๐ ครู - คศ.๑ ๒๑,๕๗๐ ค3 ๕๒๓๘ คศ^'- ■'ไ§£,๘๒๐ ๑. ให้สับเปล่ียน

๑๔๓๐๒๐๐๑๓๕๑๔๑ ภาษาอังกฤษ โรงเรียบอบุบาลปากคาด ๐๑๓๐๒๙๗ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ๐๒๗๖๐๘๒ A
อธิการ อัตราเงินเดือน

อำเภอปากคาด อำเภอท่าบ่อ พ ? . ภ ัพ แห บ ่ง

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย น >  '
ท ี€่r4* \ ® ซ้^ย้าย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถ!.เศึกษาบึงกาห สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึก ษาประถมศึโ ษาหน วงคาย เขต ๑ / ^ 111 ๒'?ย้ายตามคำร้อง

1 JL I °TC §3$1/] _> ฯ
ชํอ*ขอ/ตนเอง

โศก'ษ'1



บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แนบท้ายคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลา
ดับ

ท่ี

ขอ - สกล
เลขประจำตัวประขาซน

ๅฒิ/
วิซาเอก

ตำแหน่งและสังกัดเดิม

ตำแหน่ง/

หน่วยงาบการศึกษา
วิทยฐานร

ตานหบ่งเลขทิ 

เลขกรมบัญชีกลาง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ตำแหน่งท่ีไดัรับแต่งดัง หบ่งและอัตราเงินเดือนท่ีใข้รับย้ายหรือสับเป

ตำแหน่ง/

หน่วยงานการศึกษา
วิทยธานะ

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ตาแหบ่ 

ง

ตานหบ่งเลขทิ 

เลขกรมบัญชีกลาง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ต้ังแต่วับท่ี หมายเหตุ

๑๖ บายยงยศ แก้วขาว 

๓๙๖๙๙๐๐๓๑๗๒๘๕

ศษ.บ. 

ศึลปศึกษา
ครู ซ่าบาญการ <£๒๕๔ คศ.๓

โรงเรียบบ้านห้วยไพัว พิเศษ ๐๒๗๖๒๔0 

อำเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

๓๑,๘๗๐ ครู ขำนาญการ คศ.๓ ๓๑,๘๗๐ ค ร

โรงเรืยนอนุบาลหนองคา£ พิเศษ 

อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

๑๓๘

๐๒๗๕๓๘๘

คศ.๔ ๖๙,๐๔๐ ๑๕
มีนาคม

๒๕๖๒

เขต ๑

๑. ให้สับเปล่ียน 

อัตราเงินเดือน 

กับตำแหน่ง 

ท่ีใข้รับย้าย 

๒. ย้ายตามคำร้อง 

ขอของตนเอง
๑๗ นายอภซาต ดมาก 

๓๔๗๐๑๐๐๒๔๗๒๑๑

วท.บ.

เทยาศาสตร์การกีฬ 

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ครู ๕๓๓

๐๑๒๘๓๑๓

คศ.๑ ๒๒,๔๕๐ ครู คศ.๑ ๒๒,๔๕๐ ศร
โรงเรียบบ้านห้วยไม้ขอด 

อำเภอปากคาด 

จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

๖๒๐๘
๐๒๗๕๒๙๗

คศ.๓ ๕๓,0๕0 ๑๕
มีนาคม

๒๕๖๒

๑. ให้สับเปล่ียน 

อัตราเงินเดือน 

กับตำแหน่ง 

ท่ีใข้รับย้าย 

๒. ย้ายตามคำร้อง 

ขอของตนเอง
๑๘ บางสาวอาพาพร มณศริ 

๓๔๓๐๑๐๐๐๓๗๖๑๖

ค.บ.

การประถมศึกษา 

กศ.ม.

การบริหารการศึกใะ

ครู ขำนาญการ ๗๒๖

๐๒๗๖๐๗๙

คศ.๒

โรงเรียนบ้านวังบ้ํามอก 

อำเภอศรีเขียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

๒๙,๖๙๐ ครู คศ.๒ ๒๙,๖๙๐ข่านาญการ

โรงเรียนบ้านบงวิทยา 

อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

๔๗๖
๐๒๗๕๑๔๕

คศ.๓ ๕ ๕ ,๗ ๒ ๐ ๑๕
มีนาคม

๒๕๖๒

๑. ให้สับเปล่ียน 

อัตราเงินเดือน 

กับตำแหน่ง 

ท่ีใข้รับย้าย 

๒. ย้ายตามคำร้อง 

ขอของตบเอง
๑๙ นางเรณู สรสิทธ 

๓๔๓๐๗๐๐๐๓๑๙๗๐

กศ.บ. 

สุขศึกษา
ศร ข่านาญการ 

พิเศษ

๓๑๒
๐๒๗๖๐๗๘

•น
โรงเรียนบ้านวังน้ํามอก 

อำเภอศรีเขียงโหม่ 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

๔๒,๓๓๐ ศร ขำนาญการ 

พิเศษ

คศ.๓ ๔๒,๓๓๐ ครู

โรงเรียนบ้านพานพร้าว 

อำเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย 

สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

๑. ให้สับเปล่ียน 

อัตราเงินเดือน 

บตำแหน่ง 

ฃาย

^ทย\ทมคำร้อง 
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