
ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

1 นำงชุลีภรณ์  ดีเมือง ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167904 4307 คศ.3 30,580 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 30,580 ครูผู้ช่วย 0167636 4003 คศ.3 52,650 1

ปฐมวัย โรงเรียนบ้ำนกองทูล (พิทักษ์รำฎร์วิทยำคำร) โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง พฤศจิกำยน

3670700523170 ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ 2562

หลักสูตรและกำรสอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

2 นำงพรรณิดำ  ขันยศ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167744 3035 คศ.3 27,840 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 27,840 ครูผู้ช่วย 0167618 3982 คศ.3 54,420 1

วิทยำศำสตร์ โรงเรียนบ้ำนสันเจริญโป่งสะทอน โรงเรียนบ้ำนท่ำแดง พฤศจิกำยน

3251100252862 ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ 2562

บริหำรกำรศึกษษ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

3 นำงสำวอริศรำ  ใหม่จันทร์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167856 4326 คศ.3 48,210 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 48,210 ครูผู้ช่วย 0167372 3553 คศ.3 52,800 1

ประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนเพชรละคร โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง - ไผ่ขวำง พฤศจิกำยน

3670701011563 ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอหนองไผ่ 2562

หลักสูตรและกำรสอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   862   / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี     25     ตุลำคม        พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   862   / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี     25     ตุลำคม        พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

4 นำงอรพรรณ  ถำวรพันธ์ ค.บ. ครู 0166647 2794 คศ.1 22,790 ครู คศ.1 22,790 ครู 0164599 3897 คศ.3 54,820 1

คณิตศำสตร์ โรงเรียนบ้ำนดำดอุดม โรงเรียนอนุบำลหนองไผ่ พฤศจิกำยน

1670700134797 อ ำเภอวิเชียรบุรี อ ำเภอหนองไผ่ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

5 นำงยุวธิดำ  สังข์ทอง ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำร 0168182 6266 คศ.2 27,230 ครู ครูช ำนำญกำร คศ.2 27,230 ครู 0163906 6284 คศ.3 52,940 1

ประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนล ำตะคร้อ โรงเรียนบ้ำนรำหุล พฤศจิกำยน

3670301100771 ศษ.ม. อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอบึงสำมพัน 2562

หลักสูตรและกำรสอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

6 นำยภูวไนย์  อ่ำงบุญตำ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0166933 2990 คศ.3 34,450 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 34,450 ครูผู้ช่วย 0167245 4427 คศ.3 58,140 1

กำรอนุบำล โรงเรียนบ้ำนโคกกรวด โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกปรง พฤศจิกำยน

3670500263735 อ ำเภอวิเชียรบุรี อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   862   / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี     25     ตุลำคม        พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

7 นำยชำติชัย  ธนำค ำวงศ์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำร 0167849 4316 คศ.2 27,740 ครู ครูช ำนำญกำร คศ.2 27,740 ครูผู้ช่วย 0166512 2412 คศ.3 58,390 1

สังคมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนซับเด่ือ โรงเรียนชุมชนบ้ำนพุเตย พฤศจิกำยน

5671100040035 ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

บริหำรกำรศึกษษ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

8 นำงพรลภัส  รัตนบัวพำ ศษ.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167031 6979 คศ.3 39,200 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 39,200 ครูผู้ช่วย 0166546 2454 คศ.3 58,390 1

สังคมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งเศรษฐี โรงเรียนบ้ำนพุขำม พฤศจิกำยน

3330401107002 อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

9 นำงสำวอมรรัตน์  มุ่งงำม ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0166649 2282 คศ.3 34,000 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 34,000 ครูผู้ช่วย 0164189 2434 คศ.3 58,390 1

ภำษำอังกฤษ โรงเรียนบ้ำนซับสมบูรณ์ โรงเรียนบ้ำนล ำนำรวย พฤศจิกำยน

3670500335116 ค.ม. อ ำเภอวิเชียรบุรี อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

บริหำรกำรศึกษำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   862   / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี     25     ตุลำคม        พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

10 นำงวัชรี  จงเรียน ค.บ./ค.บ. ครู 0167338 3392 คศ.1 21,580 ครู คศ.1 21,580 ครู 0164599 2552 คศ.3 54,820 1

(สุขศึกษำ/ปฐมวัย) โรงเรียนบ้ำนเนินถำวร โรงเรียนบ้ำนหนองบัวขำว พฤศจิกำยน

3670500146313 ค.ม. อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

(กำรบริหำรกำรศึกษำ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

11 นำยเสน่ห์  มะโนชัย ค.บ. ครู 0167145 3797 คศ.1 27,320 ครู คศ.1 27,320 ครู 0163906 6131 คศ.3 52,940 1

ดนตรีศึกษำ โรงเรียนบ้ำนคลองกระจังวังไทร โรงเรียนบ้ำนโคกรังน้อย พฤศจิกำยน

3670100287220 อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอศรีเทพ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

12 นำงนวลอนงค์  โพธ์ิช่วย ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0166710 6934 คศ.3 32,040 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 32,040 ครูผู้ช่วย 0166365 3954 คศ.3 58,390 1

(กำรวัดผลกำรศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย โรงเรียนอนุบำลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี พฤศจิกำยน

3670800231278 กศ.ม. อ ำเภอวิเชียรบุรี อ ำเภอวิเชียรบุรี 2562

(กำรวัดผลกำรศึกษำ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   862   / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี     25     ตุลำคม        พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

13 ว่ำท่ีร้อยตรี ภูมินทร์  ทำนิล ศศ.บ. ครู 0164329 2022 คศ.1 22,700 ครู คศ.1 22,700 ครูผู้ช่วย 0167546 3173 คศ.3 58,390 1

(คณิตศำสตร์) โรงเรียนบ้ำนซับเปิบ โรงเรียนบ้ำน กม. 35 พฤศจิกำยน
1401700115710 กศ.ม. อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอหนองไผ่ 2562

(กำรบริหำรกำรศึกษำ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562


