
ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

1 นำงธนภรณ์  นุชเน่ือง ค.บ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0424309 48738 คศ.3 46,810 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 46,810 ครผู้ช่วย 0424196 47712 คศ.3 57,500 1
3 6703 01363 90 0 วัดผลกำรศึกษำ โรงเรียนต้ิววิทยำคม โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม พฤศจิกำยน

กศ.ม. อ ำเภอหล่มสัก อ ำเภอหล่มสัก 2562

บริหำรกำรศึกษำ สพม. 40 สพม. 40

2 นำงปำริฉัตร  โสมภำ  กศ.บ. ครู ช ำนำญกำร 0424080 112013 คศ.2 28,270 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 28,270 ครผู้ช่วย 0424209 47944 คศ.3 58,390 1

3 6798 00127 76 2 ภำษำอังกฤษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม พฤศจิกำยน

ค.ม. อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอหล่มสัก 2562

ภำษำอังกฤษ สพม. 40 สพม. 40

3 นำยสรรเสริญ  ช่ืนชม ศษ.บ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0424293 5622 คศ.3 43,870 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 43,870 ครผู้ช่วย 0424220 108258 คศ.3 54,820 1

3 6504 00836 38 5 วิทยำศำสตร์ โรงเรียนต้ิววิทยำคม โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม พฤศจิกำยน

อ ำเภอหล่มสัก อ ำเภอหล่มสัก 2562

สพม. 40 สพม. 40

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

4 นำงสำวภูริศำ  ค ำคุณ กศ.ม. ครู ช ำนำญกำร 0423671 117771 คศ.2 34,010 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 34,010 ครู 0423480 47446 คศ.3 54,820 1

เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร โรงเรียนชนแดนวิทยำคม โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี พฤศจิกำยน
3 6799 00072 50 1 ค.ม. อ ำเภอชนแดน อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

วิจัยและประเมินผล สพม. 40 สพม. 40

5 นำงสำวปัญญำภรณ์  สีดี ค.บ. ครู ช ำนำญกำร 0424626 46987 คศ.2 27,230 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 27,230 ครผู้ช่วย 0423455 47150 คศ.3 58,390 1

ภำษำไทย โรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี พฤศจิกำยน

3 6799 00144 43 0 อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพม. 40 สพม. 40

6 นำงสำวนิภำพร  วันแต่ง ศศ.ษ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0424940 48015 คศ.3 33,420 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 33,420 ครผู้ช่วย 0423471 47204 คศ.2 52,060 1

3 6707 00243 16 9 ภำษำอังกฤษ โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี พฤศจิกำยน

ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

กำรสอนภำษำอังกฤษ สพม. 40 สพม. 40

  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

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

7 นำงสำวจินตนำ  วันสำร ค.บ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0424891 2751 คศ.3 29,520 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 29,520 ครผู้ช่วย 0423531 47230 คศ.3 58,390 1

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี พฤศจิกำยน

3 6701 01322 83 5 ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

กำรบริหำรกำรศึกษำ สพม. 40 สพม. 40

8 นำงสำวเพ็ญนภำ  จันทร์มูล คบ. ครู - 0424657 47800 คศ.3 29,070 ครู - คศ.3 29,070 ครผู้ช่วย 0423337 47040 คศ.2 53,080 1

คณิตศำสตร์ โรงเรียเพชรละครวิทยำ โรงเรียนเพชรพิทยำคม พฤศจิกำยน

1 6798 00100 39 1 อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพม. 40 สพม. 40

9 นำงชุลีพร  ผมงำม คบ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0424278 118278 คศ.3 38,690 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 38,690 ครผู้ช่วย 0423959 47562 คศ.3 56,610 1

คณิตศำสตร์ โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม พฤศจิกำยน

 3 6703 01008 49 2 อ ำเภอหล่มสัก อ ำเภอหล่มเก่ำ 2562

สพม. 40 สพม. 40

  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

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

10 นำงจำรุวรรณ  จันทร์แก้ว ศศ.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0164442 863 คศ.3 37,200 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 37,200 ครผู้ช่วย 042397 47582 คศ.3 52,060 1
ภำษำอังกฤษ โรงเรียนอนุบำลวังโป่ง โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม พฤศจิกำยน

3 6703 00251 39 3 อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอหล่มเก่ำ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพม. 40

11 นำงกุลริศำ  พลฉวี ค.บ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0423807 19059 คศ.3 37,320 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 37,320 ครผู้ช่วย 0423975 47589 คศ.3 53,950 1

สังคมศึกษำ โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม พฤศจิกำยน

3 6703 00159 28 4 อ ำเภอเขำค้อ อ ำเภอหล่มเก่ำ 2562

สพม. 40 สพม. 40

12 นำงสำววรัตม์ฐนัน  มีชำญเช่ียว วท.บ. ครู - 0424820 30761 คศ.1 26,190 ครู - คศ.1 26,190 ครผู้ช่วย 0424401 47393 คศ.2 52,940 1

วิทยำกรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ พฤศจิกำยน

3 6705 00035 45 7 อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอศรีเทพ 2562

สพม. 40 สพม. 40

  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

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

13 นำงสำวทัศนีย์  วิจิตรพัฒนะ ค.บ. ครู ช ำนำญกำร 0423740 117831 คศ.2 30,950 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 30,950 ครู 0423671 117771 คศ.2 33,050 1

ภำษำอังกฤษ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม โรงเรียนชนแดนวิทยำคม พฤศจิกำยน
1 6104 00005 65 7 กศ.ม. อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอชนแดน 2562

กำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ สพม. 40 สพม. 40

14 นำงสำววีรนุช  หล้ำน้อย วท.บ. ครู ช ำนำญกำร 0424081 113292 คศ.2 26,910 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 26,910 ครผู้ช่วย 0424019 47389 คศ.2 52,060 1

วิทยำกรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนซับบอนวิทยำคม โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม พฤศจิกำยน

3 6703 00591 15 1 อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอหล่มเก่ำ 2562

สพม. 40 สพม. 40

15 นำยไพฑูรย์  เรืองนำม คบ. ครู - 0423682 855 คศ.2 27,040 ครู - คศ.2 27,040 ครู 0423807 19059 คศ.3 36,200 1

สังคมศึกษำ โรงเรียนดงขุยวิทยำคม โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม พฤศจิกำยน

3 6701 01350 07 3 ศษ.ม. อ ำเภอชนแดน อ ำเภอเขำค้อ 2562

กำรบริหำรกำรศึกษำ สพม. 40 สพม. 40

  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

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

16 นำยกษิดิศ  ภำวะโสภณ ค.บ. ครู - 0424766 47332 คศ.1 22,970 ครู - คศ.1 22,970 ครผู้ช่วย 0424698 47915 คศ.2 43,080 1

1 6707 00181 57 4 คณิตศำสตร์ โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม พฤศจิกำยน

อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอหนองไผ่ 2562

สพม. 40 สพม. 40

17 นำยสมจิตร  พรมทอง ค.บ. ครู ช ำนำญกำร 0423480 47446 คศ.2 27,260 ครู ช ำนำญกำร คศ.2 27,260 ครู 0424278 118278 คศ.3 37,680 1

3 6701 01444 27 2 คณิตศำสตร์ โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม พฤศจิกำยน

ศศ.ม. อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ ำเภอหล่มสัก 2562

กำรบริหำรกำรศึกษำ สพม. 40 สพม. 40

18 นำงสำวดวงดี  ชำยเรียน คบ. ครู ช ำนำญกำร 0424769 47552 คศ.2 27,000 ครู - คศ.2 27,000 ครู 0423557 130032 คศ.3 56,610 1

3 6701 01208 35 8 สังคมศึกษำ โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี พฤศจิกำยน

อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพม. 40 สพม. 40

  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

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู

แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   859 /2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25   ตุลำคม    พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

19 นำงจันทร์แรม  พำนำ ค.บ. ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 0423971 47581 คศ.3 49,140 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 49,140 ครู 0423718 120473 คศ.3 44,560 1

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม พฤศจิกำยน

3 6703 01096 09 0 อ ำเภอหล่มเก่ำ อ ำเภอหนองไผ่ 2562

สพม. 40 สพม. 40

  หมำยเหตุ :    1. ให้สับเปล่ียนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562


