
ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

1 นำงประภำพร  ขำนพรม ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0164336 1071 คศ.3 44,600 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 44,600 ครู 0164037 1613 คศ.3 48,920 1
3 6701 01338 00 6 (กำรประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนวังหิน โรงเรียนบ้ำนยำวี - ห้วยโป่ง พฤศจิกำยน

กศ.ม. อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562
(บริหำรกำรศึกษำ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

2 นำงสำวศศิกำล  ทำนำ บธ.บ. ครู ครูช ำนำญกำร 0167574 3978 คศ.2 27,320 ครู ครูช ำนำญกำร คศ.2 27,320 ครูผู้ช่วย 0163595 1164 คศ.2 47,750 1

1 6799 00107 46 5 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนบ้ำน กม. 35 โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก พฤศจิกำยน
ศษ.ม. อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

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

3 นำงรุ้งรังษี  พุทธสรณ์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167949 3760 คศ.3 55,900 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 55,900 ครู 0164287 1532 คศ.3 53,420 1

3 1698 00016 40 0 (ชีววิทยำ) โรงเรียนบ้ำนตีบใต้ โรงเรียนบ้ำนสำมแยกวังชมภู พฤศจิกำยน

อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

  หมำยเหตุ :   1. ให้สับเปล่ียนอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

                   2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

                   3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   860      / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี    25     ตุลำคม          พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี



ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง/ เลขท่ี ต ำแหน่ง/ เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน หน่วยงำนกำรศึกษำ อันดับ เงินเดือน จ่ำยตรง อันดับ เงินเดือน

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   860      / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี    25     ตุลำคม          พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

4 นำยประพันธ์  สวนทอง ศษ.บ. ครู  - 0424540 132778 คศ.1 24,490 ครู  - คศ.1 24,490 ครูผู้ช่วย 0163832 1377 คศ.2 54,100 1

3 7301 00321 20 6 (พลศึกษำ) โรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม โรงเรียนบ้ำนสำมแยกวังชมภู พฤศจิกำยน
วศ.บ. อ ำเภอวิเชียรบุรี อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สพม. 40 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

5 นำงวรัญญำ  ชโลธรสุวรรณ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167321 3487 คศ.3 38,000 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 38,000 ครูผู้ช่วย 0163447 1231 คศ.2 54,390 1

3 6701 00293 90 4 (วิทยำศำสตร์ท่ัวไป) โรงเรียนบ้ำนโคกตะขบ โรงเรียนบ้ำนโตก พฤศจิกำยน

อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

6 นำงเมฆขลำ  คุวำจำรย์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0164045 1048 คศ.3 37,270 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 37,270 ครู 0163669 1257 คศ.3 34,150 1
3 6701 00119 64 5 (วิทยำศำสตร์ท่ัวไป) โรงเรียนสำยสมร โรงเรียนบ้ำนยำงลำด พฤศจิกำยน

อ ำเภอชนแดน อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

  หมำยเหตุ :   1. ให้สับเปล่ียนอัตรำเงินเดือนกับต 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

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   860      / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี    25     ตุลำคม          พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

7 นำงวิภำวัณ  พำนิช วท.บ. ครู ครูช ำนำญกำร 0167283 6662 คศ.2 26,750 ครู ครูช ำนำญกำร คศ.2 26,750 ครู 0163273 2086 คศ.2 54,140 1

3 6707 00452 13 2 (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) โรงเรียนบ้ำนด่ำนเจริญชัย โรงเรียนบ้ำนโป่งหว้ำ พฤศจิกำยน
ศษ.ม. อ ำเภอศรีเทพ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

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

8 นำยนิรุต  พรมศักด์ิ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167742 4337 คศ.3 38,730 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 38,730 ครู 0163383 2421 คศ.3 44,460 1

3 6701 00416 66 6 (เกษตรกรรม) โรงเรียนบ้ำนปำงยำง โรงเรียนบ้ำนบุฉนวน พฤศจิกำยน

อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

9 นำยสงกรำนต์  รัศมีจันทร์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167954 3771 คศ.3 45,440 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 45,440 ครู 0163122 294 คศ.2 54,140 1

3 6701 00196 21 6 (กำรประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนตีบใต้ โรงเรียนบ้ำนนำป่ำ พฤศจิกำยน

อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

  หมำยเหตุ :   1. ให้สับเปล่ียนอัตรำเงินเดือนกับต 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

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   860      / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี    25     ตุลำคม          พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

10 นำงสุพรรณี  มูลกัน ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0167980 4160 คศ.3 45,710 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 45,710 ครูผู้ช่วย 0164018 97 คศ.1 17,480 1

3 6701 00179 00 1 (คหกรรมศำสตร์) โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ โรงเรียนบ้ำนยำงหัวลม พฤศจิกำยน

อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

11 นำงพวงเพชร  มะโนขัติ ศศ.บ. ครู  - 0164144 480 คศ.1 26,560 ครู  - คศ.1 26,560 ครู 0164424 1424 คศ.3 53,800 1

5 6710 00039 21 3 (ภำษำอังกฤษธุรกิจ) โรงเรียนบ้ำนดงขุยใต้ โรงเรียนบ้ำนวังชะนำง พฤศจิกำยน

อ ำเภอชนแดน อ ำเภอวังโป่ง 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

12 นำงมยุรี  ไชยโสภำ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0164350 2735 คศ.3 38,160 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 38,160 ครูผู้ช่วย 0163420 2605 คศ.3 37,000 1

5 6701 00040 77 8 (กำรประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนวังหิน โรงเรียนบ้ำนตะเบำะ พฤศจิกำยน

กศ.ม. อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

(จิตวิทยำกำรแนะแนว) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

  หมำยเหตุ :   1. ให้สับเปล่ียนอัตรำเงินเดือนกับต 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

บัญชีรำยละเอียดย้ำยและแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี   860      / 2562   ส่ัง  ณ  วันท่ี    25     ตุลำคม          พ.ศ.  2562

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

รับเงินเดือน
ต ำแหน่ง 

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

เงินเดือน
วิทยฐำนะ

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

ท่ี
  วุฒิ /  
วิชำเอก

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนท่ีใช้รับย้ำยหรือสับเปล่ียน

 ต้ังแต่วันท่ี  หมำยเหตุต ำแหน่ง
เลขท่ี

13 นำงชุติมำ  ช ำนำญธนกุล ศศ.บ. ครู - 0164497 2065 คศ.1 20,920 ครู - คศ.1 20,920 ครูผู้ช่วย 0163746 4129 คศ.3 63,440 1
1 6099 90029 36 1 (ภำษำไทย) โรงเรียนบ้ำนวังศำล โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ พฤศจิกำยน

อ ำเภอวังโป่ง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

14 นำงนิตยำ  สำตรจีนพงษ์ ค.บ. ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0163420 2605 คศ.3 61,710 ครู ครูช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3 61,710 ครูผู้ช่วย 0163304 637 คศ.3 37,000 1
3 6498 00076 91 2 (กำรประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนตะเบำะ โรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ พฤศจิกำยน

กศ.ม. อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2562
(บริหำรกำรศึกษำ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

15 นำงสำวสุธำสินี  สังฤทธ์ิ ศศ.บ. ครู  - 0159782 5442 คศ.1 21,820 ครู  - คศ.1 21,820 ครู 0164284 1821 คศ.1 22,890 1

1-6702-00026-20-1 (เศรษฐศำสตร์) โรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ 1 โรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก พฤศจิกำยน

อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

สพป. พิษณุโลก เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

  หมำยเหตุ :   1. ให้สับเปล่ียนอัตรำเงินเดือนกับต ำแหน่งท่ีใช้รับย้ำย

                   2. ย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองทุกรำย

                   3. อัตรำเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2562


