เอกสารหมายเลข 2
บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โดยอนุมัติ กศจ. อุดรธานี ครั้งที่ 3 /2565 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2565
วันที่ ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ผลการพิจารณา

ตาแหน่งว่าง
ที่

โรงเรียน

(ลาดับ)ชือ่ -สกุล

เลขที่ ตาแหน่วิงชาเอกทีต่ อ้ งการ
1

2

3

4

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่
สังกัดเดิม สพป/สพ
ตาแหน่ อันดับ เงินเดือน วิชาเอก
ม.
ง

5

ย้ายกรณีปกติ
1 หนองแดงวิทโยดม
2 หนองแดงวิทโยดม
3 คายางพิทยา
4 คายางพิทยา
5 พิบูลย์รกั ษ์พทิ ยา
6 สร้างคอมวิทยา
7 ยูงทองพิทยาคม
8 ยูงทองพิทยาคม

121924
128343

คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

58727
62331
103978
1313(ส)
1930
120773

พลศึกษา
พลศึกษา

9
10
11
12
13
14

9277
683
10508
112319
262
5797

ภาษาไทย
ภาษาไทย
แนะแนว
แนะแนว
ภาษาจีน
ภาษาจีน

126622

พลศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 115 นายปัญญา ภักดีราช

วังสามหมอวิทยาคาร
วังสามหมอวิทยาคาร
น้าโสมพิทยาคม
น้าโสมพิทยาคม
เพ็ญพิทยาคม
เพ็ญพิทยาคม

15 ยูงทองพิทยาคม

136 นายกรยุทธ ชูศรีโฉม ครู คศ.1/โคกปรงวิทยาคม 125324 คศ.1 21490 อุตสาหกรรม สพม.เพชรบูรณ์
538 คศ.1 20800 คอมพิวเตอร์ สพม. นครราชสีมา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 138 นางสาวชัญชวัลย์ วงษ์พรม ครู คศ.1/เมืองคง
สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 118 นางสาวพัทธกานต์ วงษ์ชาลี ครู คศ.1/บ้านหนองไข่นา 7965 คศ.1 20870 พลศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพม.บึงกาฬ
สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 177 นางสาวสุภาพร โสภิณ ครู คศ.1/บึงโขงหลงวิทยาคม 986 คศ.1 21490 สังคมศึกษา
ครู คศ.1/สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2349 คศ.1 21960 สังคมศึกษา
สพม.นนทบุรี
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ชีววิทยา 150 นายคัมภีร์ จันทร์ศรี
พลศึกษา อุตสากรรม คหกรรม
จีน 257 นายทวีรกั ษ์ มิตรโยธิน ครู คศ.3/หนองเรือวิทยา 3652 คศ.3 34910 อุตสาหกรรม สพม.ขอนแก่น
พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 248 นายกฤติกรณ์ แกมใบ ครู คศ.1/รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 6656 คศ.1 21750 สุขศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 223 นายพสิษฐ์ธน พรมแดง ครู คศ.1/วังจันทร์วทิ ยา 1117 คศ.1 21610 คอมพิวเตอร์ สพม. ชลบุรี ระยอง

ฟิสิกส์ สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ สังคมศึกษา

สุขศึกษา/พลศึกษา
ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา

พลศึกษา
พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พลศึกษา ภาษาจีน 221 นางสาวชญานิศ ขาวเมืองน้อย ครู คศ.1/มาบยางพรวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน 119 นางสาวกาญจนา คาพันธ์ ครู คศ.2/สังคมวิทยา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
จีน 208 นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์ ครู คศ.2/นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู คศ.1/บ้านหยวก
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
จีน 160 นายธีรพงศ์ เต็มใจ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 155 นางสาววชิรญาณ์ ผาจวง ครู คศ.2/อนุบาลเพ็ญประชานุกุล
ครู คศ.2/ยูงทองพิทยาคม
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 97 นางปิยะนุช ฮาดสม
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ครู คศ.1/บ้านนาดี

931
70127
1766
8359
6795
126622

คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2

20870 ภาษาจีน สพม. ชลบุรี ระยอง
30150 ภาษาอังกฤษ สพม.หนองคาย
26900 ภาษาอังกฤษ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
20910 คณิตศาสตร์ สพป.อุดรธานี เขต 4
29970 สุขศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1
29900 ภาษาอังกฤษ สพม.อุดรธานี

3920 คศ.1 21580 เกษตร สพป.ขอนแก่น เขต 5

เอกสารหมายเลข 2
บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โดยอนุมัติ กศจ. อุดรธานี ครั้งที่ 3 /2565 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2565
วันที่ ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ผลการพิจารณา

ตาแหน่งว่าง
ที่

โรงเรียน

(ลาดับ)ชือ่ -สกุล

เลขที่ ตาแหน่วิงชาเอกทีต่ อ้ งการ
1

2

3

4

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่
สังกัดเดิม สพป/สพ
ตาแหน่ อันดับ เงินเดือน วิชาเอก
ม.
ง

5

ย้ายกรณีปกติ
16 เพ็ญพิทยาคม
17 เพ็ญพิทยาคม
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
20 หนองหานวิทยา
21 หนองหานวิทยา
22 บ้านดุงวิทยา
23 บ้านดุงวิทยา
24
25
26
27
28
29

บ้านดุงวิทยา
บ้านดุงวิทยา
โนนสะอาดพิทยาสรรค์

อุดรพิชัยรักษ์พทิ ยา
หนองหานวิทยา
บ้านดุงวิทยา

30 เพ็ญพิทยาคม

57733
104184
58218
108902
7696
130258

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 251 นายปภาวินท์ มุงคุณเนตร ครู คศ.1/นวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 142 นางสาวเพ็ญจันทร์ ปราบมาลัย ครู คศ.1/หนองนาใสพิทยาคม
แนะแนว คหกรรม ญีป่ นุ่
0
0 227 นางสาวอุไรวรรณ รามศิริ ครุ คศ.1/ผาสามยอดวิทยาคม
แนะแนว คหกรรม ญีป่ นุ่
0
0 218 นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ ครู คศ.1/ศรีราชา
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 175 นางสาวทองม้วน โยธชัย ครู คศ.2/ศรีชมภูวทิ ยา
ครู คศ.3/อุดรพัฒนาการ
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 13 นางนิสา แก่นวงษ์
คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 210 นางสาวสังวาล รอบคอบ ครู คศ.1/เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู คศ.1/ผาอินทร์แปลงวิทยา
คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 231 นายภากร ปัญญาชัย

116796
82999
118277
110376
3243
16548

คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.1

20840 แนะแนว สพม. เลย - หนองบัวลาภู
23250 ภาษาญี่ปุ่น สพม. ชลบุรี ระยอง
30880 สังคมศึกษา
สพม.บึงกาฬ
45740 ภาษาอังกฤษ สพม.อุดรธานี
22450 คณิตศาสตร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม. เลย - หนองบัวลาภู
20710

56990
57612
6521
101396
58131
57376

พลศึกษา 183 นายจักรดาว ทวีนันท์ ครู คศ.1/ท่าจาปาวิทยา
ครู คศ.1/โนนสะอาดพิทยาสรรค์
คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 51 นางนิตยา พิมาลัย
ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 182 นายศรายุทธ เจริญธรรม ครู คศ.1/ไชยบุรีวทิ ยาคม
ภาษาจีน พลศึกษา ภาษาเกาหลี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 62 นางสาวปาริฉตั ร โพธิกลุ ครู คศ.1/หนองหานวิทยา
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 187 นางสาวมัลลิกา สีดาเดช ครู คศ.1/อุเทนพัฒนา
คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 178 นางสาวพรรณวดี สุระอุดร ครู คศ.1/บึงโขงหลงวิทยาคม

111748
6521
2515
58131
6510
7347

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

20050 คณิตศาสตร์
22250 สังคมศึกษา
23830 สังคมศึกษา
27370 ภาษาจีน
23160 สังคมศึกษา
20650 พลศึกษา

57792
338 (ส)

90

คณิตศาสตร์

ภาษาจีน

ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา

อุตสาหกรรม สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

สุขศึกษา 224 นายวีระพล วงศ์ประชุม

ครู คศ.1/บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

84271 คศ.1 20180 สุขศึกษา สพม.กทม. เขต 2
74984 คศ.1 20640 ภาษาอังกฤษ สพม.นครราชสีมา

ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา

82772 คศ.1 20870

สังคมศึกษา

สพม.นครพนม
สพม.อุดรธานี
สพม.นครพนม
สพม.อุดรธานี
สพม. นครพนม
สพม.บึงกาฬ
สพม.ชลบุรี ระยอง
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บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โดยอนุมัติ กศจ. อุดรธานี ครั้งที่ 3 /2565 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2565
วันที่ ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
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ที่
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เลขที่
สังกัดเดิม สพป/สพ
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ม.
ง

5

ย้ายกรณีปกติ
31 โพนสูงพัฒนศึกษา
32 โนนสะอาดพิทยาสรรค์
33 แสงอร่ามพิทยาคม
34 จอมศรีพทิ ยาคาร

ครู คศ.3/สุวรรณภูมิวทิ ยาลัย
เคมี ดนตรี-ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาฏศิลป์ 156 นางสุรโิ ย จันทร์มณี
ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 252 นางศิริพร ธารานภาไพศาล ครู คศ.1/จตุรมิตรวิทยาคาร
121965
ดนตรี สุขศึกษา การงาน สังคมศึกษา ภาษาไทย 205 นางสุธารัตน์ วิชากุล ครู คศ.2/บางปะกอกวิทยาคม
ครู คศ.1/เมืองคง
130254 คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ฟิสกิ ส์ ดนตรีศึกษา 139 นายอดุลย์ โสดาดี

838
60939

ภาษาไทย

1990 คศ.3 48330
105943 คศ.1 23110
7442 คศ.2 30560
46764 คศ.1 22420

ศิลปะ

สพม.ร้อยเอ็ด
สพม.ขอนแก่น

เคมี

สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

อุตสาหกรรม

สพม.นครราชสีมา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

