
เอกสารหมายเลข 2

ต าแหน่งวา่ง

ที่ โรงเรยีน เลขที ่ต าแหน่งวชิาเอกทีต่อ้งการ ต าแหน่ง/สงักัด

เลขที่

ต าแหน่

ง

อันดบั เงนิเดอืน วชิาเอก
สงักัดเดมิ สพป/สพ

ม.

1 2 3 4 5

 ยา้ยกรณีปกติ

1 หนองแดงวทิโยดม 121924 คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ฟสิิกส์ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 136 นายกรยทุธ  ชูศรีโฉม ครู คศ.1/โคกปรงวิทยาคม 125324 คศ.1 21490 อตุสาหกรรม สพม.เพชรบูรณ์

2 หนองแดงวทิโยดม 128343 คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ฟสิิกส์ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 138 นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม ครู คศ.1/เมืองคง 538 คศ.1 20800 คอมพวิเตอร์ สพม. นครราชสีมา

3 ค ายางพทิยา 58727 พลศึกษา สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 118 นางสาวพัทธกานต์  วงษ์ชาลี ครู คศ.1/บา้นหนองไขน่  า 7965 คศ.1 20870 พลศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

4 ค ายางพทิยา 62331 พลศึกษา สังคมศึกษา นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 177 นางสาวสุภาพร  โสภณิ ครู คศ.1/บึงโขงหลงวทิยาคม 986 คศ.1 21490 สังคมศึกษา สพม.บึงกาฬ

5 พบิูลยรั์กษ์พทิยา 103978 สุขศึกษา/พลศึกษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ชีววทิยา 150 นายคัมภร์ี  จนัทร์ศรี ครู คศ.1/สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ 2349 คศ.1 21960 สังคมศึกษา สพม.นนทบุรี

6 สร้างคอมวทิยา 1313(ส) ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา พลศึกษา อตุสากรรม คหกรรม จนี 257 นายทวรัีกษ์  มิตรโยธนิ ครู คศ.3/หนองเรือวิทยา 3652 คศ.3 34910 อตุสาหกรรม สพม.ขอนแกน่

7 ยงูทองพทิยาคม 1930 พลศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 248 นายกฤติกรณ์  แกมใบ ครู คศ.1/รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั 6656 คศ.1 21750 สุขศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

8 ยงูทองพทิยาคม 120773 พลศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 223 นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง ครู คศ.1/วงัจนัทร์วทิยา 1117 คศ.1 21610 คอมพวิเตอร์ สพม. ชลบุรี ระยอง

9 วงัสามหมอวทิยาคาร 9277 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจนี 221 นางสาวชญานิศ  ขาวเมืองน้อย ครู คศ.1/มาบยางพรวิทยาคม 931 คศ.1 20870 ภาษาจนี สพม. ชลบุรี ระยอง

10 วงัสามหมอวทิยาคาร 683 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจนี 119 นางสาวกาญจนา  ค าพันธ์ ครู คศ.2/สังคมวทิยา 70127 คศ.2 30150 ภาษาองักฤษ สพม.หนองคาย

11 น ้าโสมพทิยาคม 10508 แนะแนว ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ จนี 208 นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ ครู คศ.2/นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล 1766 คศ.2 26900 ภาษาองักฤษ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

12 น ้าโสมพทิยาคม 112319 แนะแนว ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ จนี 160 นายธรีพงศ์  เต็มใจ ครู คศ.1/บ้านหยวก 8359 คศ.1 20910 คณิตศาสตร์ สพป.อดุรธานี เขต 4

13 เพญ็พทิยาคม 262 ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 155 นางสาววชิรญาณ์  ผาจวง ครู คศ.2/อนบุาลเพ็ญประชานกุุล 6795 คศ.2 29970 สุขศึกษา สพป.อดุรธานี เขต 1

14 เพญ็พทิยาคม 5797 ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 97 นางปิยะนุช  ฮาดสม ครู คศ.2/ยูงทองพิทยาคม 126622 คศ.2 29900 ภาษาองักฤษ สพม.อดุรธานี

15 ยงูทองพทิยาคม 126622 พลศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรกรรม 115 นายปัญญา  ภกัดีราช ครู คศ.1/บ้านนาดี 3920 คศ.1 21580 เกษตร สพป.ขอนแกน่ เขต 5

(ล าดบั)ชือ่-สกุล

บัญชรีายละเอียดผลการพิจารณายา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกต)ิ รอบที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

สงักัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

โดยอนุมัต ิกศจ. อุดรธานี ครั้งที ่ 3 /2565  เมือ่วนัที ่ 15  มีนาคม 2565 

วนัที ่ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัอุดรธานี

ผลการพิจารณา
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(ล าดบั)ชือ่-สกุล
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โดยอนุมัต ิกศจ. อุดรธานี ครั้งที ่ 3 /2565  เมือ่วนัที ่ 15  มีนาคม 2565 
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ผลการพิจารณา

16 เพญ็พทิยาคม 57792 ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 251 นายปภาวนิท์  มุงคุณเนตร ครู คศ.1/นวมินทราชินูทศิ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 84271 คศ.1 20180 สุขศึกษา สพม.กทม. เขต 2

17 เพญ็พทิยาคม 338 (ส) ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 142 นางสาวเพ็ญจันทร์  ปราบมาลัย ครู คศ.1/หนองน  าใสพิทยาคม 74984 คศ.1 20640 ภาษาองักฤษ สพม.นครราชสีมา

18 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อดุรธานี 57733 แนะแนว คหกรรม ญีปุ่น่ 0 0 227 นางสาวอุไรวรรณ  รามศิริ ครุ คศ.1/ผาสามยอดวิทยาคม 116796 คศ.1 20840 แนะแนว สพม. เลย - หนองบัวล าภู

19 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อดุรธานี 104184 แนะแนว คหกรรม ญีปุ่น่ 0 0 218 นางสาวลฏฎิ ์ บัวอาจ ครู คศ.1/ศรีราชา 82999 คศ.1 23250 ภาษาญี่ปุ่น สพม. ชลบุรี ระยอง

20 หนองหานวทิยา 58218 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 175 นางสาวทองม้วน  โยธชัย ครู คศ.2/ศรีชมภวูทิยา 118277 คศ.2 30880 สังคมศึกษา สพม.บึงกาฬ

21 หนองหานวทิยา 108902 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 13 นางนิสา  แกน่วงษ์ ครู คศ.3/อดุรพฒันาการ 110376 คศ.3 45740 ภาษาองักฤษ สพม.อดุรธานี

22 บ้านดุงวทิยา 7696 คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 210 นางสาวสังวาล  รอบคอบ ครู คศ.1/เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3243 คศ.1 22450 คณิตศาสตร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

23 บ้านดุงวทิยา 130258 คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 231 นายภากร  ปัญญาชัย ครู คศ.1/ผาอินทร์แปลงวิทยา 16548 คศ.1 20710 ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา สพม. เลย - หนองบัวล าภู

24 บ้านดุงวทิยา 56990 คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 183 นายจกัรดาว  ทวนีันท์ ครู คศ.1/ท่าจ าปาวทิยา 111748 คศ.1 20050 คณิตศาสตร์ สพม.นครพนม

25 บ้านดุงวทิยา 57612 คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล/ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 51 นางนิตยา  พมิาลัย ครู คศ.1/โนนสะอาดพทิยาสรรค์ 6521 คศ.1 22250 สังคมศึกษา สพม.อดุรธานี

26 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 6521 ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 182 นายศรายทุธ  เจริญธรรม ครู คศ.1/ไชยบรีุวทิยาคม 2515 คศ.1 23830 สังคมศึกษา สพม.นครพนม

27 อดุรพชิัยรักษ์พทิยา 101396 ภาษาจนี พลศึกษา ภาษาเกาหลี วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 62 นางสาวปาริฉตัร  โพธกิลุ ครู คศ.1/หนองหานวทิยา 58131 คศ.1 27370 ภาษาจนี สพม.อดุรธานี

28 หนองหานวทิยา 58131 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 187 นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช ครู คศ.1/อเุทนพฒันา 6510 คศ.1 23160 สังคมศึกษา สพม. นครพนม

29 บ้านดุงวทิยา 57376 คณติศาสตร์ ดนตรสีากล/ดนตรศึีกษา อุตสาหกรรม สังคมศึกษา พลศึกษา 178 นางสาวพรรณวดี  สุระอดุร ครู คศ.1/บึงโขงหลงวทิยาคม 7347 คศ.1 20650 พลศึกษา สพม.บึงกาฬ

30 เพญ็พทิยาคม 90 ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สขุศึกษา 224 นายวรีะพล  วงศ์ประชุม ครู คศ.1/บ้านฉางกาญจนกลุวทิยา 82772 คศ.1 20870 สังคมศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง
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(ล าดบั)ชือ่-สกุล

บัญชรีายละเอียดผลการพิจารณายา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกต)ิ รอบที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2565

สงักัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

โดยอนุมัต ิกศจ. อุดรธานี ครั้งที ่ 3 /2565  เมือ่วนัที ่ 15  มีนาคม 2565 
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31 โพนสูงพฒันศึกษา 838 ภาษาไทย เคมี ดนตร-ีศิลปะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป นาฏศิลป์ 156 นางสุริโย  จนัทร์มณี ครู คศ.3/สุวรรณภูมิวทิยาลัย 1990 คศ.3 48330 วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพม.ร้อยเอด็

32 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 60939 ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ 252 นางศิริพร  ธารานภาไพศาล ครู คศ.1/จตุรมิตรวิทยาคาร 105943 คศ.1 23110 ศิลปะ สพม.ขอนแกน่

33 แสงอร่ามพทิยาคม 121965 ดนตรี สขุศึกษา การงาน สังคมศึกษา ภาษาไทย 205 นางสุธารัตน์  วชิากลุ ครู คศ.2/บางปะกอกวิทยาคม 7442 คศ.2 30560 เคมี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

34 จอมศรีพทิยาคาร 130254 คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ฟิสกิส์ ดนตรศึีกษา 139 นายอดุลย ์ โสดาดี ครู คศ.1/เมืองคง 46764 คศ.1 22420 อตุสาหกรรม สพม.นครราชสีมา


