
    

                                                        
ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที ่   ๗๑๘    / 25๖๑ 
เรื่อง  ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

................................................ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53 และ มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ          
ที่ ๑๙ /25๖๐  สั่ง ณ  วันที่ ๓  เมษำยน 25๖๐ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.๗/ว ๗    ลงวันที่ 
๗  มิถุนำยน 25๕๔  ที่ ศธ 0206.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม  25๕๔ ที่ ศธ0206.4/1024  ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม 25๕6 ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐  มิถุนำยน  ๒๕๕๙ ที่ ศธ ๐๒๐๔.๔/ว ๙ ลงวันที่  ๑๑  
สิงหำคม  ๒๕๕๙ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔๖ ลงวันที่  ๒๙  ธันวำคม  ๒๕๕๙ และ  ที่ ศธ 0206.๔/ว ๒๔      
ลงวันที่  ๓๑ กรกฎำคม  25๖๐ ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ เรื่อง 
รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ประสงค์ขอย้ำย 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๙  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ประสงค์ขอย้ำย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ลงวันที่  ๙  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๓ เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้ประสงค์ขอย้ำย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรมัธยมศึกษำ เขต ๔๐ เรื่อง รำยละเอียดองค์ประกอบกำรประเมิน
ศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ประสงค์ขอย้ำย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์(ตำมค ำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐) ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/25๖๑  เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลำคม  25๖๑ 
จึงให้ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน   ๒๖    รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๒๕  ตุลำคม  พ.ศ. 25๖๑  

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕     ตุลำคม  พ.ศ. 25๖๑ 
 

   ว่ำที่พันตรี 
          (ประหยัด  แก่นชำ) 

     รองศึกษำธิกำรจังหวัด  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                      ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์   



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

1 นายทวีศักด์ิ  เดชสองช้ัน ค.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 1 คศ.4 65,910 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.4 65,910 ผอ.รร. 799 คศ.4 69,040 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ เช่ียวชาญ (0163717) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เช่ียวชาญ (0164534) ตุลาคม

3 1601 00063 29 6 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

2 นายปราโมช  สนธยามาลย์ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 476 คศ.3 50,290 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 50,290 ผอ.รร. 1 คศ.4 65,910 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองบง ช านาญการ (0163211) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ช านาญการ (0163717) ตุลาคม

3 1806 00582 00 4 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

3 นายขวัญชัย  นาคไทย กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 2009 คส3 63,810 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 63,810 ผอ.รร. 1934 คศ.3 58,390 ๒๕
บริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านซับเปิบ ช านาญการ (0164314) โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ช านาญการ (0164436) ตุลาคม

3 6003 00508 27 1 อ าเภอวังโป่ง พิเศษ อ าเภอวังโป่ง พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

4 นายคงเดช  การงานดี กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 2091 คศ.3 43,800 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 43,800 ผอ.รร. 2009 คศ.3 58,390 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านดงลึก ช านาญการ (0164476) โรงเรียนบ้านซับเปิบ ช านาญการ (0164314) ตุลาคม

3 4410 00059 07 4 อ าเภอวังโป่ง พิเศษ อ าเภอวังโป่ง พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

5 นายนาวี  ศรีษะใบ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 217 คส.3 45,290 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 45,290 ผอ.รร. 329 คศ.3 55,720 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านนา ช านาญการ (0163089) โรงเรียนบ้านโพธ์ิทอง ช านาญการ (0163137) ตุลาคม

5 6708 00020 51 6 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง
๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

6 นายก าพล  วันชัย กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 1568 คศ.2 38,470 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.2 38,470 ผอ.รร. 782 คศ.3 49,420 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านดงลาน ช านาญการ (0164040) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ช านาญการ (0163425) ตุลาคม

3 6704 00448 39 3 อ าเภอชนแดน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

7 นางศุจิกา  จักคาม ศษ.ม ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 3786 คศ.3 35,800 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 35,800 ผอ.รร. 180 คศ.4 61,110 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านสระหม่ืนเชียง ช านาญการ (0167494) โรงเรียนบ้านโนนตะแบกช านาญการ (0163218) ตุลาคม

3 6707 00861 59 0 อ าเภอหนองไผ่ พิเศษ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

8 นายบุญเรือง  บุ้งจันทร์ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 557 คศ.3 58,390 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 58,390 ผอ.รร. 476 คศ.3 50,294 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยแหน ช านาญการ (0163277) โรงเรียนบ้านคลองบง ช านาญการ (0163211) ตุลาคม

3 6701 00031 85 3 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

9 นางนิธินันท์  จันทร์ค า ค.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 1022 คศ.2 46,760 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.2 46,760 ผอ.รร. 1192 คศ.4 60,150 ๒๕
วิจัยและประเมินผล โรงเรียนบ้านหนองแหวน ช านาญการ (0163575) โรงเรียนบ้านยางกุด ช านาญการ (0163634) ตุลาคม

3 6799 00098 40 3 การศึกษา อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

10 นายสันติ  คุวาจารย์ ศษ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 6402 คศ.3 36,480 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 36,480 ผอ.รร. 1142 คศ.3 40,100 ๒๕
การบริหารการศึกษา โรงเรียนธาราคีรี ช านาญการ (0164001) โรงเรียนบ้านซับข่อย ช านาญการ (0163851) ตุลาคม

3 4015 00283 86 1 อ าเภอชนแดน พิเศษ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง
๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

๑๑ นายอานันท์   หงส์พันธ์ุ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๕๐๑๘ คศ.๓ 43,080 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.๓ 43,080 ผอ.รร. ๔๙๕๘ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(บริหารการศึกษา) โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ช านาญการ (0165205) โรงเรียนชุมชนบ้านต้ิว ช านาญการ (0165173) ตุลาคม

3 4504 00482 82 8 อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๒ นายมานิตย์   เรืองน้อย กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๕๖๒๕ คศ.3 53,080 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 53,080 ผอ.รร. ๕๕๐๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(จิตวิทยาการแนะแนว) โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ช านาญการ (0165651) โรงเรียนบ้านห้วยลาน ช านาญการ (0165560) ตุลาคม

3 6703 00528 66 2 อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๓ นางสุกัณญา  จอมทิพย์ ศษ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๔๗๔๘ คศ.3 38,620 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 38,620 ผอ.รร. ๕๒๑๔ คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(บริหารการศึกษา) โรงเรียนบ้านนาแซง ช านาญการ (0164935) โรงเรียนบ้านป่าบง ช านาญการ (0165330) ตุลาคม

3 6798 00017 95 9 อ าเภอ หล่มเก่า พิเศษ อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๔ นายยศภัค  จรัสศุภชยา กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๔๙๕๐ คศ.๓ 43,800 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 43,800 ผอ.รร. ๕๕๙๐ คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(การวิจัยและพัฒนา) โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ช านาญการ (0165167) โรงเรียนบ้านท่าขาม ช านาญการ (0165625) ตุลาคม

3 6102 00207 73 2 อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ อ าเภอ หล่มสัก พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๕ ว่าท่ีพันตรีวิชา  ขวัญอุ่น รป.ด. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๔๘๔๗ คศ.๓ 47660 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.๓ 47,660 ผอ.รร. ๔๖๑๑ คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนบ้านหินโง่น ช านาญการ (0165041) โรงเรียนบ้านวังบาล ช านาญการ (0164821) ตุลาคม

3 6703 00172 63 9 อ าเภอ หล่มเก่า พิเศษ อ าเภอ หล่มเก่า พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง
๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

๑๖ นางสาวชุติมา  ลาค า กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๕๐๙๗ คศ.2 41,620 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.2 41,620 ผอ.รร. ๕๑๒๑ คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(บริหารการศึกษา) โรงเรียนบ้านหวาย ช านาญการ (0165264) โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ช านาญการ (0165278) ตุลาคม

3 6703 00101 33 2 อ าเภอ หล่มสัก อ าเภอ หล่มสัก ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๗ นายวรวุฒิ  นามบุญลือ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๕๒๙๗ คศ.2 37,830 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.3 37,830 ผอ.รร. ๔๙๕๐ คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(บริหารการศึกษา) โรงเรียนบ้านปากออก ช านาญการ (0165397) โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ช านาญการ (0165167) ตุลาคม

3 6798 00159 90 7 อ าเภอ หล่มสัก อ าเภอ หล่มสัก ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๘ นายนภกัญจน์  ชมช่ืน กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๕๐๑๓ คศ.2 49,420 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.2 49,420 ผอ.รร. ๕๒๙๗ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(บริหารการศึกษา) โรงเรียนบ้านหนองขาม ช านาญการ (0165202) โรงเรียนบ้านปากออก ช านาญการ (0165397) ตุลาคม

3 1006 00835 86 7 อ าเภอ หล่มสัก อ าเภอ หล่มสัก ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๑๙ นางมนธิฌา  จันทร์มินทร์ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 4694 คศ.๓ 48,540 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.๓ 48,540 ผอ.รร. 4720 คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
(หลักสูตรและการสอน) โรงเรียนบ้านพร้าว ช านาญการ (0164895) โรงเรียนบ้านนาเกาะ ช านาญการ 0164924 ตุลาคม

3 6704 00056 63 1 อ าเภอ หล่มเก่า พิเศษ อ าเภอหล่มเก่า พิเศษ ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

๒๐ นายโกศล  สีไพร ค.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 3567 คศ.3 55,720 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.3 55,720 ผอ.รร. 3620 คศ.3 ๕๘,๓๙๐ ๒๕
3 6701 01575 26 1 (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) โรงเรียนบ้านปากตก ช านาญการ (0167433) โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ช านาญการพิเศษ (0167396) ตุลาคม

กศ.ม. อ าเภอหนองไผ่ พิเศษ อ าเภอหนองไผ่ ๒๕๖๑
(การบริหารการศึกษา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง
๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

๒๑ นางสายบัว  สอาดพรม ศษ.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 4056 คศ.3 58,390 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.3 58,390 ผอ.รร. 3567 คศ.3 58,390 ๒๕
3 6707 00370 17 9 (ภาษาไทย) โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ช านาญการ (0167604) โรงเรียนบ้านปากตก ช านาญการพิเศษ (0167433) ตุลาคม

ศศ.ม. อ าเภอหนองไผ่ พิเศษ อ าเภอหนองไผ่ ๒๕๖๑
(ภาษาไทย) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
๒๒ นางสาวณปภา   สายค าทอน ค.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 3942 คศ.3 38,620 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.3 38,620 ผอ.รร. 4289 คศ.3 55,720 ๒๕

5 6705 90047 26 0 (สังคมศึกษา) โรงเรียนบ้านล าพาด ช านาญการ (0167598) โรงเรียนบ้านคลองกะโบน ช านาญการพิเศษ (0167836) ตุลาคม
กศ.ม. อ าเภอหนองไผ่ พิเศษ อ าเภอหนองไผ่ ๒๕๖๑

(การบริหารการศึกษา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๒๓ นายเดชา   กลมเกลา ค.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 6277 คศ.3 58,390 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.3 58,390 ผอ.รร. 5978 คศ.3 58,390 ๒๕

3 1305 00087 19 2 (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) โรงเรียนบ้านโคกกรวด ช านาญการ (0168195) โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ช านาญการพิเศษ (0167987) ตุลาคม
กศ.ม. อ าเภอบึงสามพัน พิเศษ อ าเภอบึงสามพัน ๒๕๖๑

(การบริหารการศึกษา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๒๔ นางสมหมาย   แพงวาปี ค.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 2483 คศ.๒ 41,620 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.๒ 41,620 ผอ.รร. 2527 คศ.3 33,470 ๒๕

3 6705 00428 24 6 (คณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ช านาญการ (0166567) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ช านาญการ (0166591) ตุลาคม
ศษ.ม. อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอวิเชียรบุรี ๒๕๖๑

(การบริหารการศึกษา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๒๕ นายชาตรี   ตรีภาค ค.บ. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 3074 คศ.3 53,080 ผู้อ านวยการ ผอ. รร. คศ.3 53,080 ผอ.รร. 3102 คศ.3 58,390 ๒๕

3 1499 00181 06 2 (อุตสาหกรรมศิลป์) โรงเรียนบ้านสระกรวด ช านาญการ (0166983) โรงเรียนบ้านวังขอน ช านาญการพิเศษ (0167202) ตุลาคม
ค.ม. อ าเภอศรีเทพ พิเศษ อ าเภอศรีเทพ ๒๕๖๑

(การบริหารการศึกษา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง

๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย



หมาย
วุฒิ/ ต้ังแต่

วิชาเอก ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันท่ี เหตุ
หน่วยงานการศึกษา เลขท่ี อันดับ ข้ัน หน่วยงานการศึกษา อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ข้ัน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ต าแหน่ง
เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ท่ี     ๗๑๘      / 2561   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๕      ตุลาคม    พ.ศ.  2561

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

วิทยฐานะ
เงินเดือน

๒๖ ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ กศ.ม. ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ ๙๙๑ คศ.๓ 51,170 ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ คศ.๓ 51,170 ผอ.รร. ๑๐๘๘๓๔ คศ.๓ 58,390 ๒๕
อุตสาหกรรมศึกษา รร.บ้านขมวด ช านาญการพิเศษ (๐๑๖๓๕๔๗) รร.วังใหญ่วิทยาคม ช านาญการพิเศษ (๐๔๒๔๕๒๖) ตุลาคม

๓ ๖๗๐๕ ๐๐๙๗๘ ๒๔ ๖ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี ๒๕๖๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพม.๔๐

หมายเหตุ                      1. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง
๒.  ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย ทุกราย
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