บัญชีรายละเอียดผลการอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562
ตาแหน่งครูผู้สอน
ตาม มติทปี่ ระชุม กศจ.อุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ที่

โรงเรียน

เลขที่ตาแหน่ง

ผลการพิจารณา
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่ตาแหน่ง

อันดับ เงินเดือน

สังกัดเดิม

1 เพ็ญพิทยาคม

57804 นางสาวธิดารัตน์ ภัทรยศพงศ์

ครู/รร.วัดหนองขาม

3701 คศ.1 17,490 สพป.ชลบุรี 3

2 นิคมสงเคราะห์วิทยา

57164 นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดี

ครู/รร.บ้านท่ายม

8670 คศ.1 32,650 สพป.อด.2

3 อุดรพิทยานุกูล

112346 นางชญานิษฐ์ เนืองทอง

ครู/รร.มุกดาวิทยานุกูล

128870 คศ.3 46,760 สพม.22

4 อุดรพิทยานุกูล

108983 นางสาวสุทินา ขินานา

ครู/รร.กุดจับประชาสรรค์

109442 คศ.2 30,280 สพม.20

5 กุดจับประชาสรรค์

109442 นายปราโมทย์ ราษ์ฎร์สะอาด

ครู/รร.ยางโกลนวิทยา

131255 คศ.1 25,240 สพม.39

6 อุดรพิทยานุกูล

113746 นางมรกต หมั่นวิชา

ครู/รร.กุดจับประชาสรรค์

58555 คศ.3 41,580 สพม.20

7 กุดจับประชาสรรค์

58555 นายทรงศักดิ์ คนฉลาด

ครู/รร.หนองวัวซอพิทยาคม 58057 คศ.3 49,250 สพม.20

8 อุดรพิทยานุกูล

128337 นายบุญเลี้ยง จอดนอก

ครู/รร.บ้านหัวบึง

6746 คศ.3 33,800 สพป.อด.1

9 สตรีราชินูทิศ

124682 นายประดิษฐ์ ศรีซุย

ครู/รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา

57657 คศ.3 35,120 สพม.20

10 สตรีราชินูทิศ

63144 นางนงคพร พายอง

ครู/รร.น้าโสมพิทยาคม

660(พ) คศ.3 36,480 สพม.20

11 สตรีราชินูทิศ

57188 นายจิรศักดิ์ จันปุม่

ครู/รร.เพ็ญพิทยาคม

2431 คศ.1 24,290 สพม.20

หมายเหตุ

ที่

โรงเรียน

เลขที่ตาแหน่ง

ผลการพิจารณา
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่ตาแหน่ง

อันดับ เงินเดือน

สังกัดเดิม

12 สตรีราชินูทิศ

57386 นางกฤตภรณ์ อ่อนรอด

ครู/รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

13 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

57378 นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตร

ครู/รร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1636 คศ.3 30,620 สพม.19

14 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

109064 นางสาวนันทยา ลุนชัยภา

ครู/รร.กุดดินจี่พิทยาคม

15 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

16516 นางภัทราภรณ์ บัวคอม

ครู/รร.บ้านหลุบหวายป่าขาม 1141 คศ.3 42,330 สพป.อด.1

16 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

56941 นางสุภาพร กาสี

ครู/รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา

17 น้าโสมพิทยาคม

57514 นางสาวพจมาลย์ ไชยเจริญ

ครู/รร.เชียงหวางพิทยาคาร 57171 คศ.2 26,450 สพม.20

18 เชียงหวางวิทยาคาร
19 น้าโสมพิทยาคม
20 เพ็ญพิทยาคม

57378 คศ.3 52,060 สพม.20
3375 คศ.1 22,000 สพม.19
121517 คศ.2 40,360 สพม.20

นางสาวดรุณี ทับโสดา

ครู/รร.สังคมวิทยา

160 คศ.1 21,570 สพม.21

130261 นางสาววารุณี ขันซ้าย

ครู/รร.บ้านท่าโสม

3156 คศ.2 25,930 สพป.อด.4

6156 นางสาวรณิดา กัลยาบุตร

ครู/รร.กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 106074 คศ.2 26,980 สพม.20

21 กุมภวาปีพิทยาสรรค์

106074 นางสาวภัทรา ต้นกันยา

ครู/รร.หนองเสือวิทยาคม

2496 คศ.1 22,000 สพม.4

22 เพ็ญพิทยาคม

121925 นางสาวอภิญญา ปานศรี

ครู/รร.บ้านนาขาม

1532 คศ.1 22,000 สพป.บึงกาฬ

23 หนองหานวิทยา

58183 จ่าส.อ.สุรศักดิ์ ซองทุมมินทร์

ครู/รร.ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

117462 คศ.2 29,690 สพม.20

24 หนองหานวิทยา

57874 นายสันติ อินแสงแวง

ครู/รร.นครพนมวิทยาคม

58066 คศ.2 25930 สพม.22

25 บ้านดุงวิทยา

2381 นายสุนทร กุลวงษ์

ครู/รร.บุงคล้านคร

124340 คศ.2 25,930 สพม.21

26 บ้านดุงวิทยา

57037 นายไชยชาญ เจริญชนม์

ครู/รร.บ้านหนองตอ

3233 คศ.2 26,450 สพป.บึงกาฬ

หมายเหตุ

ที่

โรงเรียน

27 บ้านดุงวิทยา
28 บ้านดุงวิทยา

เลขที่ตาแหน่ง

ผลการพิจารณา
ชื่อ-สกุล

57612 นายชานาญ ผานคา

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่ตาแหน่ง

อันดับ เงินเดือน

สังกัดเดิม

ครู/รร.บ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 114844 คศ.1 23,360 สพม.4

167 นางสาวรัชยาภรณ์ ภูมิประพันธ์ ครู/รร.ปากคาดพิทยาคม

5390 คศ.2 27,600 สพม.21

29 นิคมสงเคราะห์วิทยา

57172 นายพิชัย ไชยเดช

ครู/รร.สังคมวิทยา

2671 คศ.1 24,290 สพม.21

30 นิคมสงเคราะห์วิทยา

59643 นางอรชรัสม์ กวยทอง

ครู/รร.บ้านเชียงวิทยา

116117 คศ.3 37,900 สพม.20

31 โนนสูงพิทยาคาร

57856 นางสาวรุจิรา สุธรรมา

ครู/รร.จตุรัสวิทยาคาร

128984 คศ.2 26,980 สพม.30

32 โนนสูงพิทยาคาร

122497 นายณรงค์ เหมุทัย

ครู/รร.บ้านนาส่วนโพนทับ

5347 คศ.2 25,440 สพป.อด.1

33 ทรัพย์อุดมวิทยา

114378 นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์

ครู/รร.วัดบางคูวัด

3201 คศ.1 21,570

สพป.ปทุมธานี เขต 1

34 คายางพิทยา

56746 นายทวีวุฒิ จันทรมณี

ครู/รร.วัดนราภิรมย์

4083 คศ.1 21,570

สพป.นครปฐม เขต 2

35 อุดรธานีพิทยาคม

108975 นางสาวรัตติกาล ปราบพาล

ครู/รร.วรลาโภนุสรณ์

123265 คศ.1 26,980 สพม.21

36 อุดรธานีพิทยาคม

115236 นายสิวาติราช อุปพงศ์

ครู/รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา

2506 คศ.1 25,240 สพม.20

37 พิบูลย์รักษ์พิทยา

2506 นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล

ครู/รร.บ้านยวด

5472 คศ.1 23,360 สพป.อด.1

38 ทุง่ ฝนวิทยาคาร

57351 นางสาวสุพรรณี วงษ์พิมพ์

ครู/รร.เซกา

101711 คศ.1 23,360 สพม.21

39 กุดจับประชาสรรค์

57382 นางสาวโศรยา มาณะศิลป์

ครู/รร.หนองบัวแดงวิทยา

75990 คศ.1 22,890 สพม.30

หมายเหตุ

ที่

โรงเรียน

เลขที่ตาแหน่ง

ผลการพิจารณา
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่ตาแหน่ง

อันดับ เงินเดือน

สังกัดเดิม

ย้ายโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
1 อุดรพิทยานุกูล

8910 นางสาวเสาวภาคน์ เชื้อประทุม ครู/รร.สุมเส้าพิทยาคาร

8910 คศ.2 29,140 สพม.20

2 อุดรพิทยานุกูล

122502 นางสัจจา ภูผลผัน

ครู/รร.สุมเส้าพิทยาคาร

122502 คศ.3 53,080 สพม.20

3 อุดรพิทยานุกูล

58238 นางสาวสิริพร พลพินิจ

ครู/รร.ดงเย็นพิทยาคาร

58238 คศ.2 32,060 สพม.20

4 อุดรพิทยานุกูล

57364 นางทวีพร จันทร์รักษ์

ครู/รร.ประจักษ์ศิลปาคาร

57364 คศ.3 35,800 สพม.20

5 หนองหานวิทยา

14098 นางสาวสุนันทา หาผลดี

ครู/รร.ดงเย็นพิทยาคาร

14098 คศ.2 29,140 สพม.20

6 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

118390 นางสาวฉมามาศ จาปาเรือง

ครู/รร.วังสามหมอวิทยาคาร 118390 คศ.3 37,200 สพม.20

7 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

113729 นางสาวน้าอ้อม ถะเกิงผล

ครู/รร.กู่แก้ววิทยา

113729 คศ.1 24,750 สพม.20

8 โนนสูงพิทยาคาร

56945 นางถนอมจิตร พิมพ์จาปา

ครู/รร.สามพร้าววิทยา

56945 คศ.3 40,100 สพม.20

9 ราชินูทิศ 2

56781 นายสุชาติ สุวรรณอภิชน

ครู/รร.สุมเส้าวิทยาคาร

56781 คศ.3 29,420 สพม.20

10 อุดรธรรมานุสรณ์

58308 นางสกลรัตน์ สวยรูป

ครู/รร.กู่แก้ววิทยา

58308 คศ.3 33,800 สพม.20

11 สตรีราชินูทิศ

116595 นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญ

ครู/รร.ทุง่ ฝนพัฒนศึกษา

116595 คศ.3 52,640 สพม.20

12 ประจักษ์ศิลปาคาร

58141 นางรุ่งทิวา ศิริภักดิ์

ครู/รร.อุดรพัฒนาการ

58141 คศ.3 51,170 สพม.20

13 ประจักษ์ศิลปาคาร

58364 นางสายสมร ยาวิธี

ครู/รร.อุดรพัฒนาการ

58364 คศ.3 35,800 สพม.20

หมายเหตุ

ที่

โรงเรียน

เลขที่ตาแหน่ง

ผลการพิจารณา
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

เลขที่ตาแหน่ง

อันดับ เงินเดือน

สังกัดเดิม

ย้ายสับเปลี่ยน
1 น้าโสมพิทยาคม (น.54)

-

นางนริสรา สิทธิพรหม

ครู/รร.บ้านดุงวิทยา

1228 คศ.1 21,150 สพม.20

2 บ้านดุงวิทยา (น.54)

-

นายปกรณ์ รสโสดา

ครู/รร.น้าโสมพิทยาคม

57513 คศ.1 21,250 สพม.20

หมายเหตุ

