
ที ศธ ๐๒๑๒รy ฐ]jY) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
บริเวณศูนย์รา,ซการ นค ๔๓๐๐๐

มีนาคม ๒๔๖๒

เร่ือง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๔๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๑๐/๒๔๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๔๖๒ มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๔๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จีงมีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมติดังกล่าว ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งย้าย ให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ล่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซาตรี ม่วงสว่าง) 
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๗๔ 
โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๓๑๘๙



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
ท ๑๑๐/๒๕โ๖๒

เรื่อง ย ้ายและแต่งต ั้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา

อาศ ัยอำน าจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๙ แห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิระเบ ียบข ้าราชการคร ู 
และบ ุค ลาก รท างก ารศ ึก ษ า พ .ศ . ๒๕๔๗ และท ี่แกไชเพ ิ่ม เต ิม  คำส ั่งห ัวห น ้าคณ ะร ักษาความสงบ แห ่งชาต ิ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เม ษ ายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ หน ังส ือสำน ักงาน ก .ค .ศ . ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๕ ลงวันที่ 
๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติ 
คณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งท ี่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ 
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จำนวน ๑ ๐  ราย ด ังรายละเอ ียดตามบัญชีแนบท้ายน ี้

ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชาตร๊ ม่วงสว่าง)
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาe



บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕: มีนาคม พ.ศ. ๒๕:๖๒

ซอ-ซิอสกุล
เลขประจำตัวประซาซน วุฒิ/วิชาเอก

ตำแหน่งและสังกัดเดิม

ตำแหน่ง/ 
หน่วยงาน 
การศึกษา

วทยฐานะ

ตำแหน่ง 
เลขที่/ 

เลขที่จ่าย 
ตรง

เงินเดือน

อับดับ เงินเดือน

ตำแหน่งทีได้รับแต่งตัง

ตำแหน่ง วิทยรานะ

เงินเดือน

อับดับ เงินเดือน

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ทีใช้รับย้ายหรัอสับเปลยน

พำแพบ่ง

ตำแหน่ง 
เลขที่/ 

เลขท่ีจ่าย 
ตรง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ต้ังแต่ 
วันท่ี หมายเหตุ

นางสาวจุฑารัตน์ ซาบุซิต 
๓ ๔๓๐๕: ๐๐๗๒๓ ๓๔ ๔

ค.บ.
(เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมการศึก'บา

คร ๓๐๑๒
๐๐๓๘๒๐๐

คศ.๑ ๒๓,๓๖๐ คร คศ.๑ ๒๓,๓๖๐ คร
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 
อำเภอศรีราขา 
จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรร,พ 
อำเภอเฝีาไร่ 
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

๑๐๘๘๔๘
๐๓๗๒๓๓๘

คศ.๔ ๕๘,เอ๖ ๐ ๑๔

มีนาคม
๒๔๖๒

๑.ให้สับเปลยน 
อัตราเงินเดือน 
กับตำแหน่ง 
ท่ีใช้รับย้าย 
๒.ย้ายดามคำร้อง 
ขอของตนเอง

นางสาววาสนา ศรียอด 
๓ ๔๓๐๔ ๐๐๙๗๗ ๐๘ ๐

ศษ.บ.
(สังคมศึกษา)

ศษ.ม.
(การพัฒนาหลักสูตร 
แลรการจัดการเรียน!)

๑๒๐๗๐๑
๐๓๗๑๘๔๙

คศ.๒ครู ครูชานาญการ
โรงเรียนเซิมพิทยาคม 
อำเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

๒๔,๔๔๐ ครู ครูซ่านาญการ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 
อำเภอเฝืาไร่

คศ.๒ ๒๔,๔๔๐ คร ๑๑๔๒๑๘
๐๓๗ ๒๓๔๖

คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ๑๔

มีนาคม
๒๔๖๒

จังหวิดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

๑.ให้สับเปลยน 
อัตราเงินเดือน 
กับตำแหน่ง 
ท่ีใช้รับย้าย 
๒.ย้ายตามคำร้อง 
ขอของตบเอง

นายธนากร ทองธรา,ซ 
๓ ๔๗๐๔ ๐๐๐๗๗ ๘๔ ๑

ค.บ.
(ดนตรีศึกษา)

ครู ครูชำนาญการพิเศษ ๑ ๒ ๔ ๖ ๑ ๑  คศ.๓
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ๐๓๗๒๓๔๐
อำเภอเฝืาไร่ 
จังหวัดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ๑

๓๐,๖๒๐ คร คศ.๓ ๓๐,๖๒๐ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย 
อำเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

คร ๓๖๑๔
๐๓๗๒๗๙๔

คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ๑๔

มีนาคม
๒๔๖๒

๑.ให้สับเปลยบ 
อัตราเงินเดือน 
กับตำแหน่ง 
ท่ีใช้รับย้าย 
๒.ย้ายตามคำร้อง 
ขอของตบเอง

นายพลกฤษณ์ รอดถาวร 
๓ ๔๓๐๔ ๐๑๐๑๓  ๗๘ ๔

วท.บ.
(สถิติประยุกต์)

ศษ.ม.
(การบริหารการศ็ก■ ษา)

ครู ครูชานาญการ
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
อำเภอโพนพิสัย

๔๖๘๔๑
๐๓๗๑๗๗๑

คศ.๒ ๒๖,๔๔๐ คร ครูซ่านาญการ 
โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย 
อำ๓ อโพนพิสัย

คศ.๒ ๒๖,๔๔๐ คร ๔๒๙๒ 
๐ ๐ ๙ ๘ ๑ แ

๑๖,๙๒๐
มีนาคม

จังหวัดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

จังหวิดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

๑.ให้สับเปลยน 
อัตราเงินเดือน 
กับตำแหน่ง 

. ช ้รับย้าย 
๒.]ย้ายตามคำร้อง 

c h a ของตบเอง



บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนบท้ายคำสั่งสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑®อ /๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒<£๖๒

ตำแหน่งและ สังกัดเดิม ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตัง ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

ตำแหน่ง 
เลขที่/ 

เลขที่จ่าย 
ตรง

เงินเดือน เงินเดือน ที่ใข้รับย้ายหรีอสับเปล็ยน
, ซื่อ-ข่ือสกุล

วุฒิ/วิขาเอก
ตำแหน่ง/ ตำแหน่ง เงินเดือน ต้ังแต่ หมายเหตุท เลขประจำตัวประซาชน หน่วยงาน 
การศึกษา

วิทยฐานะ อับดับ เงินเดือน ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ เงินเดือน ตำแหน่ง เลขที่/ 
เลขท่ีจ่าย 

ตรง
อันดับ เงินเดือน

วันท่ี

๔ นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศษ.บ. ครู ครูขำนาญการ ๖๐๙๔๓ คศ.๒ ๒๔,๙๓๐ ครู ครูขำนาญการ คศ.๒ ๒๔,๙๓0 ครู ๖๓๔๔๙ คศ.๔ ๖๔,๙(5)0 ๑๔ ๑.ให้สับเปล่ียน
๑ ๓๖๐๔ ๐๐๑๓๔ ๘๒ ๑ (สังคมศึกษา) โรงเรียนนครขอนแก่น ๐๓๘๑๒๐๔ โรงเรียนท่าบ่อ ๐๓๗๒๗๔๔ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศษ.ม. อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอท่าบ่อ ๒๔๖๒ กับตำแหน่ง
(หลักสูตรและการสอบ) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย ท่ีใข้รับย้าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ สำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ๒.ย้ายตามคำร้อง
ขอของตนเอง

๖ นายวุฒิไกร กุลวงค์ ค.บ. ครู ๑๒๖๖๔๓ คศ.๑ ๒๑,๔๗๐ ครู คศ.๑ ๒๑,๔๗๐ ครู ๒๒๙๐๐ คศ.๓ ๔๖,๖๑0 ๑๔ ๑.ให้สับเปล่ียน
๑ ๔๓0๖ 0 0 ๑ 0 0  ๑1อ ๔ (ดนตรีศึกษา) โรงเรียนพะทายพิทยาคม ๐๓๗๔๘๒๔ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 0๓๗๑๙๖๘ มีนาคม อัตราเงินเดือน

ศษ.ม. อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนพิสัย ๒๔๖๒ กับตำแหน่ง
(การบริหารการสืกพา) จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย ท่ีใข้รับย้าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ๒.ย้ายตามคำร้อง
ขอของตบเอง

๗ บางสาววราวรรณ จับทรประเทศ กศ.บ. ครู ๑๒๘๒๘๓ คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ ครู ๔๔๙ คศ.๓ ๔๑,๑๗๐ ๑๔ ๑.ให้สับเปล่ียน
๑ ๙๓๐๗ ๐๐๐๑๔ ๓๖ ๐ (การสอนภาษาจีน) โรงเรียบวรลาโภบุสรณ์ ๐๓๗๒๒๘๗ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ๐๓๗๒๔๑๖ มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำ๓ อครีเขียงใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย ๒๔๖๒ กับตำแหน่ง
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ท่ีใช้,รับย้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ สำนักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ๒.ย้ายตามคำร้อง

ขอของตนเอง
๘ นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ ศศ.บ. ครู ๑๒๘๑ คศ.๑ ๒๐,๗๔๐ ครู คศ.๑ ๒๐,๗๔๐ ครู ๑๒๐๗๐๔ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ ๑๔ ๑.ให้สับเปล่ียน

๑ ๔๓๙๙ ๐๐๐๐๗ ๑๗ ๙ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดสลักเพขร ๐๐๖๘๖๑๙ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ๐๓๗๒๐๔๖
^ ร ิ

1

V I ร ^

II
'มีนาคม อัตราเงินเดือน

อำ๓ อเกาะข้าง 
จังหวัดตราด 
สำนักงานเขตm พี่การศึกษาประรไมศึกษาตราด

อำเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย 
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ท่ี ๑๑๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขีอ-ขีอสกุล
เลขประจำตัวประซาซน วุฒิ/วิซาเอก

ตำแหน่งและสังกัดเดิม

ตำแหน่ง/ 
หน่วยงาน 
การศึกษา

วทยรานะ

ตำแหน่ง 
เลขที่/ 

เลขที่จ่าย 
ตรง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ตำแหน่งทีได้รับแต่งตัง

ตำแหน่ง วิทยรานะ

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ทีใช้'รับย้ายหรือสับเปลียน

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง 
เลขท่ี/ 

เลขท่ีจ่าย 
ตรง

เงินเดือน

อันดับ เงินเดือน

ต้ังแต่ 
วันท่ี หมายเหตุ

นายอนุชน นามโส
(ริ) (ริ!ตา0(ร1 ๐ ๐ ๐ ๑ ดา (ริ)(ริ) (ริ!

ศศ.บ.
(ดนตรีสากล)

ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)

ครู ครูขิานาญการ ๖๘๔๒๐๐๗ คศ.๒
โรงเรียบเตรียมอุดมศึกษาพัรแนาการ อุดรราน็ ๐๓๗๑๗๒ ๓
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จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เซต ๒๐

๒ ๖,๙๘ ๐ คร คศ.๒ครูขำนาญการ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 
อำเภอเฝืาไร่ 
จังหวัดหนองคาย 
สำนักงาบเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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๐๓๗๒๓๕๐

คศ.๓ ๓๐,๖๒๐ ๑๕

มีนาคม
๒๕๖๒

๑.ให้สับเปลยน 
อัตราเงินเดือน 
กับตำแหน่ง 
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๒.ย้ายตามคำร้อง 
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โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 
อำเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย 
สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

โรงเรียนวรลาโภบุสรณ์ 
อำเภอศรีเขียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย 
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