
 
 
 
 
 

                                                           

คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ี   135/2565 

เรื่อง  ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
                                                 ----------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  53  มาตรา  59   และมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2551 
หนังสือสํานักงาน   ก.พ.  ท่ี  สร 0705/ว 15   ลงวันท่ี  9  พฤษภาคม   2521   หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                       
ท่ี ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันท่ี 28  ธันวาคม  2559 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 5562ลงวันท่ี 2 ธันวาคม ๒๕64  และอาศัยอํานาจตามความในขอ 13 ตามคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560  สั่ง  ณ  วันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2560  โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งท่ี  3/2565 เม่ือวันท่ี  15  มีนาคม  2565  
จึงใหยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม (ตามคํารองขอยายของ
ตนเอง) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จํานวน  51  ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้ 

                                    สั่ง   ณ   วันท่ี  22  มีนาคม   พ.ศ. 2565 

                                                                                                                     
                                                 (นายวิญู  สันตภิาพวิวัฒนา) 

                        ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 1

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

1 นายดุริยะเทพย โชควัฒนมงคล ศษ.บ. ครู - - 703 0015256 คศ.1 21,690 140 141 ครู - คศ.1 21,690 ครู 9608 0314733 คศ.1 22,030 36 36 22

๑ ๑๐๐๖ ๐๐๑๗๔ ๒๖ ๑ (พลศึกษาและกีฬา) โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจอมทอง เขตหวยขวาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

2 นายณัฐพล  สีจาด วท.บ. ครู - - 139 0171617 คศ.1 22,740 50 52 ครู - คศ.1 22,740 ครู 5461 0314982 คศ.2 27,770 129 129 22

๑ ๑๐๓๗ ๐๐๐๗๓ ๐๔ ๓ (ชีวเคมี) โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง มีนาคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตบึงกุม เขตดอนเมือง 2565

ค.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(เคมี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

3 นางปยธิดา  บุญชะตา ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 22 116163 0388372 คศ.2 29,470 66 66 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 29,470 ครู 11614 0315551 คศ.2 30,040 126 126 22

๑ ๔๕๙๙ ๐๐๑๑๐ ๒๗ ๑ (ชีววิทยา) โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีนาคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อําเภอพนมไพร 2562 เขตหวยขวาง 2565

ค.ม. จังหวัดรอยเอ็ด กรุงเทพมหานคร
(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

4 นายกฤษณ  กรุณดิลก วท.บ. ครู - - 1458 0190890 คศ.1 21,560 60 59 ครู - คศ.1 21,560 ครู 100143 0315602 คศ.1 27,630 126 126 22

๓ ๑๐๐๖ ๐๒๖๖๗ ๖๑ ๙ (คณิตศาสตร) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางขุนเทียน เขตหวยขวาง 2565

วท.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

คณิตศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา



หนาที่ 2

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

5 นางสาวอุทัยวรรณ  นุนดํา ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 18 13103 0318751 คศ.2 31,750 97 97 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 31,750 ครู 40123 0315589 คศ.1 22,150 126 126 22

๕ ๙๓๐๑ ๐๐๐๒๙ ๖๙ ๑ (คณิตศาสตร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรกฎาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตลาดกระบัง 2561 เขตหวยขวาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

6 นางสาวณหทัย  เขาเหิน ศศ.บ. ครู - - 53282 0415939 คศ.1 20,380 164 170 ครู - คศ.1 20,380 ครู 5813 0315626 คศ.1 24,010 97 97 22

๑ ๑๐๐๒ ๐๐๗๒๓ ๙๑ ๗ (รัสเซียศึกษา) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีนาคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อําเภอเมือง เขตลาดกระบัง 2565

จังหวัดพะเยา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

7 นายอาวกาศ  คํามูล ค.บ. ครู - - 1350 0012567 คศ.1 21,390 137 138 ครู - คศ.1 21,390 ครู 26937 0315643 คศ.1 22,450 97 97 22

๑ ๔๐๙๙ ๐๑๐๖๒ ๐๗ ๖ (สุขศึกษาและพลศึกษา) โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีนาคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อําเภอเมือง เขตลาดกระบัง 2565

จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

8 นางสาวเพ็ญศรี  ชางเรือ ศศ.บ. ครู ครูชํานาญการ 24 10300 0317392 คศ.2 26,380 71 71 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 26,380 ครู 988 0315662 คศ.2 31,320 101 101 22

๓ ๘๔๑๔ ๐๐๑๑๘ ๗๔ ๑ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรกฎาคม โรงเรียนเทพลีลา มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตวัฒนา 2564 เขตบางกะป 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 3

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

9  นายวรรณกร   หงษอินทร ศษ.บ. ครู - - 10469 0331778 คศ.1 20,640 149 149 ครู - คศ.1 20,640 ครู 12 0315755 คศ.2 26,430 151 151 22

๑ ๑๐๑๘ ๐๐๕๘๒ ๔๕ ๒ (สังคมศึกษา) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภฯ โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอพระประแดง เขตลาดกระบัง 2565

จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

10 นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น วท.บ. ครู - ข 14010 0318045 คศ.1 21,780 81 83 ครู - คศ.1 21,780 ครู 4048 0183978 คศ.1 21,540 151 151 22

๑ ๘๐๙๙ ๐๐๑๔๑ ๑๙ ๐ ภูมิศาสตร โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางกะป เขตลาดกระบัง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

11 นายจักรี  ทุมเกิด กศ.บ. ครู - - 6465 0318012 คศ.1 23,600 81 83 ครู - คศ.1 23,600 ครู 7337 0316133 คศ.3 51,430 113 113 22

๑ ๕๓๙๙ ๐๐๒๒๘ ๗๘ ๖ (จิตวิทยาและการแนะแนว) โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตบางกะป เขตวังทองหลาง 2565

ศษ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(การบริหารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

12 นางสาวกมลวรรณ  ลาภประกอบกิจ ศษ.บ. ครู - - 2909 0298228 คศ.1 22,040 124 127 ครู - คศ.1 22,040 ครู 14760 0316160 คศ.2 28,390 113 113 22

๑ ๑๐๐๘ ๐๐๖๘๙ ๒๒ ๑ (คอมพิวเตอรศึกษา) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มีนาคม

มหาวิทยาลัยขอนแกน เขตหนองจอก เขตวังทองหลาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 4

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

13 นางสาวศรีสุดา  หนูเซง ค.บ. ครู - - 29063 0356048 คศ.1 24,340 143 147 ครู - คศ.1 24,340 ครู 028(ส) 0316580 คผช. 15,050 125 125 22

๑ ๙๒๙๙ ๐๐๒๐๗ ๗๖ ๙ (คณิตศาสตร) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอเมือง เขตบึงกุม 2565

จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

14 นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 30 1245 0310721 คศ.2 29,050 34 46 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 29,050 ครู 20748 0357732 คศ.1 20,160 197 197 22

๑ ๔๐๙๙ ๐๐๔๙๗ ๒๑ ๔ (คอมพิวเตอร) โรงเรียนวัดราชาธิวาส สิงหาคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีนาคม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตดุสิต 2562 เขตวังทองหลาง 2565

ค.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(บริหารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

15 นางจิรพันธ  อัตจริต ศศ.บ. ครู ครูชํานาญการพิเศษ 7 133953 0316838 คศ.3 55,140 80 84 ครู ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 55,140 ครู 10781 0320413 คศ.3 57,940 197 197 22

๓ ๒๖๐๑ ๐๐๓๔๕ ๙๙ ๑ วิชาเอก การพัฒนาชุมชน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ มิถุนายน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีนาคม

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เขตหนองจอก 2553 เขตวังทองหลาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

16 นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 24 12333 0319586 คศ.2 34,910 142 142 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 34,910 ครู 42308 0320452 คศ.3 57,940 197 197 22

๓ ๘๐๑๓ ๐๐๕๓๗ ๙๖ ๒ (คณิตศาสตร) โรงเรียนสารวิทยา มกราคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตจตุจักร 2560 เขตวังทองหลาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 5

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

17 นางสาววันวิสา  ดานสกุล ศษ.บ. ครู - - 42096 0313656 คศ.๑ 21,970 141 139 ครู - คศ.๑ 21,970 ครู 10644 0320348 คศ.3 58,390 197 197 22

๑ ๗๒๙๙ ๐๐๒๒๔ ๑๘ ๕ (การสอนวิทยาศาสตร) โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

18 นางสาววิภาวรรณ  เอียดขนาน ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 8 19043 0344648 คศ.2 29,610 106 100 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 29,610 ครู 5204 0316931 คศ.1 21,950 151 151 22

๑ ๘๐๐๖ ๐๐๑๐๕ ๓๑ ๙ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ธันวาคม โรงเรียนบางกะป มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อําเภอกระทุมแบน 2563 เขตบางกะป 2565

จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

19 นางสาวสิรินาถ  สุกใส กศ.บ. ครู - - 5268 0314669 คศ.1 20,930 33 37 ครู - คศ.1 20,930 ครู 5154 0316903 คศ.1 20,420 151 151 22

๑ ๑๐๐๘ ๐๐๙๔๑ ๑๘ ๔ (คณิตศาสตร) โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนบางกะป มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตดินแดง เขตบางกะป 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

20 นางยุวดี  ทองคํา ค.บ. ครู - - 1308 0109232 คศ.1 23,980 10 11 ครู - คศ.1 23,980 ครู 5145 0316898 คศ.1 23,360 151 151 22

๑ ๑๐๑๔ ๐๐๙๕๗ ๕๒ ๑ (วิทยาศาสตร) โรงเรียนบางไกรนอก โรงเรียนบางกะป มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภบางกรวย เขตบางกะป 2565

ศษ.ม. จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

บริหารการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 6

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

21 นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม วท.บ. ครู - - 25580 0348370 คศ.1 21,350 57 63 ครู - คศ.1 21,350 ครู 1877 0317078 คศ.1 21,740 140 140 22

๑ ๑๐๒๐ ๐๒๐๙๔ ๔๙ ๑ (วิทยาการคอมพิวเตอร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ อําเภอสามโคก เขตลาดกระบัง 2565

จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

22 นางสาวชญาภา  ดวงมาลัย ค.บ. ครู - - 639 0363266 คศ.1 23,070 21 24 ครู - คศ.1 23,070 ครู 1653 0317073 คศ.1 22,500 140 140 22

๑ ๔๖๑๑ ๐๐๐๔๓ ๒๓ ๘ (เคมี) โรงเรียนเกาะสีชัง โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อําเภอเกาะสีชัง เขตลาดกระบัง 2565

จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

23 นายทินวัฒน  สัมฤทธิ์สุทธิ์ ศศ.บ. ครู - - 10924 0312885 คศ.1 20,690 101 93 ครู - คศ.1 20,690 ครู 1983 0317080 คศ.2 28,170 140 140 22

๓ ๑๐๑๕ ๐๐๕๔๔ ๙๔ ๒ (สื่อสารมวลชน) โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตทุงครุ เขตลาดกระบัง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

24 นางสาวอรุณรัตน  แจงแสง ศป.บ. ครู ครูชํานาญการ 11 3826 0311332 คศ.2 28,450 37 36 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 28,450 ครู 2629 0298088 คศ.1 22,280 140 140 22

๑ ๒๓๙๙ ๐๐๐๙๐ ๙๔ ๙ (การออกแบบ) โรงเรียนฤทธิณรงครอน กรกฎาคม โรงเรียนพรตพิทยพยัต มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตบางกอกใหญ 2562 เขตลาดกระบัง 2565

ศศ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 7

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

25 นางวันดี  สมพิทยาธร ศศ.บ. ครู - - 4048 0183978 คศ.1 21,540 151 151 ครู - คศ.1 21,540 ครู 20743 0317851 คศ.1 34,310 104 104 22

๑ ๔๓๐๗ ๐๐๑๘๗ ๑๗ ๖ (สังคมศึกษา) โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โรงเรียนราชดําริ มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตสะพานสูง เขตประเวศ 2565

ศศ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(การสอนสังคมศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

26 นางสาวตติยา  สงวนดี ศษ.บ. ครู - - 790 0374014 คศ.1 26,000 56 54 ครู - คศ.1 26,000 ครู 5419 0317807 คศ.1 22,110 104 104 22

๑ ๓๒๙๙ ๐๐๐๘๓ ๔๗ ๐ (การสอนภาษาไทย) โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม โรงเรียนราชดําริ มีนาคม

มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง เขตประเวศ 2565

ศษ.ม. จังหวัดนครพนม กรุงเทพมหานคร

(การบริหารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

27 นางสาวแพรวา  สูตรมงคล ศษ.บ. ครู - - 5748 0193117 คศ.1 20,790 82 82 ครู - คศ.1 20,790 ครู 15674 0317928 คศ.1 22,340 87 87 22

๑ ๔๐๙๙ ๐๑๑๕๑ ๖๑ ๓ (คหกรรมศาสตรศึกษา) โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตราชเทวี เขตหลักสี่ 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

28 นายมนระวี  ศักดิ์ธนากูล ศศ.บ. ครู - - 10665 0318325 คศ.1 19,820 121 121 ครู - คศ.1 19,820 ครู 20025 0317937 คศ.3 58,390 87 87 22

๑ ๑๐๐๒ ๐๐๕๓๘ ๒๒ ๒ (ดนตรีสากล) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตสายไหม เขตหลักสี่ 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 8

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

29 นางอรวรรณ  จงวัฒนา วท.บ. ครู ครูชํานาญการ 4 1696 0425974 คศ.2 30,220 75 75 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 30,220 ครู 5300 0318306 คศ.3 45,250 121 121 22

๑ ๖๕๙๙ ๐๐๐๑๐ ๓๙ ๙ (จิตวิทยาการบริการใหคําปรึกษาและแนะแนว) โรงเรียนคลองลานวิทยา กรกฎาคม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอคลองลาน 2561 เขตสายไหม 2565

วท.ม. จังหวัดกําแพงเพชร กรุงเทพมหานคร

(จิตวิทยาพัฒนาการ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

30 นางสาวจันทรจิรา  สุขสิงห กศ.บ. ครู - - 47410 0317406 คศ.1 21,660 71 71 ครู - คศ.1 21,660 ครู 10104 0318476 คศ.2 41,620 148 148 22

๑ ๑๐๓๓ ๐๐๐๕๙ ๐๑ ๙ (การสอนภาษาไทย) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา เขตวัฒนา เขตพระโขนง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

31 นายศุภชัย  นัคราจารย ศศ.บ. ครู - - 117650 0428573 คศ.1 21,750 58 60 ครู - คศ.1 21,750 ครู 10149 0318497 คศ.3 58,390 148 148 22

๑ ๖๑๐๗ ๐๐๐๖๙ ๐๔ ๙ (ภาษาไทย) โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีนาคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอชุมตาบง เขตพระโขนง 2565

จังหวัดนครสวรรค กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

32 นางสาวสีวลี  ยืนยาว กศ.บ. ครู - - 2846 0317295 คศ.1 20,380 71 71 ครู - คศ.1 20,380 ครู 3200 0299544 คศ.1 21,490 148 148 22

๑ ๒๒๙๙ ๐๐๒๒๖ ๐๔ ๒ (การสอนศิลปะ) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา เขตวัฒนา เขตพระโขนง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 9

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

33 นายจตุพล  บุญภิญโญ กศ.บ. ครู ครูชํานาญการ 28 7664 0313192 คศ.2 27,270 154 153 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 27,270 ครู 761 0318570 คศ.3 44,780 138 138 22

๑ ๑๐๐๗ ๐๑๑๖๒ ๙๙ ๓ (จิตวิทยาการแนะแนว) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี พฤษภาคม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตบางขุนเทียน 2563 เขตสาทร 2565

กศ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

34 นายหัสนัย  กิมศรี ค.บ. ครู - - 1615 0242696 คศ.๑ 21,190 58 56 ครู - คศ.๑ 21,190 ครู 820 0318592 คศ.1 22,870 138 138 22

๑ ๒๑๙๙ ๐๐๔๓๗ ๔๙ ๓ (คณิตศาสตร) โรงเรียนคลองบางน้ําจืด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ อําเภอบางพลี เขตสาทร 2565

จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

35 นางสาวสุมินตรา  คณะแพง ศษ.บ. ครู - - 8027 0193609 คศ.๑ 21,170 115 114 ครู - คศ.๑ 21,170 ครู 13078 0318744 คศ.1 34,310 77 77 22

๑ ๔๒๙๙ ๐๐๐๙๙ ๙๑ ๐ (ศิลปศึกษา) โรงเรียนวัดนวลนรดิส โรงเรียนศรีพฤฒา มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตภาษีเจริญ เขตสะพานสูง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

36 นางสาวศุภสุตา  รินปาน ค.บ. ครู - - 3508 0033771 คศ.1 21,730 17 16 ครู - คศ.1 21,730 ครู 13066 0318738 คศ.1 20,330 77 77 22

๑ ๕๕๐๔ ๐๐๐๖๓ ๘๙ ๕ (ครุศาสตรเกษตร) โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร โรงเรียนศรีพฤฒา มีนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง อําเภอแปลงยาว เขตสะพานสูง 2565

จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 10

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

37 นางสาวอลิษา  อนนทสีหา ศศ.บ. ครู - - 11861 0310902 คศ.1 24,080 82 82 ครู - คศ.1 24,080 ครู 9371 0318839 คศ.1 23,660 159 159 22

๓ ๔๑๐๑ ๐๐๓๓๓ ๖๒ ๒ (ภาษาไทย) โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตราชเทวี เขตมีนบุรี 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

38 นางฐานุตรา  วราเดชาวงศ ค.บ. ครู ครูชํานาญการพิเศษ 1 2226 0409307 คศ.3 65,450 89 86 ครู ครูชํานาญการพิเศษ คศ.3 65,450 ครู 9396 0318848 คศ.1 20,950 159 159 22

๓ ๕๐๙๙ ๐๑๔๙๘ ๗๔ ๑ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เมษายน โรงเรียนรเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

วิทยาลัยครูเชียงใหม อําเภอแมริม 2553 เขตมีนบุรี 2565

จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

39 นางสาวขนิษฐา  จุไร ศษ.บ. ครู - - 9766 0315111 คศ.1 23,170 70 73 ครู - คศ.1 23,170 ครู 6346 0318862 คศ.1 19,420 159 159 22

๓ ๓๒๐๕ ๐๐๕๗๕ ๐๐ ๔ (การสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยขอนแกน เขตหนองจอก เขตมีนบุรี 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

40 นางสุพัตรา  เพชระ กศ.บ. ครู - - 52903 0418108 คศ.1 21,800 45 47 ครู - คศ.1 21,800 ครู 4804 0318815 คศ.1 20,410 159 159 22

๑ ๕๕๙๙ ๐๐๒๑๗ ๘๗ ๓ (สังคมศึกษา) โรงเรียนนานอย โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอนานอย เขตมีนบุรี 2565

จังหวัดนาน กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 11

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

41 นางชัชฎาภรณ  หุนจําลอง ศษ.บ. ครู - - 110865 0326290 คศ.1 22,280 24 26 ครู - คศ.1 22,280 ครู 318 0318799 คศ.2 34,790 159 159 22

๓ ๑๐๑๐ ๐๐๑๖๙ ๑๘ ๒ (การแนะแนว) โรงเรียนบานทามะปรางวิทยา โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอแกงคอย เขตมีนบุรี 2565

จังหวัดสระบุรี กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

42 นางสาวธีรนันท  ศรีวิทัศน กศ.บ. ครู ครูชํานาญการ 8 13965 0318033 คศ.2 25,640 81 83 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 25,640 ครู 11002 0319080 คศ.2 31,760 207 207 22

๑ ๑๐๓๗ ๐๐๒๓๙ ๑๓ ๘ (การสอนภาษาตางประเทศ) โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ธันวาคม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา เขตบางกะป 2563 เขตลาดพราว 2565

ค.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(หลักสูตรและการสอน) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

43 นายศิริชัย  อ่ําบุญชู วท.บ. ครู ครูชํานาญการ 32 1378 0325050 คศ.2 32,830 120 120 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 32,830 ครู 7767 0319530 คศ.2 41,620 110 110 22

๓ ๑๐๑๐ ๐๐๒๓๕ ๓๗ ๑ สถิติประยุกต) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มิถุนายน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อําเภอลําลูกกา 2559 เขตมีนบุรี 2565

ศษ.ม. จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

(การบริหารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

44 นางสาวสุมาลี  แซจิว ศศ.บ. ครู ครูชํานาญการ 22 1081 0000580 คศ.2 26,030 69 73 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 26,030 ครู 8612 0319361 คศ.2 31,930 110 110 22

๓ ๗๒๐๗ ๐๐๘๐๒ ๓๙ ๖ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ กันยายน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตหวยขวาง 2563 เขตมีนบุรี 2565

ศศ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(การสอนภาษาอังกฤษ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 12

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

45 นางสาวประโลม  สอประโคน ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 1 9086 0315696 คศ.2 35,010 101 101 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 35,010 ครู 13900 0319641 คศ.2 29,760 142 142 22

๓ ๓๑๐๗ ๐๐๔๒๐ ๘๔ ๕ (วิทยาศาสตรทั่วไป) โรงเรียนเทพลีลา ธันวาคม โรงเรียนสารวิทยา มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เขตบางกะป 2552 เขตจตุจักร 2565

ศษ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(การบริหารการศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

46 นางจรรยวรรณ  ศรีฉายา ศศ.บ. ครู - - 70387 0384818 คศ.1 19,400 138 138 ครู - คศ.1 19,400 ครู 35002 0319755 คศ.2 31,690 133 133 22

๑ ๓๐๑๓ ๐๐๑๓๘ ๒๒ ๕ (ภาษาไทย) โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนสิริรัตนาธร มีนาคม

มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอกระสัง เขตบางนา 2565

ศศ.ม. จังหวัดบุรีรัมย กรุงเทพมหานคร

(ภาษาไทย) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

47 นางสาวสุดารัตน  คงแกว ศษ.บ. ครู - - 13263 0310611 คศ.1 20,550 64 64 ครู - คศ.1 20,550 ครู 13263 0310611 คศ.2 28,150 133 133 22

๑ ๙๐๙๗ ๐๐๐๕๒ ๒๒ ๒ (สังคมศึกษา) โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ โรงเรียนสิริรัตนาธร มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางซื่อ เขตบางนา 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง 3. ยายกรณีพิเศษ

48 นางสุนิศา  หึกขุนทด ค.บ. ครู ครูชํานาญการ 4 101755 0317295 คศ.2 36,780 76 80 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 36,780 ครู 11271 0320034 คศ.1 22,920 141 141 22

๓ ๔๔๐๖ ๐๐๓๕๑ ๘๗ ๕ (สังคมศึกษา) โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มิถุนายน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เขตพระโขนง 2556 เขตดินแดง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



หนาที่ 13

ชื่อ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก

เลขประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง/ ตําแหนง ตําแหนง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขที่ เลขที่จายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ มีจริง (จ.18)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่     135/2565 สั่ง ณ วันที่   22  มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่

ตําแหนงและสังกัดเดิม

วิทยฐานะ เมื่อวันที่
เงินเดือน

ตั้งแต

วันที่
อัตรากําลังของสถานศึกษา

ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

วิทยฐานะ
เงินเดือน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใชรับยายหรือสับเปลี่ยน

ตําแหนง
เงินเดือน อัตรากําลังของสถานศึกษา

49 นางสาวกมลวรรณ  ชื่นกมล ศษ.บ. ครู - - 388 0131101 คศ.1 29,540 65 66 ครู - คศ.1 29,540 ครู 11272 0320035 คศ.2 32,100 141 141 22

๑ ๑๐๑๔ ๐๑๖๐๗ ๗๔ ๕ (พลศึกษา) โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอเมือง เขตดินแดง 2565

จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

50 นางสาววิพุธ  บางขาม กศ.บ. ครู - - 4146 0310581 คศ.1 22,790 64 64 ครู - คศ.1 22,790 ครู 4146 0310581 คศ.3 56,640 141 141 22

๓ ๑๗๙๙ ๐๐๑๑๒ ๐๖ ๑ (ภาษาไทย) โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตบางซื่อ เขตดินแดง 2565

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง

51 นายจินดานุวรรธน  บํารุงเจริญสุข ศศ.บ. ครู ครูชํานาญการ 16 6411 0315674 คศ.2 22,900 151 151 ครู ครูชํานาญการ คศ.2 22,900 ครู 11265 0320031 คศ.2 26,700 141 141 22

๑ ๒๒๙๙ ๐๐๐๗๕ ๑๗ ๖ (ภาษาไทย) โรงเรียนเทพลีลา มีนาคม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป 2564 เขตดินแดง 2565

ศษ.ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

(ปฐมวัยศึกษา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเหตุ 1. ใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปอาศัยเบิกในตําแหนงที่ใชรับยาย 2. ยายตามคํารองขอของตนเอง



 
 

  
 
 

คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ี  136/2565 

เรื่อง  ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
--------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ท่ี  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร  ๐๗๐๕/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวน
ท่ีสุด  ท่ี  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๖๒ ลงวัน ท่ี  ๒  ธันวาคม ๒๕๖๔ และอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓  
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2565
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕                    
จึงใหยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ไปแตงตั้งและดํารงตําแหนงใหม กรณียายสับเปลี่ยน
(ตามคํารองขอยายของตนเอง) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                  
จํานวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี ้
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   2 เมษายน พ.ศ.  2565 
 

  สั่ง ณ วันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.  2565 

                                                                                                                      
                                                 (นายวิญู  สันตภิาพวิวัฒนา) 

                        ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ - สกุล วุฒิ/วิชาเอก
เลขประจ าตัวประชาชน สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง

สถานศึกษา เลขท่ี เลขท่ีจ่ายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18) สถานศึกษา อันดับ อัตรา เลขท่ี เลขท่ีจ่ายตรง อันดับ อัตรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18)

1 นางสาวณิชาพร  ปิติโชติสกุล น.บ. ครู - - 72299 0393882 คศ.1 21,540 38 38 ครู - คศ.1 21,540 ครู 11302 0316024 คศ.2 29,050 148 148 2
๑ ๑๐๑๔ ๐๑๗๕๑ ๑๔ ๕ (นิติศาสตร์) โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมษายน

มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ าเภอนาเยีย เขตสะพานสูง 2565
จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

หมายเหตุ 1. ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย 2. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง  ๓. ย้ายกรณีสับเปล่ียนบุคคล

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี ๑๓๖/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

ท่ี
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

ต้ังแต่
วันท่ีวิทยฐานะ เม่ือวันท่ี

เงินเดือน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

เงินเดือน
ต าแหน่ง

เงินเดือน อัตราก าลังของสถานศึกษาอัตราก าลังของสถานศึกษา

วิทยฐานะ
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