
เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

1 นายรังสฤษฎ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ
2 0019012 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

2 นายวิเศษ  พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ
3 0019013 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

3 นายศิริกลุ  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ
7 0019016 คศ.3 (4) 68,000 69,040 1,380.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

4 นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม ปฏบิติัหน้าที่รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้อ านวยการช านาญการ 48 0019020 คศ.2(3) 45,290 46,760 ข้อ 7

5 นางประภาพร   ส าเรียงจติต์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ
47 0019021 คศ.3 (4) 69,040 69,040 2,761.60 ข้อ 7

6 นายเสด็จ  ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาช านาญการพิเศษ
5717 0024093 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

7 นางบุษรา  ออ่นคง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 16 0019022 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

8 นางอัจจชิญา  สงวนศรีพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 18 0019023 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

9 นายสมหวัง  บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์เชีย่วชาญ 20 0019025 คศ.4 61,110 62,760 ข้อ 7

10 นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 21 0019026 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

11 นางมณีวรรณ  นามโสม ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 22 0019027 คศ.3 (4) 69,040 69,040 2,761.60 ข้อ 7

12 นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 23 0019028 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

13 นางสาวสุกญัญา  มาช านิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 25 0019030 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

14 นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 33 0019036 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

หนา้ที ่1



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

15 นายประสงค์  บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 34 0019037 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

16 นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 35 0019038 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

17 นายกรีติวิทย์  สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 38 0019040 คศ.2 33,850 35,050 ข้อ 7

18 นายมิตรชัย  มัง่ค่ัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 39 0019041 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

19 นางสาวฉววีรรณ  แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 40 0019042 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

20 นางชนิสา   ฮวดศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 47 0019044 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

21 นางสาวศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 48 0019045 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

22 นางสุดสงวน  กลางการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 46 0019046 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

23 นางอบุลรัตน์  หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 49 0019047 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

24 นายสมศักด์ิ  โสรถาวร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบ้านท่าพระ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 943 0019049 คศ.3 (4) 59,190 60,150 ข้อ 6

25 นางจนัทิวา  ศรีมะโฮงนาม ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 156 0019051 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

26 นายบุญเล้ียง  ดีโว ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 710 0019052 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

27 นายอดิศร   โคตรชาลี ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 945 0019053 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

28 นางบรรจบรัตน์  จนัสีหา ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 962 0019056 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

29 นางประนอม  โชคเจริญ ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 972 0019057 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

30 นางส ารี  หอมชื่นใจ ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 980 0019058 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

31 นางเบญจวรรณ  สายโยค ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 1007 0019059 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

32 นางกิ่งแกว้  ทองสิทธิ์ ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 2932 0019060 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

33 นางรัสดา  มงคลสวัสด์ิ ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 7328 0019061 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

หนา้ที ่2



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

34 นางนัยนา  พรหมทอง ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 7625 0019062 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

35 น.ส.ลักคณา  เจริญกลุ ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 10254 0019063 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

36 นางสาวสุมาภรณ์  แสนเหลา ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 12595 0019064 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

37 นางกาญจนา  สุวรรณแสง ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 12751 0019066 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

38 นางวราภรณ์  หงษ์ค า ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 492(พ) 0019067 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

39 นางมะลิวัลย ์ หมืน่ไธสง ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 8296 0019068 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

40 นางเพ็ญวดี  วิริยะเสนา ครู ชุมชนบ้านท่าพระ ครูช านาญการพิเศษ 12809 0019069 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

41 นายพิทักษ์  อดุมชัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านห้วยเตยพัฒนา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 927 0019070 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

42 น.ส.ธนภรณ์ วงจนัทร์ลา ครู บ้านห้วยเตยพัฒนา ครูช านาญการ 930 0019071 คศ.2 31,440 32,650 ข้อ 7

43 นางพรณี   อตัถาภูมิ ครู บ้านห้วยเตยพัฒนา ครูช านาญการพิเศษ 931 0019072 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

44 นางรัชนีย ์ เคร่ืองประดับ ครู บ้านห้วยเตยพัฒนา ครูช านาญการพิเศษ 9875 0019073 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

45 นายไพฑูรย ์ วงศ์ภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านท่าพระเนาว์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 935 0019074 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

46 นางนิอร  ศรีหนองกงุ ครู บ้านท่าพระเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 939 0019075 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

47 นางวันทนีย ์ สมบัติบุญมา ครู บ้านท่าพระเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 942 0019076 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

48 นางสาวบุญมา  มาตยภ์ูธร ครู บ้านท่าพระเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 10253 0019077 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

49 นายวรเวท  รัศมาวี ครู บ้านท่าพระเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 10687 0019078 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

50 นายนิสิต  สายโยค ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1145 0019079 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

51 นางแกว้ตา  พันธ์วงค์ ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา 1152 0019082 คศ.1 25,730 26,720 ข้อ 7

หนา้ที ่3



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

52 นางอไุรภรณ์   วงษ์เบาะ ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1153 0019083 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

53 นางธรรมา  ช านาญภูมิ ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1156 0019084 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

54 นางมณีรัตน์  สังกะค า ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 3808 0019085 คศ.3 26,350 28,190 ข้อ 11 วรรคสาม

55 นางทัตทยา   ศรีอาสนา ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 7284 0019086 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

56 นางบัวรอง  วงศ์กอ้ม ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 8554 0019087 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

57 นางสุวรรณา  มยรีุสวรรค์ ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9461 0019088 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

58 นายประสงค์  ดอนบรรเทา ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 10696 0019089 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

59 นายดุสิต  ส่ือกลาง ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 12451 0019091 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

60 นางสุรีพร  ผานิช ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 6830 0019092 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

61 นางกรรณเรศ  ขนัติโก ครู บา้นดอนแดงดอนน้อยวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9533 0020664 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

62 นายปรีดา  แสนเหลา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดอนหันวทิยาสาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1162 0019094 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

63 นายคนงค์  นามโยธา ครู บ้านดอนหันวทิยาสาร ครูช านาญการพิเศษ 1163 0019095 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

64 นายอดิเรก  แสนสุทธวิจติร ครู บ้านดอนหันวทิยาสาร ครูช านาญการพิเศษ 1164 0019096 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

65 นางชนิดา  นุชศิลา ครู บ้านดอนหันวทิยาสาร ครูช านาญการพิเศษ 2165 0019099 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

66 นางสายหยดุ  ชุมยางสิม ครู บ้านดอนหันวทิยาสาร ครูช านาญการพิเศษ 9302 0019100 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

67 นางปาริชาติ  วรรณทิพย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนเขวา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1195 0019101 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

68 นางรจนา  จนูก ครู บ้านโนนเขวา ครูช านาญการพิเศษ 2094 0019104 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

69 นางปิยวรรณ  สงวนรัตน์ ครู บ้านโนนเขวา ครูช านาญการพิเศษ 2813 0019106 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7
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70 นายพัฒนพงษ์  พันธโคตร ครู บ้านโนนเขวา ครูช านาญการพิเศษ 9961 0019107 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

71 นายสมเกยีรติ  นิราศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1181 0019108 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

72 นางเสาวณีย ์ ศรรักษ์ ครู บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 1183 0019110 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

73 นางศศิธร  ถานะ ครู บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 2197 0019111 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

74 นางวนิดา  วงศ์เครือ ครู บ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 10837 0019112 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

75 นายพันค า  มีโพนทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1014 0019113 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

76 นายอนุวัฒน์  ยศทสาร ครูผู้ช่วย บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน 971 0019114 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

77 นายสมนึก  มีแสงแกว้ ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 1016 0019115 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

78 นายสุนทร  ผลเลไร ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 1018 0019117 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

79 นางศรันยา  มีแสงแกว้ ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 1023 0019121 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

80 นายศักดา  เชาว์พานิช ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 1191 0019123 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

81 นายวิชาญ  สิงห์โต ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 10279 0019124 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

82 นางธัญรัตน์  ผลเลไร ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 12197 0019125 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

83 นายชาตรี  ส่งสุข ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 12593 0019126 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

84 นายทรงศักด์ิ  ส าเริง ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน ครูช านาญการพิเศษ 9442 0019127 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

85 นางสาวธัญมญ  ศรีโคตร ครู บ้านสวนมอนไคร่นุน่วงัหิน 1128 0019128 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

86 นายค าเตียง  ก่ าเกล้ียง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านสวา่งมรรคา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1188 0019129 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

87 นายนันทพล  ศรีบุรี ครู บ้านสวา่งมรรคา ครูช านาญการพิเศษ 1190 0019130 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7
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88 นายเจนณรงค์  วิธีดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1006 0019133 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

89 นางสาวรุ่งนภา  สาเสน ครู บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) ครูช านาญการพิเศษ 1011 0019134 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

90 นายทรงทรัพย ์ชุมยางสิม ครู บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) ครูช านาญการพิเศษ 10829 0019135 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

91 นางสาวขนิษฐา  ศรีเพยีรวงศ์ ครู บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) ครูช านาญการพิเศษ 9167 0019136 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

92 นางสาวทัศพร  ราชบัวโคตร ครู บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบ ารุง) ครูช านาญการ 2103 0019137 คศ.2 25,930 27,500 ข้อ 11 วรรคสาม

93 นายทินกร  ชาทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 968 0019138 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

94 นายสมบัติ  ภูอภินันท์ ครู บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ครูช านาญการพิเศษ 974 0019139 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

95 นางชุติกาญจน์ เทนอสิระ ครู บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ครูช านาญการพิเศษ 976 0019140 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

96 นางเพ็ญแข  รัศมาวี ครู บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ครูช านาญการพิเศษ 979 0019141 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

97 นางสนธยา  บุรีรัตน์ ครู บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ครูช านาญการพิเศษ 981 0019142 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

98 นายสุคนธ์  รบไพรินทร์ ครู บ้านหนองบัวดีหม(ีคุรุสามัคคี 3) ครูช านาญการพิเศษ 9547 0019143 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

99 นายศุภชัย  ดวงอนั ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 988 0019146 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

100 นางยพุิน  สีกา ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 990 0019148 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

101 นางประครอง  แสนไชย ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 998 0019152 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

102 นายทองค า  แสงเพ็ชร ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 1000 0019153 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

103 นางจติยรั์ตน์ดา  จติหาญ ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 1002 0019155 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

104 นายสุรพงค์  เรืองบุญ ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 1284 0019156 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

105 นางสาวณัฐธยาน์  ดอนอ่อนเบา้ ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 7529 0019157 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7
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106 นางวิมล(มนวรรณ)   หล้าวงศ์ ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 11888 0019158 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

107 นายทรงชัย  ชุมยางสิม ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 12144 0019159 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

108 นางอรุณี  จ าพร ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 12171 0019160 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

109 นางเกษมณี  มานะศรี ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 1001 0019154 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

110 นางสาวดวงใจ  ศิริอามาตย์ ครู บ้านหนองแวงบวรวทิย์ ครูช านาญการพิเศษ 12334 0020266 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

111 นางสาวสุขฤทัย  พรหมรับ ครูผู้ช่วย บ้านหนองแวงบวรวทิย์ 12755 0020271 ครูผู้ช่วย 15,050 15,800 ข้อ 7

112 นายแสงสินธุ์  ส าเริง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1170 0019161 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

113 นางสบาจติร์  ชัยน้อย ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1171 0019162 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

114 นายไสว  กองแกว้ ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1172 0019163 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

115 นางสมมาตย ์ วงษ์ทรงยศ ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1174 0019164 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

116 นางเสาวคนธ์  ชุมยางสิม ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1177 0019165 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

117 นางอรุณ  บุตรโคตร ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1180 0019167 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

118 นางสุข์พีรญา  บริุนทร์อทุัยกลุ ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 4635 0019168 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

119 นายดนตรี  หล้าสีดา ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 7662 0019169 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

120 นางน้ าเพชร  ธนสีลังกรู ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 10041 0019170 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

121 นางศริญญา  อนิทร์เสนา ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 10492 0019171 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

122 น.ส.นิรันดร  บุบผา ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 11910 0019173 คศ.3 50,290 52,940 ข้อ 11 วรรคสาม

123 นายส ารวย  อ ามาตหิน ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 12606 0019174 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7
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124 นางปาริชาติ  สอนโกย่ ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 512(พ) 0019175 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

125 นางบังอร  ดวงอนั ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 9075 0019176 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

126 นางอญัชญา  ม่วงภูเขยีว ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 9269 0019177 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

127 นายรุ่งเรือง  ชัยน้อย ครู บา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่ ครูช านาญการพิเศษ 1031 0019179 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

128 นางนวพร  บุญล้น ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1202 0019180 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

129 นางนนท์สุดา  ยติกรู ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 567 0019181 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

130 นายไชยยงค์  สาสุนทร ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 1388 0019184 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

131 นายสุนทร  บุบผา ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9500 0019185 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

132 นางสมภาร  กองแกว้ ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9455 0019186 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

133 นางนิตยา  วิธีดี ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 4947 0019187 คศ.3 31,870 33,800 ข้อ 11 วรรคสาม

134 นายพิบูล  ดวงคมทา ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 10817 0019188 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

135 นายค ามี  ลุงนาม ครู บา้นเหล่านกชมุวิทยาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 2273 0019189 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

136 นางจรีนันท์  ศรศักดา ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 1272 0019192 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

137 นางพิศมัย  จนัทร์พุฒ ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 1273 0019193 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

138 นายคทาวุธ  บุญจวง ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 1275 0019194 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

139 นางยภุาพร  มหาโพธิ์ ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 1278 0019196 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

140 นางนันทิกานต์  กงสะเด็น ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 6128 0019203 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

141 นางอรธิดา  สันรัมย์ ครู บ้านดอนชา้ง(ศรีสุขวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 12512 0019202 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7
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142 นายพูนศักด์ิ  อนิหาดกรวด ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดอนหญ้านาง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1292 0019204 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

143 นายสังวรย ์ พูลเพิ่ม ครู บ้านดอนหญ้านาง ครูช านาญการพิเศษ 1296 0019206 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

144 นางรัตนาภรณ์  เล่ห์รักษา ครู บ้านดอนหญ้านาง ครูช านาญการพิเศษ 1298 0019207 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

145 นางสาวรัชฎา  เพิ่มวิลัย ครู บ้านดอนหญ้านาง 9211 0019208 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

146 นางสาวศิรินภา  เทพภูเขยีว ครูผู้ช่วย บ้านดอนหญ้านาง 294 0019923 ครูผู้ช่วย 15,800 16,570 ข้อ 7

147 นางอจัฉราพร  อนิทรทัพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านทองหลาง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1347 0019211 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

148 นางวิภา  สุตตรัตน์รังสี ครู บ้านทองหลาง ครูช านาญการพิเศษ 1351 0019213 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

149 นางพนมรัตน ์ ข้อยุ่น(แสนวงษ)์ ครู บ้านทองหลาง ครูช านาญการ 1358 0019214 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

150 นางปาณจติตรา  ศิรินิกร ครู บ้านทองหลาง ครูช านาญการพิเศษ 1361 0019215 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

151 นายเนตินนท์  หาญสุริย์ ครู บ้านทองหลาง 1362 0019216 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

152 นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม ครู บ้านทองหลาง ครูช านาญการพิเศษ 10278 0019217 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

153 นางอรุณ  พวงระยา้ ครู บ้านทองหลาง ครูช านาญการพิเศษ 2269 0019218 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

154 นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านป่าสังข์หนองฮี ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1279 0019219 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

155 นางสาริศา  บุญมี ครู บ้านป่าสังข์หนองฮี 2501 0019910 คศ.1 19,100 19,920 ข้อ 7

156 นายสินธุวา  ศรีหลัก ครู บ้านป่าสังข์หนองฮี ครูช านาญการพิเศษ 1283 0019220 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

157 นายสิทธิชัย  เขจรไชย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านป่าเหล่ือม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1299 0019223 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

158 นายประยรู  สุดชา ครู บ้านป่าเหล่ือม ครูช านาญการพิเศษ 1304 0019225 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

159 น.ส.ไดเล็ด  สาลีมุข ครู บ้านป่าเหล่ือม ครูช านาญการพิเศษ 1305 0019226 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7
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160 นายพิสิฐธวัฒน์  กล่ินไธสงค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองคู ผู้อ านวยการช านาญการ 1363 0019227 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

161 นางสาวสุดารัตน ์ แกว้ค าแสน ครู บ้านหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 823 0019228 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

162 นางอมรรัตน์  วังโสม ครู บ้านหนองคู 1336 0019230 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

163 นายด าทมิฬ  แสนสง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1306 0019231 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

164 นางศิวิไล  ทับอาษา ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 1316 0019234 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

165 นางกรวิกา  มูลพิมพ์ ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 1323 0019237 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

166 นางดวงใจ  สุทธิวงศ์ ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 1331 0019239 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

167 นางสาวสุกานดา  ผางโคกสูง ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 6693 0019240 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

168 นางนฐพร  สังขท์อง ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9031 0019241 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

169 นางภานุวัลย ์ ศรีกนัทอง ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 12771 0019243 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

170 น.ส.ดวงจนัทร์  ประเสริฐอาษา ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 495(พ) 0019244 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

171 นางสาวสุมาลี มีทองหลาง ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล 1315 0019245 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

172 นางจรรยาภรณ์  อสิระวงษ์ ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการ 1976 0019246 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

173 นายนิติพงษ์ แกว้กลัยา ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 4550 0019247 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

174 นางภัทรพร  วงษ์แสงตา ครู บ้านหวา้เหล่าโพนทองประชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 5350 0020369 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

175 นางอรสา  นามบิดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเหล่านางาม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1341 0019248 คศ.3 40,100 42,330 ข้อ 11 วรรคสาม

176 นางวัฒนา แกว้กลัยา ครู บ้านเหล่านางาม ครูช านาญการพิเศษ 9212 0019250 คศ.3 41,580 43,800 ข้อ 11 วรรคสาม

177 นางพัชรีย ์ ป้องบุญจนัทร์ ครู บ้านเหล่านางาม ครูช านาญการพิเศษ 4800 0019251 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7
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178 นายสุพรรษ  ลุนมาตร ครู บ้านเหล่านาดี 11924 0019254 คศ.1 22,000 22,890 ข้อ 7

179 นางเตือนตา  แซงบุญเรือง ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 1377 0019255 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

180 นางกติติพร  ภูตะโชติ ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 7405 0019257 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

181 นางเสาวนีย ์ บุญประจกัษ์ ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 9537 0019258 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

182 นางวริศรา   จติรมงคลศรี ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 9228 0019259 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

183 นายอทุิน   พลมุข ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 1328 0019260 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

184 นายรังสรรค์  แกว้พรม ครู บ้านเหล่านาดี ครูช านาญการพิเศษ 11026 0020511 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

185 นายธีรภัทร์  ชมภูป้อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกสูงวทิยาคม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1366 0019430 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

186 นางดวงเดือน   สุทธิ ครู บ้านโคกสูงวทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 1330 0019431 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

187 นายณรงค์  สินแสง ครู บ้านโคกสูงวทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9466 0019435 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

188 นายทองสา  ค าเงิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านกุดนางทุย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 872 0019261 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

189 นางสหพร  บุญสุข ครู บ้านกุดนางทุย ครูช านาญการพิเศษ 874 0019263 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

190 นายศักด์ิชัย  มหินทรเทพ ครู บ้านกุดนางทุย ครูช านาญการพิเศษ 873 0019262 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

191 นายกติติศักด์ิ  เสนามนตรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านแดงน้อย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 858 0019264 คศ.3 (4) 66,960 69,040 ข้อ 7

192 นางมะลิ  แสนบุตร ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 10 0019266 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

193 นางอศิราภรณ์   อรรคฮาด ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 26 0019267 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

194 นางสาวภาณี  ไชยทองศรี ครู บ้านแดงน้อย 117 0019268 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

195 นางสีนวน  ม่วงศรี ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 865 0019270 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7
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196 นางพนทอง   นวลบุดดี ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 868 0019271 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

197 นายวิโรจน์  วงศ์สละ ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1280 0019272 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

198 นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1334 0019273 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

199 นางสถาพร   แกว้ภูมิแห่ ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 2065 0019275 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

200 นายสันติ   แดนสมปัดสา ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 9449 0019276 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

201 นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิ ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 10425 0019277 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

202 นางศุภรดา  พุทธศรี ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 9086 0019279 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

203 นายประสิทธิ์   งอสอน ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 11941 0019280 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

204 นายกมล  อรรคฮาต ครู บ้านแดงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 870 0019281 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

205 นายสนัน่  ขนัมัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 901 0019282 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

206 นายสยาม   บุตรศรี ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 269 0019283 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

207 นายขจรศักด์ิ  โคตรโยธา ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 1696 0019284 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

208 นางสาวพัชรี   นันท์ดี ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการ 902 0019285 คศ.2 37,460 38,470 ข้อ 7

209 นางนารี   ไชยรา ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 903 0019286 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

210 นางวราภรณ์  นุแปงถา ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) 904 0019287 คศ.1 19,920 20,740 ข้อ 7

211 นางพัชนี  จนันาฝาย ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 9313 0019290 คศ.3 27,580 28,810 ข้อ 7

212 นายเชวงศักด์ิ  จนัทร์โสม ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 9518 0019291 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

213 นางจามรี  สุวรรณราช ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการ 9581 0019293 คศ.2(3) 45,290 46,760 ข้อ 7
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214 นางวรพร  ดิษฐเกษร ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 10994 0019294 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

215 นางกิ่งดาว  ซ่ือสัตย์ ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 12769 0019295 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

216 นางรัชนีวรรณ  อินหาดกรวด ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 12793 0019296 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

217 นางประภาสิริ  บุตรโส ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 2910 0019297 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

218 นางสาวนีฬนันท์  พรมโสดา ครู บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) ครูช านาญการพิเศษ 909 0019289 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

219 นายสุเวศย ์ บวรพาณิชย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 796 0019298 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

220 นายสุริยา  ฤาชากลู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 798 0019299 คศ.3 28,810 30,020 ข้อ 7

221 นางอภิญญาณี  เบ้าดี ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 484 0019300 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

222 นางสตพร    วรสินธุ์ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 808 0019304 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

223 นางจติรจา  ศรีน้อย ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 813 0019306 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

224 นางสาวพรรณกาญจน์  บญุมา ครูผู้ช่วย บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ 814 0019307 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

225 นายสุพจน์  หนองแก ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 816 0019308 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

226 นางนิภาพรรณ  เสนามนตรี ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 818 0019309 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

227 นางจนัทร์ศรี  วิจติรจนัทร์ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 826 0019310 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

228 นางพินยา  บุญพรหมมา ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 828 0019311 คศ.3 (4) 60,150 62,760 ข้อ 11 วรรคสาม

229 นายทวีศักด์ิ  งอสอน ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 833 0019313 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

230 นายประสาท  หนองแก ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 879 0019314 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

231 นายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 9143 0019315 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7
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ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

232 นายเรืองยทุธ   จติติวาทิน ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 9116 0019317 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

233 นางสาวเพญ็ประภา  สมพงษ์ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 9099 0019318 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

234 นางเครือวัลย ์ รัตตศิริ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 754 0019319 คศ.3 52,060 53,950 ข้อ 11 วรรคสาม

235 นางกริษา  ใจหาญ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 6009 0019320 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

236 นางวราภรณ์  ละครพล ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการ 821 0019321 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

237 นางค าหล้า  รักษ์ขนัแสง ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ 822 0019322 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

238 นางพัชราพร ศิริพันธ์บุญ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 2831 0020327 คศ.3 38,620 39,370 ข้อ 6

239 นางมณฑิรา  พิลากลุ ครู บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห)์ ครูช านาญการพิเศษ 12579 0019452 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

240 นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านม่วง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 836 0019323 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

241 นางอนงรักษ์  นิรันดร์กลุ ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 251 0019325 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

242 นางนุชจรีย ์ ออ่นอนิทร์ ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 748 0019326 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

243 นายศุภชัย   มโนชัย ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 839 0019328 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

244 นายพิชัย  สังฆพันธ์ ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 845 0019330 คศ.3 (4) 61,110 62,760 ข้อ 7

245 นางอนงค์  สังฆพันธ์ ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 846 0019331 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

246 นางอรุณรัตน์  ศรีบุญเรือง ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 848 0019332 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

247 นางนิรมล  จติภิลัย ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 849 0019333 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

248 นางนาตอนงค์  จนัชุลี ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 851 0019334 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

249 นางบุญญรัตน์  แพงงา ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 855 0019335 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

หนา้ที ่14



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1
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ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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250 นายสมาน  แต้มพิมาย ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 857 0019336 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

251 นางมะลิวัลย ์ มูลมาก ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 2925 0019337 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

252 นางปิยะมาภรณ์   กาดนอก ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 8904 0019338 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

253 นางเอื้อมพร  นวลบุดดี ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 9318 0019339 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

254 น.ส.วรัญญา  นนทะแสน ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 10137 0019340 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

255 นางชุลีพร  วรวสุวัส ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 10274 0019341 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

256 นางอรทัย  ใจศิริ ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 12783 0019342 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

257 นางลัดดา  แต้มพิมาย ครู บ้านม่วง ครูช านาญการพิเศษ 12158 0019343 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

258 นางบุปผา  ค างาม ครู บ้านม่วง ครูช านาญการ 760 0019344 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

259 นายจกัรีย ์ หาญชัย ครูผู้ช่วย บ้านม่วง 984 0020674 ครูผู้ช่วย 16,920 17,690 ข้อ 7

260 นายเชวงศักด์ิ  แสงจนัทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 911 0019345 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

261 น.ส.อรอมุา  ค าแสน ครู บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 317 0019346 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

262 นางนพวรรณ  มงุคุณค าแสน ครู บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 1215 0019350 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

263 นางสาวปนัดดา  ค ามุลทา ครู บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารุง ครูช านาญการ 3349 0019353 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

264 นายสุระ  คงศิริ ครู บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารุง ครูช านาญการ 6236 0019354 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

265 นายจ าเนียร  วิจติรจนัทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 881 0019355 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

266 นางอรุณรัตน์  ดรเสนา ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 883 0019356 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

267 นางรัชนีพรรณ  เสนามนตรี ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 884 0019357 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7
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268 นางวิทถ ี  ปานธรรม ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 1642 0019359 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

269 นางจไุรพร  สาวิกนัย์ ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 3249 0019360 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

270 นางสุละพินย ์ แกว้ส าราญ ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 6835 0019361 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

271 นายทองอยู่  พระชัย ครู บา้นหนองกงุคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9362 0019362 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

272 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองหลุบ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 887 0019364 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

273 นางอรนุช  เหล็กชูชาติ ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 894 0019365 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

274 นางราตรีสวัสด์ิ  ชัยนิคม ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 897 0019367 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

275 นางรุ่งทิวา  เขม็ลา ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 899 0019369 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

276 นางสุภาพ   แดนสุข ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 900 0019370 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

277 นางรัศมี  โพธิปัสสา ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 1297 0019372 คศ.3 42,330 44,560 ข้อ 11 วรรคสาม

278 นางสุขใจ  แกว้แสนเมือง ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 6441 0019373 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

279 นางปิยธิดา  เบ้านี ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 9546 0019374 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

280 น.ส.สุดสายใจ  ชาญณรงค์ ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 10509 0019375 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

281 นางวันเพ็ญ  ไม่เศร้า ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 12043 0019376 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

282 นายธรรมนูญ  เขม็ลา ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 12181 0019377 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

283 นางปิยวรรณ  โคตรบรรเทา ครู บ้านหนองหลุบ ครูช านาญการพิเศษ 913 0019347 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

284 นายนิวัฒน์  พันทิพย์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองหลุบ 9237 0020629 ครูผู้ช่วย 15,800 16,570 ข้อ 7

285 นายครรชิต  หมืน่แกว้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเหล่าเกวยีนหัก ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 876 0019380 คศ.3 40,100 42,330 ข้อ 11 วรรคสาม
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286 นางศุภกาญจน์  ดาวงษา ครู บ้านเหล่าเกวยีนหัก ครูช านาญการพิเศษ 1322 0019383 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

287 นางประคอง  วันทอง ครู บ้านเหล่าเกวยีนหัก ครูช านาญการพิเศษ 9127 0019384 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

288 นางนวลสวาท  วงศ์สละ ครู บ้านเหล่าเกวยีนหัก ครูช านาญการพิเศษ 10284 0019385 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

289 นายนราวุธ  รามศิริ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกล่าม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 759 0019386 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

290 นางประภาศรี   จนัสา ครู บ้านโคกล่าม ครูช านาญการพิเศษ 762 0019387 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

291 นายจรีวัฒน์  จนัทร์เรือง ครู บ้านโคกล่าม ครูช านาญการพิเศษ 8372 0019389 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

292 นายสุทธิดล  ใจตรง ครู บ้านโคกล่าม ครูช านาญการพิเศษ 12392 0019391 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

293 นายปรีชา  เกง้โทน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านง้ิว ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 719 0019392 คศ.3 (4) 66,960 69,040 ข้อ 7

294 นางค าคิด  แจง้พวงสี ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 720 0019393 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

295 นางนวลนงพร  สกลศิลป์ศิริ ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 722 0019394 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

296 นางอรุณรัศมี  ประดาพล ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 723 0019395 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

297 นางอนัญลักษณ์   ผาพันธุ์ ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 11019 0019396 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

298 นายไชยโรจน์  เถื่อนนาดี ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 728 0019397 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

299 นางสาววันวิสาข ์ ทองติง ครู บ้านง้ิว 724 0019398 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

300 นางละเอยีด  จนัทร์พุธ ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 729 0019399 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

301 นายพิสิฏฐ์  เชื้อสาวะถี ครู บ้านง้ิว ครูช านาญการพิเศษ 10265 0019400 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

302 นายสิทธิชัย  สีหานาม ครู บ้านง้ิว 9502 0019401 คศ.1 23,810 24,750 ข้อ 7

303 ว่าที่ ร.ต.เอกราช  อปุศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนกู่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 745 0019402 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7
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304 นางณัฐพร   ภูทองเงิน ครู บ้านโนนกู่ ครูช านาญการพิเศษ 749 0019403 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

305 นายประมวล  ศรีอดุม ครู บ้านโนนกู่ ครูช านาญการพิเศษ 750 0019404 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

306 นางเนาวรัตน์  ภิรมยก์จิ ครู บ้านโนนกู่ ครูช านาญการพิเศษ 12152 0019406 คศ.3 40,100 42,330 ข้อ 11 วรรคสาม

307 นางอรวรรณ  สุนทราวิรัตน์ ครู บ้านโนนกู่ ครูช านาญการพิเศษ 496(พ) 0019407 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

308 นายนิเทศก ์ แสงศรีเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนรังวทิยาคาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 704 0019408 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

309 นายชัยวิชิต  มูลป้อม ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการ 705 0019409 คศ.2 37,460 38,470 ข้อ 7

310 นางจนิตนา  บัวพัฒน์ ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 707 0019410 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

311 นายศรีสวัสด์ิ  นามตะ ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 711 0019411 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

312 นายสินสมุทร์  วรจกัร์ ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 713 0019412 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

313 นายทวนทอง  ซ้ายสุข ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 714 0019413 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

314 นางสุภกจิ  เลพล ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 718 0019414 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

315 น.ส.คนึงนิตย ์ โนนศรี ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 1524 0019415 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

316 นางสุนีรัตน์  ไขแสง ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูเชีย่วชาญ 6607 0019416 คศ.4 45,890 47,660 ข้อ 7

317 นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9281 0019417 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

318 น.ส.สุดารัตน์  ศรีไสว ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 12048 0019418 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

319 นายชนะศักด์ิ  แสงศรีเรือง ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 12411 0019419 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

320 นางจนัทร์สุดา  ขนัตี ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9679 0019420 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

321 นายปรีชา  เฮ้าประมง ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 1975 0019421 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

หนา้ที ่18



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

322 นางวัลลภา  หมืน่มา ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร 9188 0019422 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

323 นางสาวฐิติรัชต์  หานะพันธ์ ครู บ้านโนนรังวทิยาคาร 12653 0019423 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

324 นายวิรุณพงศ์  สมชม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 764 0019424 คศ.3 42,330 44,560 ข้อ 11 วรรคสาม

325 นางนลินรัตน์  โพธิ์ศรีด ารง ครู บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ครูช านาญการ 767 0019425 คศ.2 23,940 24,930 ข้อ 7

326 น.ส.ณัฐชล   เชื้อสาวะถี ครู บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 768 0019426 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

327 นางสิริกานต์  ภาวะโคตร ครู บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 8344 0019427 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

328 นางสาวมนัสนันท์  ศรศักดา ครู บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 770 0019428 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

329 นางมณเทียร  เพ็งสว่าง ครู บ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 12347 0019429 คศ.3 29,420 30,620 ข้อ 7

330 นางชัชฎาพร วิชัยพล ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 755 0019438 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

331 นางอนิทร์ตอง  สีสุกอง ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 757 0019440 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

332 นางกาญจนา  พิมพ์สุข ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 10688 0019441 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

333 นางอจัฉราพรรณ  เส็งตากแดด ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 9353 0019442 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

334 นายสมเกยีรติ  ไกรราษฎร์ ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 7300 0019443 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

335 นางวิไลวรรณ  นามตะ ครู บ้านม่วงโป้ ครูช านาญการพิเศษ 494(พ) 0019935 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

336 นายสมคิด  กญัญพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านลาดนาเพียง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 785 0019444 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

337 นางประครอง  พงษ์ชนะ ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 309 0019445 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

338 นายชัชวาลย ์ ถงุวิชา ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 786 0019446 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

339 น.ส.สุคนธ์  สอนเพ็ง ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 789 0019447 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7
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340 นางชะโลมรัตน์ ตะโนนทอง ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 793 0019448 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

341 นายประยรู  ทองสืบสาย ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 795 0019449 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

342 นางนิภา  สนัน่เคร่ือง ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 8855 0019450 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

343 นายสมาน  ค าโพธิ์ ครู บ้านลาดนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 10547 0019451 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

344 นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 684 0019453 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

345 นางนงนุช  ศิริภูมิ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 685 0019454 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

346 นายเสมอ  ทองอม้ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 687 0019455 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

347 นางดารุณี  ทะสังขา ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 689 0019456 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

348 นายนพนันท์  เหมนิธิ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 690 0019457 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

349 นางไพรินทร์  ค าสุพรม ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 692 0019458 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

350 นางพรรณี  เหมนิธิ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 695 0019459 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

351 นายร าลึก   ค าสุพรม ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 698 0019460 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

352 นายอสิระ  ถาวรพรหม ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 700 0019461 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

353 นางสมนึก  กจิโป้ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 701 0019462 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

354 นายสมเกยีรติ   รามทัศน์ ครู บ้านสาวะถ(ีสาวัตถรีาษฎร์รังสฤษฎิ์) ครูช านาญการพิเศษ 4695 0019464 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

355 นางสาวจฑุารัตน์  โยธากา ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการ 734 0019467 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

356 นายวิเชียร  จนัสา ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 736 0019468 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

357 นางสุมาลา  งานไว ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 747 0019469 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7
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358 นางพนิตตา  วรนาถ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 761 0019470 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

359 นางบวร  วงศ์ขมุเงิน ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 947 0019471 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

360 นางชบาไพร   มอญขาม ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 1373 0019472 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

361 นายสุรไกร  หานะกลุ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 2997 0019473 คศ.1 17,490 18,270 ข้อ 7

362 นางสาวสมจติร  สมวงษา ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการ 9239 0019474 คศ.2 36,840 37,830 ข้อ 7

363 นายวรวุฒิ  วรนาถ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการ 10267 0019475 คศ.2 30,280 31,440 ข้อ 7

364 นางอรอนงค์  พัสดร ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 10816 0019476 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

365 นางสิริกนัยา  สุริยนัต์ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 12044 0019477 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

366 นางอนงค์  ใจสนธิ์ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 12216 0019478 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

367 นางสุภัคนันท์  มูลสุวรรณ ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการพิเศษ 12324 0019479 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

368 นางชินวรรณ  อาษาวัง ครู บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ครูช านาญการ 744 0019480 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

369 นายสวัสด์ิ  ศรีเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองปิง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 776 0019481 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

370 นางทิพรดา  ศรีออ่น ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 777 0019482 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

371 นางพิสมัย   พิมพ์โพธิ์ ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 778 0019483 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

372 นายสงัด  โนนศรี ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 780 0019484 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

373 นางบัวทอง  นาค-อก ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 782 0019485 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

374 นายสนิท  กจิโป้ ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 783 0019486 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

375 นางสาวสุรีพร  มาวัน ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 6153 0019488 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7
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จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%
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376 นายถงุเงิน   รักษาล้ า ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 10263 0019489 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

377 นางสาวสายหยดุ  ศรีอบุล ครู บ้านหนองปิง ครูช านาญการพิเศษ 6738 0019490 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

378 นายสุวรรณ  อิ่มสมบัติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหินขาว ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 771 0019491 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

379 นายเชิดชัย  ฮวดศรี ครู บ้านหินขาว ครูช านาญการพิเศษ 773 0019492 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

380 นายสุรศักด์ิ  สุวานิช ครู บ้านหินขาว ครูช านาญการพิเศษ 774 0019493 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

381 นางสิริพร  สุวานิช ครู บ้านหินขาว ครูช านาญการพิเศษ 775 0019494 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

382 นางประทุมทอง  ภูพลผัน ครู บ้านหินขาว ครูช านาญการพิเศษ 10121 0019495 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

383 นายสนอง  มหาวัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านค้อท่อนน้อย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 648 0019496 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

384 นางฉวีวรรณ  สายจ าปา ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 19 0019497 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

385 นางจ ารัส  สวัสด์ิวอ ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 651 0019500 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

386 นางประนอม  ตังควนิช ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการ 649 0019498 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

387 น.ส.สงบ  สุนทร ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 657 0019502 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

388 นายพัฒนา  จนัทร์ผาย ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 660 0019504 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

389 นายสมภาร   พรมชมชา ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการ 8991 0019506 คศ.2 34,430 35,640 ข้อ 7

390 นางวงจนัทร์  โคตรฮุย ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 12161 0019507 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

391 นายศุฑิอรรถ  ผาพิมพ์ ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 2994 0019508 คศ.3 28,810 30,020 ข้อ 7

392 นางสาวแกน่จนัทร์  คุ้มไพฑูลย์ ครู บ้านค้อท่อนน้อย 2321 0019509 คศ.1 23,810 24,750 ข้อ 7

393 ว่าที่ร.ต.พิชัยวุฒิ ละมูลมอญ ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการ 9112 0019510 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7
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394 นางนภาพร  ดาแกว้ ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 656 0019501 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

395 นางปิยะนุช  พาลี ครู บ้านค้อท่อนน้อย ครูช านาญการพิเศษ 10807 0020127 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

396 นายสุเนตร  ทองโพธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกสีโคกเปีย้ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 636 0019511 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

397 นางจมุมณี  กติิสกล ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 637 0019512 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

398 นางวัชราภรณ์  มาสิง ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการ 639 0019513 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

399 นายอภิชาติ  สุชีววัฒนะกลุ ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 640 0019514 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

400 นางสมจติร  สีทอนสุด ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 645 0019517 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

401 นางฉวีวรรณ  ประหา ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 9152 0019520 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

402 นางจนัทร์แรม  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 12040 0019521 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

403 นายเมธี  แกว้สีขาว ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 12041 0019522 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

404 น.ส.ศิริลักษณ์  ชัยพร ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการ 12589 0019523 คศ.2 34,430 35,640 ข้อ 7

405 นางนิศรา    สามหาดไทย ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 501(พ) 0019524 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

406 นางจิราภรณ์  ปานเรือนแสน ครู บ้านโคกสีโคกเปีย้ ครูช านาญการพิเศษ 8316 0019525 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

407 นายนพรัชต์  วรวสุวัส ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านซ าจานเนินทอง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 428 0019526 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

408 น.ส.สุณีรัตน์  วิทักษบุตร ครู บ้านซ าจานเนินทอง ครูช านาญการพิเศษ 433 0019527 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

409 นางธนัชพร  พิลาวุฒิ ครู บ้านซ าจานเนินทอง ครูช านาญการ 435 0019528 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

410 นางเสาวณีย ์ ขนัเงิน ครู บ้านซ าจานเนินทอง ครูช านาญการพิเศษ 3076 0019529 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

411 นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี ครู บ้านซ าจานเนินทอง ครูช านาญการพิเศษ 10288 0019530 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7
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412 นายพีรดนย ์ พันธ์ศรี ครู บ้านซ าจานเนินทอง ครูช านาญการพิเศษ 7716 0019532 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

413 นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านตอกแป้น ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 491 0019533 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

414 นางปิยะฉตัร  โสภา ครู บ้านตอกแป้น ครูช านาญการพิเศษ 733 0019535 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

415 นายพูนทรัพย ์ พันธวาศิษฏ์ ครู บ้านตอกแป้น ครูช านาญการ 3404 0019536 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7

416 นางมลิวัล  แสงชารี ครู บ้านตอกแป้น 4169 0019531 คศ.1 17,490 18,270 ข้อ 7

417 นางวิไลวรรณ  มีแหยม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนเรือง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 671 0019537 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

418 นายพิทักษ์  ศรีนาง ครู บ้านโนนเรือง ครูช านาญการพิเศษ 674 0019538 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

419 นางนงค์นุช  จนัทาสีกา ครู บ้านโนนเรือง ครูช านาญการพิเศษ 677 0019539 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

420 นายรัฐศักด์ิ  สุทธิสมพงษ์ ครู บ้านโนนเรือง ครูช านาญการพิเศษ 6102 0019540 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

421 นางศิรินารถ   อนิทศร ครู บ้านโนนเรือง ครูช านาญการพิเศษ 6795 0019541 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

422 นายอนันต์พร  บุญพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนลาน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 678 0019542 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

423 นางสาวปลายอกัษร   ค าหวาย ครู บ้านโนนลาน 301 0019543 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

424 นางประภาพร   จนัทรา ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 308 0019544 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

425 นางกรานต์จนาพร  สอนถม ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 668 0019545 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

426 นางปวริศา  บุญเพ็ง ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 683 0019547 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

427 นายทรงศักด์ิ  ศรีวงศ์แกว้ ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 5436 0019548 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

428 นายประเคน ปานเรือนแสน ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 6203 0019549 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

429 นายอทุิศ  ชัยวินิตย์ ครู บ้านโนนลาน ครูช านาญการพิเศษ 10694 0019550 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

หนา้ที ่24



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

430 นายวิสิทธิ์  จนัทะนุกลู ครู บ้านหนองกุงน้อย ครูช านาญการพิเศษ 10019 0019552 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

431 นางเกษร  สุวรรณเรือง ครู บ้านหนองปอ ครูช านาญการพิเศษ 663 0019554 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

432 นางสุปราณี   เมืองสิม ครู บ้านหนองปอ ครูช านาญการพิเศษ 667 0019556 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

433 นายวัชรชัย  ระไวกลาง ครู บ้านหนองปอ ครูช านาญการพิเศษ 9261 0019557 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

434 นายวีระพล  ชัยเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหินลาดวงัตอ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 609 0019559 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

435 นายสมภพ  เฮ้ามาชัย ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 459 0019562 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

436 นางจนัทร์มะณี  ศรีเศษ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 612 0019563 คศ.3 28,810 30,020 ข้อ 7

437 นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 613 0019564 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

438 นางจนัทิมา  สมอเนือ้ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 616 0019565 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

439 นางสมจติร  จติรเสง่ียม ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 617 0019566 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

440 นางไพรวรรณ  มัชปาโต ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 618 0019567 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

441 นางกาญจนา  ไชยธรรม ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 622 0019568 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

442 นางจรัิชญา  เตียเจริญ ครู บ้านหินลาดวงัตอ 623 0019569 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

443 นางสาวสุภาพร  จนัทะเฆ่ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 625 0019570 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

444 นางพีรยา  นามวงศ์ษา ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 627 0019572 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

445 น.ส.พวงเพชร  ค าโหลน ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 628 0019573 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

446 นายประยงค์  พรมพิลา ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 633 0019575 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

447 นายบุญสนอง  เมืองโสม ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 635 0019576 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

หนา้ที ่25



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

448 นางจนัทร์ปภัช  เนือ่งวงษา ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 3477 0019577 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

449 นางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 6411 0019578 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

450 นางพานทอง  ถวิลการ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 7152 0019579 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

451 นางสุมาลัย  มหาสุเมธกลุ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 10838 0019581 คศ.3 28,810 30,020 ข้อ 7

452 นางเพ็ญศรี  พรมพิลา ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 11064 0019582 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

453 นางสุนันทา  พานพิมพ์ ครูผู้ช่วย บ้านหินลาดวงัตอ 11065 0019583 ครูผู้ช่วย 16,570 17,310 ข้อ 7

454 นางจนัทิรา  อนัอามาตย์ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 11067 0019584 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

455 นางอรุณี  ศักด์ิพิสิษฐ์ ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 12705 0019585 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

456 นายสุวิจักร์  มั่นสารนียธรรม ครู บ้านหินลาดวงัตอ ครูช านาญการพิเศษ 10291 0019580 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

457 นางอรจติ  หล้าหา ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 539 0019588 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

458 น.ส.ไพรวัลย ์ วงษ์ค า ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 540 0019589 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

459 นางไพบูลย ์ ศรีดี ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 543 0019590 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

460 นางสาวพิมพ์ภัทรา  สุพรธนินวงษ์ ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 592 0019591 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

461 นางสาวบุษรา   ชาตะรักษ์ ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 1310 0019592 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

462 นางภรสุภา  ศรีหาพุฒ ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 9587 0019593 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

463 นายเศกศักด์ิ  ศรีดี ครู บ้านโกทา ครูช านาญการพิเศษ 503 0019595 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

464 นายอสิรภาพ  ทองบ่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดงพอง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 602 0019596 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

465 นางจนัทร์เพ็ญ  ศรีละโคตร ครู บ้านดงพอง ครูช านาญการพิเศษ 1101 0019599 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

หนา้ที ่26



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

466 นายกนัตินันท์  อา่งเต็มศักด์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดอนยาง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 509 0019600 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

467 นายอนุชา  บุญใบ ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการ 512 0019601 คศ.2 33,260 34,430 ข้อ 7

468 นางนันทนา  เสาะขนุทด ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 514 0019602 คศ.3 52,060 53,950 ข้อ 11 วรรคสาม

469 นางรัชนี  พวกพระลับ ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 515 0019603 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

470 นางคนึงนิจ  กจิจาวิเศษ ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 520 0019605 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

471 นางรตี  สายทิพย์ ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 521 0019606 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

472 นางมาลินี   ศรีนาง ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 672 0019607 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

473 นายคมสันต์  ศรีอดุร ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 12105 0019609 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

474 นายวิเชียร  เต้ียค า ครู บ้านดอนยาง ครูช านาญการพิเศษ 1246 0019820 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

475 นายพิทยา  กอมาตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านศิลา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 497 0019610 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

476 นางประหยดั  พลโยธา ครู บ้านศิลา ครูช านาญการพิเศษ 502 0019611 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

477 นางสาวจริรัตน์  หอมสมบัติ ครู บ้านศิลา ครูช านาญการพิเศษ 10394 0019615 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

478 นายรัฐภูมิ  อนิทรมณี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองหิน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 523 0019617 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

479 นายวรพจน์  หล่องบุศรี ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการ 531 0019619 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

480 นางละม่อม  ศรีโยธา ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 527 0019620 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

481 นางนิภาพรรณ  เวียงนนท์ ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 530 0019622 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

482 นางวีรยา   องค์มาลัย ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 1013 0019623 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

483 นางประยรู  สารแสน ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 1375 0019624 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

หนา้ที ่27



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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484 นางกอบกลุ  ค าจนัทร์ ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 6787 0019625 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

485 นางสุฑารัตน์  สัจจาสังข์ ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 2697 0019626 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

486 นางลักษณา  สุวรรณางกรู ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 7108 0019627 คศ.3 (4) 65,910 68,000 ข้อ 7

487 นางสมร  ชินบุตร ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 9580 0019628 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

488 นางอมรรัตน์  ชัยชนะ ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 9590 0019629 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

489 นางพงษ์ลดา  เพรงมา ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 10814 0019630 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

490 นายณัฐวุฒิ  หาตรงจติต์ ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 12265 0019632 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

491 นางสุภลัคญ์  อุ่นทะยา ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 12375 0019633 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

492 นายบัณฑิต  จนิค า ครู บ้านหนองหิน ครูช านาญการพิเศษ 852 0019634 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

493 นางหทัยรัตน์  อิ่มสมบัติ ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 554 0019636 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

494 นางเครือพันธ์  กรมน้อย ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 502(พ) 0019637 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

495 นางเพียร   ช านาญ ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 547 0019638 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

496 น.ส.พรทิพย ์ นิมิปาล ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 549 0019639 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

497 นางศุภวรรณ  สุดประเสริฐ ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 550 0019640 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

498 นางตรีทิพย ์ ชัยประทุม ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 551 0019641 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

499 นายทองพูน  อนุรักษ์ ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 553 0019642 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

500 นางสุมามาลย ์ รัชตพิบูล ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 558 0019643 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

501 นางสาวจติุมา  มอลดี ครูผู้ช่วย บ้านโนนม่วง 735 0019645 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

หนา้ที ่28



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

502 นายธารา  เอกานุกลู ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 614 0019647 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

503 นางเรณู  ตรีโลเกศ ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 546 0019648 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

504 นางสุรียพ์ร  สืบชมภู ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 11889 0019649 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

505 นางวัฒนา  หาญวารี ครู บ้านโนนม่วง ครูช านาญการพิเศษ 483 0020356 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

506 นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองกุงวทิยาคาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 562 0019650 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

507 นางประดับศรี  ไชยสิงห์ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 12162 0019651 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

508 นางรัตติกานต์   งามจติร ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 564 0019652 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

509 นายสมนึก  สีเขยีวแก่ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 565 0019653 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

510 นางพรรณิภา  เห็มสมัคร ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 566 0019654 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

511 นางสุพรรัตน์  ชาญเจริญ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 571 0019655 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

512 นางสุดารัตน์  ศรีรุ่งเรือง ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 595 0019657 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

513 นายทองบน  วาวิลัย ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 634 0019658 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

514 นางสมจติร  พรหมวิชัย ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 4358 0019661 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

515 นางยภุาพร  ภูสีโสม ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9231 0019663 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

516 นางรุ่งทิวา  โพธิ์ใต้ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 10836 0019665 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

517 นางมณิสรา  วงษ์กรวด ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 12463 0019666 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

518 นางชวนชม  ชาญนุวงศ์ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 5909 0019667 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

519 นางจรรยารักษ์  นามบุญลาภ ครู บ้านหนองกุงวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9167 0020468 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

หนา้ที ่29



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

520 นายกิ่งพงษ์  นครพรหม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเต่านอ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 577 0019668 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

521 นางสุพภร   ยศธสาร ครู บ้านเต่านอ ครูช านาญการพิเศษ 582 0019670 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

522 นายศักด์ิชัย  บุญน้อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านห้วยชัน ผู้อ านวยการช านาญการ 584 0019673 คศ.2 35,050 36,250 ข้อ 7

523 นางส าเนียง  ศิริทองสุข ครู บ้านห้วยชัน ครูช านาญการพิเศษ 590 0019675 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

524 นางนวลอนงค์  บุตรพุฒ ครู บ้านห้วยชัน ครูช านาญการพิเศษ 6258 0019676 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

525 นายชาญชยัสวัสด์ิ  อสิสระวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หนองไผ่มอดินแดง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9332 0019677 คศ.3 43,080 45,290 ข้อ 11 วรรคสาม

526 นางลดาวัลย ์ ศรีหล่มศักด์ิ ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 601 0019678 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

527 นายด าเนิน  ดวงศรี ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 737 0019679 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

528 นางเทียมศิลป์  นาค-อก ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 12201 0019680 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

529 นางร าไพ  ทองดี ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 9727 0019681 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

530 นายทวิช  ผาจนัทร์ ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 429 0019682 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

531 นางฐิติรัตน์  จติบุญมี ครู หนองไผ่มอดินแดง ครูช านาญการพิเศษ 468 0019683 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

532 นายเจตพงศ์  กติติพร ผู้อ านวยการสถานศึกษา พระคือหนองโพธิว์ทิยา ผู้อ านวยการช านาญการ 71 0019686 คศ.2 28,590 29,690 ข้อ 7

533 นายวรพล  สมวงษา ครู พระคือหนองโพธิว์ทิยา ครูช านาญการพิเศษ 77 0019687 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

534 นายชูศักด์ิ  เหลืองอบุล ครู พระคือหนองโพธิว์ทิยา ครูช านาญการพิเศษ 88 0019688 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

535 นางนงลักษณ์  วิจติรจนัทร์ ครู พระคือหนองโพธิว์ทิยา ครูช านาญการพิเศษ 90 0019689 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

536 น.ส.อารีรัตน์  ถาจอหอ ครู พระคือหนองโพธิว์ทิยา ครูช านาญการ 413 0019695 คศ.2(3) 45,290 46,760 ข้อ 7

537 นายภานุพงศ์  นวลบุญมา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 97 0019696 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

หนา้ที ่30



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

538 นายนพดล  อนุพันธ์ ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการพิเศษ 104 0019697 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

539 นางนิภาภรณ์  พานิชพันธ์ ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการพิเศษ 107 0019698 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

540 นางบรรจบ  นามพลกรัง ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการพิเศษ 1042 0019700 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

541 นางปาริชาติ  ไทยภักดี ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการพิเศษ 6718 0019704 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

542 นางสุจติรา  แซงสีนวล ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการพิเศษ 12780 0019708 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

543 นางสาวสมจติ   พิพุฒ ครู บา้นผือ (สวสัด์ิราษฎร์วทิยา) ครูช านาญการ 2056 0020315 คศ.2(3) 44,560 46,040 ข้อ 7

544 นายอร่าม  ลอยคลัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองแสงโคกน้อย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 110 0019709 คศ.3 (4) 66,960 69,040 ข้อ 7

545 นางสาวจนิตนา   ทุยบึงฉมิ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 112 0019710 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

546 นางนงนุช  พระวงศ์ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 73 0019711 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

547 นางเพ็ญประภา  หงษ์สินี ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 111 0019713 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

548 นางบรรจง  บุตรทา ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 114 0019714 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

549 นางสุกลัยา  ภูมิขนัธ์ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 142 0019715 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

550 นางสุคนธา  บุริมาศ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 7076 0019717 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

551 นางผ่องศรี  ชนะบุญ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 11068 0019718 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

552 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 11070 0019719 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

553 นางส ารวย  โพธิจกัร ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 11071 0019720 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

554 นางร าพรรณ   นาอดุม ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 11891 0019721 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

555 นางเสรีรัตน์  อามาตย์ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1173(พ) 0019722 คศ.3 (4) 65,910 68,000 ข้อ 7
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556 นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1212(พ) 0019723 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

557 นางมลาวัลย ์ นกหงษ์ ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 506(พ) 0019724 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

558 นางอมัพร  อรรคแสง ครู บ้านหนองแสงโคกน้อย ครูช านาญการพิเศษ 10846 0019725 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

559 ว่าที่ ร.ต.ประวิทย ์ ทิพฤๅตรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 123 0019726 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

560 นางชไมพร  สมภักดี ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 1254 0019729 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

561 นางพัชรินทร์  ชินค าหาร ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 10812 0019730 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

562 นายสุเมฆ  วรรณห้วย ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 1056 0019731 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

563 นางพณิชชา  เรืองสวัสด์ิ ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการ 8398 0019732 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

564 นางรัตนา  สุขศรี ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 10784 0019733 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

565 นางออ้ย  รัตนวรรณี ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 1139(พ) 0019734 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

566 นางสาคร   ศรีสกลุ ครู บ้านหนองไฮโพธิช์ัย ครูช านาญการพิเศษ 12660 0019737 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

567 นางสาวศศิลิยา  ไชยสีหา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเลิงเปือย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1105 0019738 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

568 นางภาวนา  ผาติสุนทร ครู บ้านเลิงเปือย ครูช านาญการพิเศษ 1108 0019739 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

569 นางบัณฑิตา  เสนาหาญ ครู บ้านเลิงเปือย ครูช านาญการพิเศษ 1113 0019740 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

570 นางทัศนีย ์ แกว้ออ่นดี ครู บ้านเลิงเปือย ครูช านาญการพิเศษ 1118 0019741 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

571 นางจารุวรรณ  สมวงษา ครู บ้านเลิงเปือย ครูช านาญการพิเศษ 1119 0019742 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

572 นางทัศนียา  มัน่แกว้ ครู บ้านเลิงเปือย ครูช านาญการพิเศษ 2613 0019743 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

573 นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1079 0019746 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7
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574 นายมานพ  พันโท ครู บ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ ครูช านาญการพิเศษ 2339 0019748 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

575 นางชัฎชฎาค์  ค าธานี ครู บ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ ครูช านาญการพิเศษ 10972 0019749 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

576 นางจรีนันท์  โพธิ์จนัทร์ ครู บ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ ครูช านาญการพิเศษ 12795 0019751 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

577 นางสมคิด  แกว้ศรีจนัทร์ ครู บ้านสงเปือยฮ่องเด่ือ ครูช านาญการพิเศษ 10803 0019752 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

578 นายชาญชัย  เดชพละ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบึงฉิม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1088 0019753 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

579 นายสากล  สิทธิโคตร ครู บ้านบึงฉิม ครูช านาญการพิเศษ 1097 0019754 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

580 นายเกตุพงษ์  ภูวเกตานันท์ ครู บ้านบึงฉิม ครูช านาญการพิเศษ 7023 0019755 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

581 นายประสิทธิ์  แกว้บ่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1121 0019760 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

582 นางเกยรูรัตน์  ธนะภูมิชัย ครู บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1092 0019761 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

583 นางฐิดาพร  แยบดี ครู บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1130 0019764 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

584 นางสุวัฒนา  สายทุธ์ ครู บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1131 0019765 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

585 นางวิภาดา  โพธิ์ศรี ครู บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วทิยา ครูช านาญการพิเศษ 10721 0019766 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

586 นายไวยากรณ์  ยะนะโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1133 0019768 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

587 นางปรัศนีย ์ ทิพฤาตรี ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 336 0019769 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

588 นางสมพร  กลุเสนา ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1103 0019770 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

589 นางปราณี  จ้ าแพงจนัทร์ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1141 0019772 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

590 นายพีระพงษ์  ติตะปัญ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1144 0019774 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

591 น.ส.ค าปลิว  กองแกว้ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1243 0019775 คศ.3 54,820 57,500 ข้อ 11 วรรคสาม
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แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560
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592 นางมลิจนัทร์  ฐิตินิรันดร์กลุ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1303 0019776 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

593 นางชลิดา   โสตธิมัย ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1984 0019777 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

594 นางประไพรวรรณ ราชซุยแสน ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 7058 0019778 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

595 นางภัทราวดี  ศรีสารคาม ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 10972 0019780 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

596 น.ส.ประภาน  กริิยะ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1213(พ) 0019781 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

597 นายสมพร  กอ้งไพรงาม ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน 638 0019782 คศ.1 25,730 26,720 ข้อ 7

598 นางประไพร  สาพรหมมา ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1102 0019759 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

599 นางณัฐกาญจน์  ทองนาค ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการพิเศษ 1142 0019773 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

600 นางสาวเบญจพร  ศรีอินจันทร์ ครู บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน ครูช านาญการ 347 0019976 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

601 นายสมศักด์ิ  พักวัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา พงษ์ภิญโญ 1 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1028 0019783 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7 ช่วยบึงเนียม

602 นางกฤติญา  ศรีบุญเรือง ครู พงษ์ภิญโญ 1 ครูช านาญการพิเศษ 1235 0019785 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7 ช่วยบึงเนียม

603 นายประสิทธิ์  รักญาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1098 0019757 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7 ช่วยบึงเนียม

604 นายมานะ  แกว้วิเชียร ครู บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ครูช านาญการ 1099 0019758 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7 ช่วยบึงเนียม

605 นายพีระพงษ์  วิริยสถติยก์ลุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หนองตูมหนองงูเหลือม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1032 0019786 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

606 นางรวิสรา  แสนหาญ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 1029 0019787 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

607 นางภัทราภรณ์  ประชานันท์ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 1035 0019788 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

608 นางนิตยา  อุ่นผาง ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 1036 0019789 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

609 นางสาวธนัญญา  ดวงธนู ครู หนองตูมหนองงูเหลือม 1039 0019791 คศ.1 18,270 19,100 ข้อ 7

หนา้ที ่34



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

610 น.ส.สุพัตรา  อาวะบุตร ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการ 1040 0019792 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

611 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการ 1041 0019793 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

612 นายสาคร  อุ่นผาง ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 1046 0019795 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

613 น.ส.ตุ๊  ณะวงวิเศษ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 4806 0019796 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

614 นางณัฐการณ์  จนัทรเทพ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 6717 0019797 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

615 น.ส.พิศเสวต  สุดวิเศษ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 11132 0019798 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

616 นางศุภวรรณ  คงสมของ ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 11133 0019799 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

617 นางธนานันท์  ชาติชนบท ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 11909 0019800 คศ.3 52,940 54,820 ข้อ 11 วรรคสาม

618 นางปริยานุช  ชาญศึก ครู หนองตูมหนองงูเหลือม ครูช านาญการพิเศษ 12046 0019801 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

619 นายอมัพร  ภูพานเพชร ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1048 0019802 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

620 นายประภาศ  ดาทุมมา ครู บา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ครูช านาญการพิเศษ 1050 0019803 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

621 นางสุดาพร  สุริยวัฒน์ ครู บา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ครูช านาญการพิเศษ 1051 0019804 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

622 นางณัฐกานต์   แสงมาลัย ครู บา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ครูช านาญการ 1052 0019805 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7

623 นางบุญรวม  สีจนัทร์ฮด ครู บา้นดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ครูช านาญการพิเศษ 1053 0019806 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

624 นายศรีสินธ์  ศรีนภาดร ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1055 0019807 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

625 นางสาวจติพิสุทธิ์  แทนวัน ครู บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ครูช านาญการพิเศษ 3131 0019809 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

626 นางรุ่งฤดี  สนอปุ ครู บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ครูช านาญการพิเศษ 647 0019518 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

627 นางรัชดาภรณ์  ซอสูงเนิน ครู บ้านโคกท่า ครูช านาญการพิเศษ 6473 0019814 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

หนา้ที ่35
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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628 นางสมานพร  กิ่มเพชร ครู บ้านโคกท่า ครูช านาญการพิเศษ 1078 0019815 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

629 นางจรีะนารถ  ประโพธิ์ศรี ครู บ้านโคกท่า ครูช านาญการพิเศษ 7001 0019816 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

630 นางนงนุช  ใยแกว้ ครู บ้านโคกท่า ครูช านาญการพิเศษ 9998 0019817 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

631 นายสันติ  ชัยชนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองบัวน้อย ผู้อ านวยการช านาญการ 1245 0019819 คศ.2 37,460 38,470 ข้อ 7

632 นางเสาวคนธ์  บุตรโพธิ์ ครู บ้านหนองบัวน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1249 0019822 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

633 นายมนตรี  สนธ์น้อย ครู บ้านหนองบัวน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1250 0019823 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

634 นางนันทนา  ประแดงปุย ครู บ้านหนองบัวน้อย ครูช านาญการพิเศษ 1252 0019824 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

635 นายกมลเทพ  ล าเหลือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1059 0019825 คศ.3 49,420 52,060 ข้อ 11 วรรคสาม

636 นางวิวัฒนา  กองจนัทร์ดี ครู บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 1063 0019827 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

637 นางเพ็ญศรี  มะรังศรี ครู บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 1210 0019828 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

638 นายผดุงศิลป์  กองจนัทร์ดี ครู บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 1065 0019829 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

639 นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา ครู บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 802 0019830 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

640 นายทิพวัฒน์  ริยะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองหัวววั ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1067 0019831 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

641 น.ส.ประครอง  ร้อยพรมมา ครู บ้านหนองหัวววั ครูช านาญการพิเศษ 1068 0019832 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

642 นางสาวสุทิศา  พิศฐาน ครู บ้านหนองหัวววั ครูช านาญการ 1070 0019833 คศ.2 24,440 25,440 ข้อ 7

643 นางบังอร  คุณชัยวงษ์ ครู บ้านหนองหัวววั ครูช านาญการพิเศษ 1234 0019834 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

644 นายณรงค์ศักด์ิ  ติตะปัญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกสีวทิยาเสริม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1209 0019835 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

645 นางมลฑา  บุตรโพธิ์ ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 1213 0019837 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

หนา้ที ่36
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จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560
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ค่าตอบแทนพิเศษ
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646 นางเพ็ญศรี  พิมหานาม ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 1216 0019838 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

647 นายทองมาก  มีมา ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 1220 0019839 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

648 นายมงคล  ดีสิมวงค์ ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 1221 0019840 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

649 นางวิไลลักษณ์  มีมา ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 6791 0019841 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

650 นางบังอร   จนิบุตร ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 12807 0019844 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

651 นางกนกพร  ภูพานเพชร ครู บ้านโคกสีวทิยาเสริม ครูช านาญการพิเศษ 1017 0019116 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

652 นายวิชัย  รัตนวรรณี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านเลิง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1222 0019845 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

653 นายวิจติร  ไทยล าภู ครู บ้านเลิง ครูช านาญการพิเศษ 1228 0019848 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

654 นางจริาลักษณ์  ไชยเดช ครู บ้านเลิง ครูช านาญการพิเศษ 10851 0019849 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

655 นางประวีนันท์  ขามธาตุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกแปะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1229 0019850 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

656 นางดวงเดือน  กลางจนัทา ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 676 0019851 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

657 นางเพ็ญศรี ศรีนภาดร ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 1230 0019852 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

658 นางเสาวนีย ์ นันสมบัติ ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 1231 0019853 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

659 นายอดิศร  ศรีอรัญ ครูผู้ช่วย บ้านโคกแปะ 1233 0019854 ครูผู้ช่วย 16,570 17,310 ข้อ 7

660 นางสาวณัตยพร  นารอง ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 8183 0019856 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

661 นางสาวฑิฆัมพร  ระภักดี ครู บ้านโคกแปะ 9090 0019857 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

662 นางปุณยวีร์  ฤทธิยงู ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 10752 0019858 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

663 นางมนนิภา  แกว้ล้วนล้วน ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 12507 0019860 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

หนา้ที ่37



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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664 นางศุภัทรา  จนัทร ครู บ้านโคกแปะ ครูช านาญการพิเศษ 1087 0019861 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

665 นายรณชัย  สินธพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1237 0019862 คศ.3 (4) 65,910 68,000 ข้อ 7

666 นายสันติ  จ้ าแพงจนัทร์ ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 401 0019863 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

667 นายเตียง  ฆารสว่าง ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 1238 0019864 คศ.3 (4) 62,100 64,860 ข้อ 11 วรรคสาม

668 นางปะศิรัตน์  ธรรมศิริ ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 6715 0019868 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

669 นางอไุรวรรณ  ผิวแดง ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 6778 0019869 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

670 นางพัชริยนนัท์  พวงเพียงงาม ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 7617 0019870 คศ.3 43,080 45,290 ข้อ 11 วรรคสาม

671 นางจริานุช   กลุศรี ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 9918 0019871 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

672 นางรัชนี  เดชพละ ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 10357 0019872 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

673 น.ส.ประทวน  ต้นสีนนท์ ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 10372 0019873 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

674 นางพิกลุ  แกว้ปัญญา ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 11131 0019874 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

675 นางศรีจนัทร์  สิงห์เมืองพล ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการ 112239 0019876 คศ.2 31,440 32,650 ข้อ 7

676 นางสาวทองพฒัน์  ศรีลาโคตร ครู บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ครูช านาญการพิเศษ 1285 0019877 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

677 นายวันชัย  สุตรีศาสตร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1253 0019878 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

678 นางศรีเมือง   สีน้อยขาว ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 1258 0019879 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

679 นางทองปาน  มิง่มงคล ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 1260 0019881 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

680 นายพิจติร คงตระกลู ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 121 0019882 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

681 นางมณีรัตน์  พิมพาภรณ์ ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 12063 0019883 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

หนา้ที ่38



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

682 นางสาวพนัชกรณ์  เมตไธสง ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 9343 0019884 ครูผู้ช่วย 16,570 17,310 ข้อ 7

683 นางพจนารถ  บุญพงษ์ ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 10159 0019885 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

684 นางสาวกงหลี  ศรีกนัยา ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการพิเศษ 11928 0019886 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

685 นางสิริลักษณ์  ขาวกญุชร ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ครูช านาญการ 259 0019887 คศ.2 28,590 29,690 ข้อ 7

686 นายปรีชา  มหาวรรณ์ ครู ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1263 0019888 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

687 นายปัญญา  รอดแพง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านดอนบม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 137 0019889 คศ.3 (4) 68,000 69,040 1,380.80 ข้อ 7

688 นายชัยวัน  บัวช่วย ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 11129 0019201 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

689 นางสมประสงค์  พึ่งสุข ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 1129 0019763 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

690 นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการ 143 0019891 คศ.2 33,850 35,050 ข้อ 7

691 นางสาวณภคั  แสนสิมานนท์ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการ 152 0019895 คศ.2 32,060 33,260 ข้อ 7

692 นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 600 0019896 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

693 นางจริา  รักษาภักดี ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 1089 0019897 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

694 นางเสาวลักษณ์  แว่นแกว้ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 9458 0019898 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

695 นางนุชจรินทร์  ร่ืนรมย์ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 12042 0019899 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

696 นางนาฎสุภางค์  โชติมณี ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 12208 0019901 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

697 นางนวลศรี  ธาตุบุรมย์ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 977 0019902 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

698 นางอจัฉราพร  มะลิทอง ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 6163 0019903 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

699 นางกาญจนา  รามศิริ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 9191 0019904 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

หนา้ที ่39
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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700 นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจนัทร์ ครู บ้านดอนบม ครูช านาญการพิเศษ 39 0019905 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

701 นายสุรชัย  ฤทธิ์รักษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 159 0019906 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

702 นางคนึงนิจ  บุสดี ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 160 0019907 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

703 นางพิชชารัตน์  ล้ิมตระกลู ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 162 0019909 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

704 นายนรวัตร  บุญมาก ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 11175 0019913 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

705 นางสาวอญัญฎา  ชีกว้าง ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการ 12067 0019914 คศ.2 33,260 34,430 ข้อ 7

706 นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 8607 0019915 คศ.3 53,950 56,610 ข้อ 11 วรรคสาม

707 นางอไุร  สุขโข ครู บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 7180 0019916 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

708 นายเจตน์  มงคลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 279 0019917 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

709 นายสาธิต  ครุฑวงษ์ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 286 0019918 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

710 นางนัตติยา  มีโพนทอง ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 284 0019919 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

711 นายมนตรี  ศรีสิทธิพรหม ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 289 0019920 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

712 นางขจร  กองทุน ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 290 0019921 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

713 นางสาวเพ็ญแข   บัวภา ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 293 0019922 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

714 นายชัยกร  จ าปานุย้ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 322 0019925 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

715 นางสมใจ  โชติธิติพร ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 1350 0019926 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

716 นางมณีวรรณ  โรจน์สิริโสภณ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 4060 0019927 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

717 นางกติตินภา  พลวัตร ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 10781 0019928 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

หนา้ที ่40
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ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ
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718 นางวนิดา  ธนวัตองักรู ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 10830 0019929 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

719 นางประทุม  จ าปานุย้ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 12045 0019931 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

720 นางสุขมุาลย ์ กลุสีนอ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 12655 0019932 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

721 นางเบญจพรรณ  นาคหมื่นไวย์ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 12773 0019933 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

722 นางปาณิศา  ศรีโนนชัย ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 12787 0019934 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

723 นางสาวสิรินดา  แสนแกว้ ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการ 1197 0019936 คศ.2 24,930 25,930 ข้อ 7

724 นายโยธิน  เกษศิริโยธิน ครู บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ ครูช านาญการ 9285 0020429 คศ.2 35,050 36,250 ข้อ 7

725 นางสาวศิริพร  แสงชาลี ครูผู้ช่วย บ้านกุดกวา้งประชาสรรค์ 295 0019924 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

726 นายสันติ  มุง่หมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านสะอาด ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 330 0019937 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

727 นางเมษยา  ภิรมยไ์กรภักด์ิ ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 334 0019940 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

728 นางนงค์ลักษณ์  ตล่ิงไธสง ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 2151 0019943 คศ.3 49,420 52,060 ข้อ 11 วรรคสาม

729 นายดาวเหนือ  เคนดา ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการ 4925 0019944 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7

730 นางสาวรัชนี  เผ่าบ้านฝาง ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการ 8286 0019945 คศ.2 32,060 33,260 ข้อ 7

731 น.ส.ทัศนีย ์ ศรีหาบุตร ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 8772 0019946 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

732 นางแฉล้ม  ชาทอง ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 10813 0019947 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

733 นางจริยา  ศรีทาฮาด ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 12173 0019948 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

734 นางบัวเรียน  แกว้แกมเกษ ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 5141 0019949 คศ.3 51,170 53,080 ข้อ 11 วรรคสาม

735 น.ส.วราภรณ์  ทองสุข ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 787 0019950 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7
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736 นางนภสมล   หาญชิน ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 12168 0019951 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

737 นางเงิน  ไสยกจิ ครู บ้านสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9543 0019952 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

738 นายพันธ์ศักด์ิ  มูลศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 245 0019953 คศ.3 43,080 45,290 ข้อ 11 วรรคสาม

739 นางศิริพร  ธนะสมบูรณ์ ครู บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 257 0019957 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

740 น.ส.นันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครู บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 263 0019958 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

741 นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี ครู บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 12788 0019959 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

742 นางสุนิดา  โพธิเทนชัย ครู บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 493(พ) 0019960 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

743 นางส าอาง   โพธิ์ชัยทอง ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 313 0019962 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

744 นางอรวรรณ  มุง่หมาย ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 318 0019964 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

745 นางประล า  เภชัยภูมิ ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 320 0019965 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

746 นางจนิตนา  ชนะโยธา ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 321 0019966 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

747 นางธรรมาวดี   เทพแดง ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 324 0019967 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

748 นายสังคม  ชนะโยธา ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 5110 0019969 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

749 นางวราภรณ์  เง็กนิกร ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 12766 0019970 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

750 นางสุมาลี  แสนสีลา ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 499(พ) 0019971 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

751 นางพรพนา  ภานุรักษ์ ครู บา้นเปด็(ทา่บงึประชาสงเคราะห์) ครูช านาญการพิเศษ 9618 0019972 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

752 นายประสาท  พิมพ์สุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นหนองขามประชาบ ารุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 343 0019973 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

753 นางเมตตา  ชนไฮ ครู บา้นหนองขามประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 349 0019977 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7
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754 นางอไุรภรณ์  แพทยก์จิ ครู บา้นหนองขามประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 1170 0019978 คศ.3 42,330 44,560 ข้อ 11 วรรคสาม

755 นางพุธสินธ์  ฤทธิ์มนตรี ครู บา้นหนองขามประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 8769 0019980 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

756 นางสาคร  ดงลุน ครู บา้นหนองขามประชาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 256 0019956 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

757 นายอมัพร  ศรีบุญเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกฟันโปง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 350 0019981 คศ.3 52,940 54,820 ข้อ 11 วรรคสาม

758 นางปิยะพร  วิชาชัย ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 351 0019982 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

759 นางภทัรานษิฐ์  โชติปรีชาธนานนัท์ ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 352 0019983 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

760 นางจรินทร  น้อยผาง ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการ 355 0019984 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

761 นางสุภาวดี  นวมทอง ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 743 0019985 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

762 นางดวงหทัย  โชยะสิทธิ์ ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 1308 0019986 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

763 นางจารุวรรณ  บุญสิทธิ์ ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 10691 0019987 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

764 นางณัฐติกรณ์  อนิทร์ขลิบ ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 12049 0019988 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

765 นางกลัยา  บัวสิงห์ ครู บ้านโคกฟันโปง ครูช านาญการพิเศษ 9388 0020393 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

766 นายสายยนต์  แกว้แสนเมอืง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านกอก ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 358 0019991 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

767 นางวารุณี  เผ่าภูไทย ครู บ้านกอก ครูช านาญการพิเศษ 360 0019993 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

768 นางอารี  ทัศนาวิวัฒน์ ครู บ้านกอก ครูช านาญการพิเศษ 12778 0019994 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

769 นางสุชาวดี  แกว้พรม ครู บ้านกอก ครูช านาญการพิเศษ 140 0019998 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

770 นางคนางค์  ธิกา ครู บ้านกอก ครูช านาญการพิเศษ 366 0019995 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

771 นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลขอนแก่น ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 164 0019999 คศ.3 (4) 69,040 69,040 2,761.60 ข้อ 7
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772 นายนิรุจน์  นครศรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลขอนแก่น รองผู้อ านวยการช านาญการ 166 0020000 คศ.2 29,140 30,280 ข้อ 7

773 นายสมนึก อาจยะศรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลขอนแก่น รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 165 0020001 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

774 นายศักดา  มุสิกวัน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลขอนแก่น รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 167 0020002 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

775 นายวิทวัส  เรืองศิริวัฒนกลุ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลขอนแก่น รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 168 0020003 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

776 นางอาจรีย ์ ถนอมด ารงศักด์ิ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 78 0020004 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

777 นางบัวไขนภา  นาหัวหนอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 84 0020005 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

778 นางรุจริา  โพธิรังษี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 92 0020006 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

779 นางยพุิน  โพธิ์ทอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 106 0020007 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

780 นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 150 0020008 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

781 นางชลลดา  บานนิสเตอร์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 169 0020010 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

782 นางภัณฑิลา  แสนแป้ ครู อนุบาลขอนแก่น 170 0020011 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

783 นางสาวศิวาพร  แสนสุภา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 172 0020012 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

784 นางวิภาดา  สรณารักษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 175 0020013 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

785 นางกญัญา  สุขเลิศตระกลู ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 179 0020015 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

786 นางพรสุณี  โสรถาวร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 180 0020016 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

787 น.ส.สุนันทา  โยทองยศ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 181 0020017 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

788 นางกรองแกว้  อวบส าอางค์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 183 0020019 คศ.3 29,420 30,620 ข้อ 7

789 นางสุวรรณี  อิ่มประสิทธิชัย ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 184 0020020 คศ.3 50,290 52,940 ข้อ 11 วรรคสาม
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790 นายวรพงษ์  สุภูตะโยธิน ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 193 0020023 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

791 นายด ารงศักด์ิ  พิมหานาม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 194 0020024 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

792 นางศิริวรรณ   บุณโยดม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 195 0020025 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

793 นางวนิดา  ชูพันธ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการ 196 0020026 คศ.2 27,500 29,140 ข้อ 11 วรรคสาม

794 นางวิภาภรณ์  นามโคตร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 197 0020027 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

795 นางกลุปรียา  กากแกว้ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 198 0020028 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

796 นางจนิตนา  บุษราคัม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 200 0020029 คศ.3 40,100 42,330 ข้อ 11 วรรคสาม

797 นางสุมาลี  ถิ่นเมืองทอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 201 0020030 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

798 นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 204 0020033 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

799 นางสาวนิธิภรณ์  ศรีละโคตร ครู อนุบาลขอนแก่น 205 0020034 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

800 นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 205 0020035 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

801 นางเนาวรัตน์  กิ่งเมืองเกา่ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 207 0020037 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

802 นางบัวลอง  นิลทวงษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 208 0020038 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

803 นางส่งศรี  นาอดุม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 209 0020039 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

804 น.ส.วัชราภรณ์  เสริมด ารงศักด์ิ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 210 0020040 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

805 นางเยาวลักษณ์  นาชัยธง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 211 0020041 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

806 นายประดิษฐ์  แกว้สีหาบุตร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 212 0020042 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

807 นางรตนวรรณ   เถาหมอ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 214 0020044 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7
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808 นางจรัิชยา  สมจร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 215 0020045 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

809 นางวารุณี  บัวชาบาล ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 216 0020046 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

810 นางปุณรวิภา  แกว้สีหาบุตร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 217 0020047 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

811 นางพิมพ์พร   ผิวขาว ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 219 0020048 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

812 นางพัชรา  สนธิมุล ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 221 0020049 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

813 นางธัญญลักษณ์  บุญยนื ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 222 0020050 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

814 นางอารีวรรณ  แกว้ดอนหัน ครูผู้ช่วย อนุบาลขอนแก่น 223 0020051 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

815 นางผ่องศรี  ศรีภา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 224 0020052 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

816 นางสุดานี  พิทยาวุธวินิจ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 225 0020053 คศ.3 (4) 65,910 68,000 ข้อ 7

817 นางอารีรัตน์  ใจซ่ือ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการ 227 0020054 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

818 นายภาวัต  โทพันธ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 228 0020055 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

819 นางอมรา  ชาสุวรรณ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 229 0020056 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

820 นางคมคาย  เรืองเดชาววิฒัน์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 231 0020058 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

821 นายหนูเจยีม  เชื้อสาวะถี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 232 0020059 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

822 นางพนอนิตย ์ หล่อยดา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 233 0020060 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

823 นางศุภวรรณ  อาศรัยผล ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 234 0020061 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

824 นางสาวจริวัฒน์  นครศรี ครู อนุบาลขอนแก่น 236 0020062 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

825 นางพรสวรรค์  ออ่นมณี ครู อนุบาลขอนแก่น 238 0020063 คศ.1 23,810 24,750 ข้อ 7
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826 นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 242 0020064 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

827 นายวรเชษฐ  ขาวปัน้ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 244 0020066 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

828 นางจติรา  ไขขนุทด ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 254 0020067 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

829 นางวรรริภา  ศรีโยวงศ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 255 0020068 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

830 นางพรเพชร  จงัจรูญ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 280 0020070 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

831 นางนิตยา  แกว้กนัยา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 291 0020071 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

832 นายอารีย ์ แสนเหนือ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 342 0020072 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

833 นางวรารักษ์  รังษี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 356 0020073 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

834 นางพัชรี  วิริยสถติยก์ลุ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 432 0020074 คศ.3 29,420 30,620 ข้อ 7

835 นายบุญเลิงชัย  นาหัวหนอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 508 0020075 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

836 นางอทุัยวรรณ  ธะนะค ามา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 545 0020077 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

837 นางนพมาศ  จติศักด์ิ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 716 0020079 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

838 ว่าที่ ร.ต.อดุลยภาคย์  ค าเพราะ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 730 0020080 คศ.3 47,660 50,290 ข้อ 11 วรรคสาม

839 นางเพชรมาลัย   จนัทะมล ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 739 0020081 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

840 นางสุภาพ  ถาค ามี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 810 0020083 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

841 นางจาณิษา  ถาวรเรืองฤทธิ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 825 0020084 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

842 นางจ ารัสลักษณ์  เฉลิมแสน ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 869 0020085 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

843 นางสุดารัตน์  ผาตะเนตร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1107 0020087 คศ.3 (4) 60,150 62,760 ข้อ 11 วรรคสาม
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844 นางสิริกาญจน์  ศรีกงพาน ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1109 0020088 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

845 นางสุนันทา  พ่อค้าช้าง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1184 0020089 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

846 นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1223 0020090 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

847 นายจกัรพงษ์  โชติการณ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1257 0020091 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

848 นางสมร  แสนแกว้ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 2234 0020092 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

849 นางณภทัรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 2432 0020093 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

850 นางศรีวรรณ์  สอนศิลพงศ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 3405 0020094 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

851 นางลาวัลย ์ สุภาวัฒน์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 3474 0020095 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

852 นางวารีณา  งามยิ่ง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 4227 0020097 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

853 นางสาวสใบทพิย ์ แสนสุนทรวจิติร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 5062 0020098 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

854 นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 5515 0020099 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

855 น.ส.ศิริลักษณ์  สารฤทธิ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 6606 0020100 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

856 นางวรนารถ  ไทยานนท์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 6726 0020101 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

857 นางมธุรส  หอทอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7070 0020102 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

858 นางถนอมขวัญ  รัญดร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7107 0020103 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

859 นางยวงพร  ศิริทองสุข ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7144 0020104 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

860 นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7354 0020106 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

861 นางวไลรัตน์   บุญมา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7366 0020107 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

หนา้ที ่48



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

862 นางผ่องศรี  รบไพรินทร์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7386 0020108 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

863 นางอารยา  ช านาญไพร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 7638 0020109 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

864 นางมัณฑนา  พิทักษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 8477 0020110 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

865 นางจารุวรรณ  สินธพ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 8704 0020111 คศ.3 56,610 58,390 1,167.80 ข้อ 11 วรรคสาม (1+2%)

866 นางประภาพรรณ  หิรัญอร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9150 0020113 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

867 นางสมวรรณ  อนุศรี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9187 0020114 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

868 นางน่านฟ้า   อนิทะรังษี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9243 0020115 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

869 นางปวันรัตน์  ขนุศรีรักษา ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9337 0020117 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

870 นางกนกกาญจน์  เฟื่องฟูสถติย์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9408 0020118 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

871 นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9607 0020119 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

872 นางเอื้อมพร  สุนทรพิทักษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10168 0020120 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

873 นางอภิวรรณ  ดวงจนัทิพย์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10262 0020121 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

874 น.ส.พูนพิจติ  ตาปนานนท์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10302 0020122 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

875 นางเพ็ญพร เสระทอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10568 0020123 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

876 นายพรชัย  บุญยนื ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10685 0020124 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

877 นางละเอยีด  อนัประเสริฐ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10689 0020125 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

878 นางสาวสุรีรัตน์  ตุลสุข ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10806 0020126 คศ.3 25,740 27,580 ข้อ 11 วรรคสาม

879 นางดารณี  ประพาศพงษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10815 0020128 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

หนา้ที ่49



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

880 นางธิติมา   อปุศรี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10869 0020131 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

881 นางวานิตย ์ นามศิริ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 11014 0020132 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

882 นางปรียา  มะโนดี ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 11920 0020133 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

883 นางจนิตนา  ศรีสงค์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12165 0020134 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

884 นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทร ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12166 0020135 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

885 นางบุษบา  บุญญะโชติ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12183 0020136 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

886 นางอคัรศรี   พุกหน้า ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12184 0020137 คศ.3 43,080 45,290 ข้อ 11 วรรคสาม

887 นางนนัท์นภสั  ศิริวัฒนธ์นวงศ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12198 0020138 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

888 นางแฉล้ม  ภูอภินันท์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12207 0020139 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

889 นางทิพวัลย ์ ปินะกาลัง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12355 0020141 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

890 นายอภิณัฐ  นาเลาห์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12360 0020142 คศ.3 30,020 31,870 ข้อ 11 วรรคสาม

891 นางสาวภาณุวัล  วงษ์นู ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12651 0020143 คศ.3 (4) 61,110 62,760 ข้อ 7

892 นางสุเนตร  เทียมทะนง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12752 0020144 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

893 นางพรรณวดี  รอดงาม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12759 0020145 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

894 นางอรวรรณ  ประมูลจกัโก ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12770 0020147 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

895 นางสาวธนาวดี  ทองทวี ครู อนุบาลขอนแก่น 12804 0020148 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

896 นางวิไลวรรณ  พุกทอง ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 12811 0020149 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

897 นางสิริวัน   วรรณห้วย ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 1211(พ) 0020150 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

หนา้ที ่50



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

898 นางพัชรินทร์  จอ้ยอนิทร์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 497(พ) 0020151 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

899 นางปุญญิศา  เบญจศิลป์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 498(พ) 0020152 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

900 นายชัยยา  เมืองสนธิ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9271 0020354 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

901 นางกญัญารัตน์  สิงคเสลิต ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 3541 0020096 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

902 นางสุรีพร  อสิสระวงษ์ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 909 0019847 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

903 นางอาภรณ์  ค าบุญ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 10695 0019363 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

904 นางจฬุวฏี  จฬุศักด์ิสกลุ ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 9255 0020645 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

905 นายวุฒิโชติ  ไชยทุม ครู อนุบาลขอนแก่น ครูช านาญการพิเศษ 182 0020018 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

906 นายเวหา  เลพล ผู้อ านวยการสถานศึกษา สนามบิน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1 0020153 คศ.3 (4) 59,190 62,100 ข้อ 11 วรรคสาม

907 นายสมพงษ์  บุญนาม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สนามบิน รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2 0020154 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

908 นางจรีภรณ์  ล่ามแขก ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1271 0019191 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

909 นางสาวธีรยา  ไชยรา ครู สนามบิน ครูช านาญการ 2295 0019352 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

910 นางณภาพร  ศรีวะรมย์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 610 0019560 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

911 นางสาวสุมาลี  ชนะบุญ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1240 0019865 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

912 นางวณานิภา บุญสวัสด์ิกลุชัย ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 5 0020158 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

913 นางอรอนิทร์ มูลศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 8 0020159 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

914 น.ส.จุไรพรรณ ขาวเมอืงน้อย ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 13 0020160 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

915 นางพรทิพย ์เวียงสมุทร ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 14 0020161 คศ.3 (4) 61,110 62,760 ข้อ 7

916 นางพิลาพร  วิชาดี ครู สนามบิน ครูช านาญการ 15 0020162 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

หนา้ที ่51



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

917 นางทองทรัพย ์สีสุกอง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 16 0020163 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

918 นางอรทัย  ก่ าบุญมา ครู สนามบิน 17 0020164 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

919 นางอมุาพร  มาลัยขวัญ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 18 0020165 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

920 นางชมพูนุท  โคตรนรินทร์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 22 0020166 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

921 นางณภิญรัตน์  ทัพขวา ครู สนามบิน ครูช านาญการ 23 0020167 คศ.2 28,050 29,140 ข้อ 7

922 นางละออ ผาน้อย ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 25 0020168 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

923 นางนันทิยา ฤทธี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 27 0020169 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

924 นายธนพล  มาคเชนทร์ ครู สนามบิน 28 0020170 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

925 นางสุนทรี   ชาญณรงค์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 31 0020172 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

926 นายสาธิต ร าเพยพล ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 33 0020173 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

927 นางนพมาศ ดรพล ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 35 0020174 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

928 นายธวัชชัย บุญสวัสด์ิกลุชัย ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 36 0020175 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

929 นางสาวภัทรภิทรา  นิจจอหอ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 37 0020176 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

930 นางธิดารัตน์ ประสมสุข ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 38 0020177 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

931 นางสายฝน  สมจติต์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 41 0020178 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

932 นางสาวพรอ าพนั  อนิทรพานิชย์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 44 0020179 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

933 นายสุริยา  โมขนุทด ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 46 0020180 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

934 นางพัทธนันท์  ศรวิชัย ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 49 0020182 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7
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ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ
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935 นางบังอร  บุญศิริ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 50 0020183 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

936 นางสุณิตรา ทองนุช ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 52 0020184 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

937 ว่าที่ร.ต.ประสพชยั  มงคลศิลป์ ครู สนามบิน ครูช านาญการ 54 0020185 คศ.2 33,850 35,050 ข้อ 7

938 นางแหวนใจ  ภูเ่งิน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 56 0020186 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

939 นางธันยพร  นามบุญเรือง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 57 0020187 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

940 นางสุภาพ อยัยะ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 60 0020190 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

941 นางสุพรรนิภา ทะคง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 65 0020191 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

942 นางอรินดา  บรรณวงษา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 66 0020192 คศ.3 27,580 28,810 ข้อ 7

943 นายอชัรายทุธ ลุนเสนา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 67 0020193 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

944 น.ส.พัชรินทร์ จนัทร์หัวโทน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 99 0020194 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

945 นายอา่งทอง พวงมาลา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 129 0020195 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

946 นางมะลิพรรณ กนัพยนัต์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 131 0020196 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

947 น.ส.รติรัตน์  ชนะกาศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 135 0020197 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

948 นางพิมญาดา   สังขนุกจิ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 174 0020198 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

949 นายวิทิต  ถาวรธาร ครู สนามบิน ครูช านาญการ 310 0020200 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7

950 นางฉวีวรรณ มุลตะกร ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 340 0020202 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

951 นางบังอร ประเสริฐสุข ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 374 0020203 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

952 นางสาวมนิทร์ฐิตา  อโรคยนนัท์ ครู สนามบิน 380 0020204 คศ.1 21,570 22,450 ข้อ 7
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ค่าตอบแทนพิเศษ
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953 นางกลุนัฐฐา รุญเจริญ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 461 0020205 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

954 นางวัชรี   นามพรมมา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 471 0020206 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

955 นางชนากานต์  ส่งสุขเลิศสันติ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 498 0020208 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

956 นางนภาพร ภูช านิ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 605 0020209 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

957 นางจนิตนา  โมขนุทด ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 615 0020210 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

958 นายธีรัตม์  กนัตัง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 863 0020212 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

959 น.ส.เบญจพร  สีสุกอง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 936 0020213 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

960 นายพิภพ  กา้นก่ า ครู สนามบิน ครูช านาญการ 956 0020214 คศ.2 23,450 24,440 ข้อ 7

961 นางยุพาพชัญ์    พรสุมามาลย์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1009 0020216 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

962 ส.อ.ปิโยรส  ถนอมด ารงศักด์ิ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1074 0020217 คศ.3 48,540 51,170 ข้อ 11 วรรคสาม

963 นางนิภาภรณ์  ไชยศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1091 0020218 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

964 นางสิริกญัญา  คาเนดะ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1251 0020220 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

965 นางจริอ าไพ แกว้ฉวี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1255 0020221 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

966 นางปัทมาวดี   คณาดี ครู สนามบิน ครูช านาญการ 2998 0020223 คศ.2 31,440 32,650 ข้อ 7

967 นางจติราภรณ์  ไคขนุทด ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 3509 0020224 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

968 นางสาคร  พาศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 3988 0020226 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

969 นางจฬุารัตน์  สุพรรณ์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 4421 0020227 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

970 นางศิริกร บุญแสน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 4406 0020229 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7
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971 นางปรพรรษวรรณ  สุขเจริญ(ทองแจม่) ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 4740 0020230 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

972 นางศิริปิยะวรรณ   ศิริโนนรัง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 5112 0020231 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

973 นางสมพิศ  ไชยเสนา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 6414 0020232 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

974 นางล าไพพัชร  สีจนัทร์ฮด ครู สนามบิน ครูช านาญการ 6503 0020233 คศ.2 32,650 33,850 ข้อ 7

975 นางอริสรา ดวงกง้เสน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 6651 0020234 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

976 นางนภาพร  ดีใหม่ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 6780 0020235 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

977 นายสมนึก  พงษ์เทพิน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 6895 0020236 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

978 นางนิลุบล  นาคทัด ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 7572 0020237 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

979 นางเกษิณี สีหา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9103 0020238 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

980 นางสุพัตรา   พลพิมพ์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9125 0020240 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

981 นางเสาวลักษณ์   ทองโคตร ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9173 0020241 คศ.3 (4) 59,190 62,100 ข้อ 11 วรรคสาม

982 นางพัชรา  ส านักวงศ์ ครู สนามบิน ครูช านาญการ 9207 0020242 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

983 นางประนอม ผางจนัทดา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9209 0020243 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

984 นางเสวียง ผละพล ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9351 0020245 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

985 นายสุทธ์ใจ กมลตรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9503 0020247 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

986 นางนพคุณ   โยทัยเที่ยง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9565 0020248 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

987 นางวาสนา  สว่างศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9749 0020249 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

988 นางสุภาภรณ์  กติติกอ้ง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1346 0019249 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7
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แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

989 นางจารุณี   พุ่มมี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 10362 0020250 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

990 นางกนกพร  สิริกมลา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 10364 0020251 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

991 นางสุนันทา  ยนต์ดัน ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 10810 0020252 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

992 นางวิไลพรรณ คุ้มวงศ์ดี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 10839 0020253 คศ.3 (4) 59,190 62,100 ข้อ 11 วรรคสาม

993 นางสาววรีรัตน์  กสัุนเทียะ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 11901 0020254 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

994 น.ส.บงกร  สตอกเดลล์ (ชัยนิติกลุ) ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 11923 0020255 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

995 นางพรทิพย ์ วิเศษศิริ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 11943 0020256 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

996 นางสุภานันต์  ชาทอง ครู สนามบิน ครูช านาญการ 11944 0020257 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

997 นายเจริญ บรรณวงษา ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12190 0020260 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

998 น.ส.สมคิด  เพิ่มกลาง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12191 0020261 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

999 นางอภัยวัลย ์ กกึกอ้ง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12193 0020262 คศ.3 (4) 60,150 62,760 ข้อ 11 วรรคสาม

1000 นางวรรณีย ์ เจริญราช ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12195 0020263 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1001 นายสกล  มะโนดี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12200 0020264 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1002 นางอรัญญา  กฏุจอมศรี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12205 0020265 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1003 นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12441 0020267 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1004 นางเปรมใจ  คุณาเศรษฐ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12442 0020268 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1005 นางสยมพร  พาโส ครู สนามบิน ครูช านาญการ 12538 0020269 คศ.2 32,060 33,260 ข้อ 7

1006 นางกหุลาบ  พงษ์เทพิน ครู สนามบิน ครูช านาญการ 12754 0020270 คศ.2 33,850 35,050 ข้อ 7

หนา้ที ่56



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1007 นางเกยีงจติต์  ดรพรมยุ่ง ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12758 0020272 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1008 นางศิริพร  บุญโชติ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12761 0020273 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1009 นางสุวิมล   ชยะบุตร ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12767 0020274 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1010 นายภทัรวรรธน์  มิลินธนพชัรพร ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 12776 0020275 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1011 นางวิรุณณี  สิทธิ ครู สนามบิน 9293 0020364 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1012 นางดวงแกว้  ดาสะอาด ครู สนามบิน ครูช านาญการ 16465 0020474 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1013 นางฐิติรัตน์  พลเสน ครู สนามบิน 60685 0020521 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

1014 นางภัคจริา  เนือ่งภักดี ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 4627 0020571 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

1015 นางสาวิตรี  อรุณาเจริญทรัพย์ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 9492 0020803 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1016 นางเพ็ญรุ่ง  อปุนาศักด์ิ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 626 0019571 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1017 นางมารศรี  โทบุราณ ครู สนามบิน ครูช านาญการพิเศษ 1182 0019109 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1018 นายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนท่อนวทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 368 0020276 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1019 นางร็อคเกต็  เคนทวาย ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 373 0020277 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1020 นางจนัทร์เพ็ญ  รัตนวงษา ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการ 371 0020278 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

1021 นางสาวพัชรียา  พิมพ์สิงห์ ครู บ้านโนนท่อนวทิยา 375 0020279 คศ.1 17,490 18,270 ข้อ 7

1022 นางประกอบ  ฟักข า ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 382 0020281 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

1023 นางสาวสุธาสินี   น้ าใจดี ครูผู้ช่วย บ้านโนนท่อนวทิยา 384 0020282 ครูผู้ช่วย 15,430 16,190 ข้อ 7

1024 นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 1885 0020283 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

หนา้ที ่57



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1025 น.ส.วิภาวรรณ  ส าราญกจิ ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 7932 0020285 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1026 นางส าเนียง  กจิขนุทด ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 8764 0020286 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

1027 นางสาวนาติยา  (สิมมา)ทศันนติิกร ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการ 8776 0020287 คศ.2 33,260 34,430 ข้อ 7

1028 นางมนัสฌา  อัศววฒันาภรณ์ ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9508 0020288 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1029 นางบูชิตา  จนัทร์สิงค์โท ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9599 0020289 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1030 นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร ครู บ้านโนนท่อนวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 11030 0020290 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1031 นายชัยณรงค์  ไชยธรรม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองค้ากลางฮุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 386 0020291 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1032 นางวีณา    เอี่ยมสะอาด ครู บ้านหนองค้ากลางฮุง ครูช านาญการพิเศษ 388 0020292 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

1033 นางสุพิน  มูลพงษ์ ครู บ้านหนองค้ากลางฮุง ครูช านาญการพิเศษ 391 0020293 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1034 นางอนันต์  อนิบุญญา ครู บ้านหนองค้ากลางฮุง ครูช านาญการพิเศษ 392 0020294 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1035 นางวรรณี  พรมมา ครู บ้านหนองค้ากลางฮุง ครูช านาญการพิเศษ 399 0020296 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1036 นายเพ็ชรัตน์  อา่งยาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา/บา้นดอนช้างฯ บ้านหนองเบ็ญ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1269 0019190 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

1037 นางอมรรัตน์  จงสถติรักษ์ ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 404 0020299 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1038 นายภัทรพล  สมวงษา ครูผู้ช่วย บ้านหนองเบ็ญ 406 0020300 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

1039 นายพรศักด์ิ  หารหนองบัว ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 5829 0020303 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1040 นางฉวีวรรณ  เฉดิรัศมี ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 9682 0020304 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1041 นางภัทริกา   สีหา ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 12136 0020306 คศ.3 52,060 53,950 ข้อ 11 วรรคสาม

1042 นายประหยดั  ทามณี ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 12185 0020307 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

หนา้ที ่58



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1043 นางสุกญัญา  สามุงคุณ ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 12775 0020308 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

1044 นางสาวจณาพิชญ์  อาสนาชัย ครู บ้านหนองเบ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 16502 0020309 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

1045 นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ ครู บ้านหนองเบ็ญ 11885 0020310 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

1046 นายสมานฉนัท์   จนัทะมล ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบึงแก ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 410 0020311 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

1047 นางละออง  แจม่จนัทร์ ครู บ้านบึงแก ครูช านาญการพิเศษ 411 0020312 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1048 นายบุญถม  อบุาลี ครู บ้านบึงแก ครูช านาญการพิเศษ 5320 0020316 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

1049 นางไขมุ่ก  จนัทรจตุรภัทร ครู บ้านบึงแก ครูช านาญการพิเศษ 10690 0020317 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1050 นางสาวพลอยไพลิน  บุบผชาติ ครู บ้านบึงแก 12170 0019997 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

1051 นายอภิมลคล  ลองศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านค าบอน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 421 0020318 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1052 นางชวนพิศ  มาจรูญ ครู บ้านค าบอน ครูช านาญการพิเศษ 11903 0020322 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1053 นายมนัส  ชาติประมง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านนาเพียง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 417 0020324 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

1054 นางนงเยาว์  มานาดี ครู บ้านนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 419 0020325 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1055 นางเพ็ญศรี    วงษ์ไชยา ครู บ้านนาเพียง ครูช านาญการพิเศษ 11034 0020326 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1056 นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 436 0020328 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

1057 นางรภัทภร  พันธ์ศรี ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 438 0020329 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

1058 นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 441 0020330 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

1059 นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎิ์ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 442 0020331 คศ.1 25,730 26,720 ข้อ 7

1060 นางสาวประภาพร   สุขพูล ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 443 0020332 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

หนา้ที ่59



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1061 นางสุธญัณิชา(วไิล)  แพงปัสสา ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 444 0020333 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1062 นางรัชนี  ไทยกวีพจน์ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 454 0020334 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1063 นางเพ็ญศรี  ไชยทุม ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 842 0020335 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1064 นางพัชรา  ชวนประกอบ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 1024 0020336 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1065 นางพรพรรณ  บูรณ์เจริญ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 11136 0020338 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1066 นายสุบัน  ค าจนัทร์ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 12213 0020339 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1067 นางดาหวัน  รุ่งวงษ์ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 476 0020340 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1068 นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 2127 0020341 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1069 นายสุรพล  ค ามะณีจนัทร์ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 11094 0020342 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1070 นางสาวมะลิวรรณ์  ภแูช่มโชติ ครู ไทยรัฐวทิยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ครูช านาญการพิเศษ 9206 0020598 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1071 นายลือชัย  ใจเดียว ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกนางามปลาเซียม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 450 0020343 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1072 นางค ามูล  สินพันธ์ ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 456 0020344 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1073 นางจามรีกร  ศิริ ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 457 0020345 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1074 นางวรรณพร  เทพาขนัธ์ ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 460 0020346 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1075 น.ส.รุ่งทิพย ์ ใบเจริญ ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 469 0020348 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1076 นางธิติมา  อรรคฮาต ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 10281 0020350 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1077 นางกฤษณา  ธรรมกลุ ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 11902 0020351 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1078 นางสุมลทรา  แสนเมือง ครู บ้านโคกนางามปลาเซียม ครูช านาญการพิเศษ 12047 0020352 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

หนา้ที ่60



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1079 นายวีรศักด์ิ  ยิ่งยนื ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านไก่นา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 481 0020355 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1080 นางสาวอภิญญา  แสนวิชัย ครู บ้านไก่นา 10899 0020358 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1081 นายโกสินทร์  โคตรชุม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนแต้ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 3895 0020359 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1082 นางกฤติยา  พรหมทา ครู บ้านโนนแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9577 0020360 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1083 นางสุวัฒนา  ธีระกลุพิศุทธิ์ ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 9292 0020363 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1084 นายนิพนธ์   นิลเขยีว ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ครูช านาญการพิเศษ 9296 0020365 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1085 นางรุ้งกญัญา   ค าพิฑูรย์ ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ครูช านาญการพิเศษ 9297 0020366 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1086 นางนวนิดา  นิลเขยีว ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี ครูช านาญการพิเศษ 9300 0020367 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1087 นางสาวศิโรรัตน์  ช้อยกระโทก ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 12361 0020368 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

1088 นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 3246 0020370 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1089 นางเกษณี  บ ารุงบ้านทุ่ม ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไตรมิตรวทิยาคาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9303 0020371 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1090 นายอาทิตย ์  วงษ์ภูธร ครู ไตรมิตรวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9307 0020372 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1091 นางสุนันท์   ธรรมวงษ์ ครู ไตรมิตรวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9309 0020373 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1092 นายบุญชู   บุตรแดงน้อย ครู ไตรมิตรวทิยาคาร ครูช านาญการ 9336 0020374 คศ.2(3) 48,540 50,290 ข้อ 7

1093 นางสาวชิดชนก  หล้าทู ครู ไตรมิตรวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 1289 0020375 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

1094 นางรจนา  ทศชา ครู ไตรมิตรวทิยาคาร 12509 0020376 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

1095 นางสาวอรัญญา  แกน่จนัทร์ ครู ไตรมิตรวทิยาคาร 841 0019329 คศ.1 17,490 18,270 ข้อ 7

1096 ว่าที่ ร.ต.มานพ  อานจนัทึก ผู้อ านวยการสถานศึกษา หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9317 0020377 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

หนา้ที ่61



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1097 นายดุสิต   ศรีดี ครู หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9320 0020379 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1098 นายวัชรินทร์   โชติทอง ครู หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9321 0020380 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1099 นางสาวมยรีุ  กางกนัยา ครู หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ครูช านาญการ 10505 0020381 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

1100 นางสาวอภิวดี  โกมาลย์ ครูผู้ช่วย หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 9615 0020721 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

1101 นายพงษ์พุทธ  ศรีโยวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เขือ่นกระพีศึ้กษา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9324 0020382 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1102 นายภรณ์ชนก  แกว้วัฒนะ ครู เขือ่นกระพีศึ้กษา ครูช านาญการพิเศษ 9295 0020383 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1103 นางรุ่น  ดีพรวน ครู เขือ่นกระพีศึ้กษา ครูช านาญการพิเศษ 9325 0020384 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1104 นายนิสสรณ์  แสวงการ ครู เขือ่นกระพีศึ้กษา ครูช านาญการพิเศษ 9326 0020385 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

1105 นางสุวรรณรัตน์  ศิริพันทะ ครู เขือ่นกระพีศึ้กษา ครูช านาญการพิเศษ 9329 0020386 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1106 นายเพชรสมทรง  บ ารุงบา้นทุ่ม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองคลอง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9378 0020388 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1107 นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 9379 0020389 คศ.3 46,760 49,420 ข้อ 11 วรรคสาม

1108 นายเพิ่ม  เบ้าค า ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 9383 0020390 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1109 นางมะลิวรรณ  แกว้มาตย์ ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 9385 0020392 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1110 นางอนงค์  ญาณสว่าง ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 1376 0020394 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1111 นางพรรณพิมล  มีค าทอง ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 9386 0020395 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1112 นางนภาภรณ์   เบ้าค า ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 12631 0020396 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1113 น.ส.มารินทร์   กสัปะ ครู บ้านหนองคลอง ครูช านาญการพิเศษ 12634 0020397 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1114 นางชุติมา กะริอณุะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านกระเด่ือง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9391 0020398 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

หนา้ที ่62



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1115 นางเพ็ญศรี   ชวนอาจ ครู บ้านกระเด่ือง ครูช านาญการพิเศษ 9393 0020399 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1116 นางสาวรัชนีกร  จนัทร์พุฒ ครู บ้านกระเด่ือง ครูช านาญการพิเศษ 12267 0020400 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

1117 นางพิมพ์รัดดา   ศรีแกว้ ครู บ้านกระเด่ือง ครูช านาญการพิเศษ 12215 0020401 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

1118 นายกรกช วรรณไชย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9394 0020402 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1119 นางชลดา   ค ามูล ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 9396 0020403 คศ.3 (4) 61,110 62,760 ข้อ 7

1120 นายกรกต   พัดเพ็ง ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 9400 0020405 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

1121 นายนภาพล   ลาดโลศรี ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 9402 0020406 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1122 นายศรีทน  แสงศรีเรือง ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 59103 0020407 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

1123 นายบุญส่ง  แกว้แกมดา ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 394 0020408 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1124 นางญาณภา  นาคหว่าง ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 811 0020409 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1125 นางวรรณา  พุฒละ ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว 8547 0020411 คศ.1 23,810 24,750 ข้อ 7

1126 นางลาวัลย ์ อรุะศิลป์ ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว 9262 0020412 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1127 นายกิ่งศักด์ิ  สารสม ครู บา้นค าหวัช้างโนนตุ่นปา่มะนาว ครูช านาญการพิเศษ 492 0020410 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1128 นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา แก่นเท่าพัฒนศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการ 9406 0020413 คศ.2 27,500 28,590 ข้อ 7

1129 นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย ครู แก่นเท่าพัฒนศึกษา 9412 0020414 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1130 นางธิติมน  ค ามี ครู แก่นเท่าพัฒนศึกษา ครูช านาญการ 9962 0020415 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

1131 นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ครู บ้านวงัโพน ครูช านาญการ 298 0020445 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

1132 นายสานิตย ์ สิทธิอปุชา ครู บ้านวงัโพน 9389 0020446 คศ.1 24,750 25,730 ข้อ 7

หนา้ที ่63



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1133 นายกฤษฎาพันธ์  พงษ์บริบูรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หินกองวทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9134 0020417 คศ.3 (4) 65,910 68,000 ข้อ 7

1134 นางสาวชวัลลักษณ์  ภบิาลจอมมี ครู หินกองวทิยา ครูช านาญการ 1779 0020416 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

1135 นางนฤมล  จนัทะนุกลู ครู หินกองวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 6238 0020418 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1136 นายเดชาชัย  สาระกมุาร ครู หินกองวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9419 0020419 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

1137 นายส ารวย  ทิมาชัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หนองชาดพิทยาคม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 12027 0020421 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

1138 นายอ านวย  ชิตทรงสวัสด์ิ ครู หนองชาดพิทยาคม 192 0020422 คศ.1 24,750 25,730 ข้อ 7

1139 นายอภิชาติ สีแจม่ ครู หนองชาดพิทยาคม 260 0020423 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

1140 นางสารนี  นันจนัที ครู หนองชาดพิทยาคม 430 0020424 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

1141 นายอนุสรณ์  องอาจ ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการ 964 0020425 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1142 นางประนอม  ศรีมุงคุณ ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการ 5855 0020426 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1143 นางพะเนียด   โคตรพงษ์สาร ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 4675 0020427 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1144 นางปิน่วดี   วิเศษลา ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 5287 0020428 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1145 นางบุญเพียง   นิลเนตร ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9286 0020430 คศ.3 50,290 52,940 ข้อ 11 วรรคสาม

1146 นายสนธิ   ดีพรวน ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9287 0020431 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1147 นางปิยนันท์   ชูมณี ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9288 0020432 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

1148 นางพรวีนัส   เพ็ชฤาชัย ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 11896 0020434 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1149 นางสาวจารุณี   ผาสุข ครู หนองชาดพิทยาคม ครูช านาญการพิเศษ 12052 0020435 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

1150 นางอจัฉราวดี  ทิพนัส ครู หนองชาดพิทยาคม 12356 0020436 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

หนา้ที ่64



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1151 นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านค้อ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9274 0020437 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1152 นางสุมาลี   วงษ์ภูธร ครู บ้านค้อ ครูช านาญการพิเศษ 9276 0020438 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1153 นายวารินทร์   ศรีวิชา ครู บ้านค้อ ครูช านาญการพิเศษ 9280 0020441 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

1154 นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบ้านหนองบัว ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9144 0020448 คศ.3 52,060 53,950 ข้อ 11 วรรคสาม

1155 นางอจัฉราพร  ลักษณะพรหม ครู ชุมชนบ้านหนองบัว 190 0020447 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1156 นายสันติ   มูลตรีภักดี ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 2481 0020449 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1157 นางจารุณี  ศรีสุชาติ ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 9146 0020450 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1158 นางสุรีพร  มูลตรีภักดี ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 9154 0020452 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1159 นางพิกลุ   ค าสิงห์ ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 487(พ) 0020454 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1160 นางเยน็จติร์  อดุมมาก ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 2900 0020456 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1161 นางลัดดา  น้อยธง ครู ชุมชนบ้านหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 322(ส) 0020455 คศ.3 26,350 27,580 ข้อ 7

1162 นายปรีชา  นารีวิจติร ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโสกม่วงดอนดู่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9158 0020457 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1163 นางระเบียบ   ค าศิริรักษ์ ครู บ้านโสกม่วงดอนดู่ ครูช านาญการพิเศษ 9159 0020458 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1164 นางองัคะรัตน์  ผาบสิมมา ครู บ้านโสกม่วงดอนดู่ ครูช านาญการพิเศษ 9162 0020460 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

1165 นางวดีภัทร   เปรมปรี ครู บ้านโสกม่วงดอนดู่ ครูช านาญการพิเศษ 10852 0020464 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1166 นางประสงค์  ลือเร่ือง ครู บ้านโสกม่วงดอนดู่ ครูช านาญการพิเศษ 12790 0020465 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

1167 นางสาววไิลพร   ศรีจันทร์หล้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบะยาว ครูช านาญการพิเศษ 9166 0020466 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1168 นางสาวศิรินภา  โนนศรี ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการ 6417 0020467 คศ.2 24,930 25,930 ข้อ 7

หนา้ที ่65



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1169 นางบ าเพ็ญ   เจริญสุข ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการพิเศษ 9169 0020469 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1170 นางกนกวรรณ   อตัไพบูลย์ ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการพิเศษ 9170 0020470 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1171 นายสุเทพ   ธงศิลา ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการพิเศษ 9171 0020471 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1172 นายมนตรี   ไพรี ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการ 9172 0020472 คศ.2(3) 47,660 49,420 ข้อ 7

1173 นางบ าเพ็ญ   จนัทร์โสดา ครู บ้านบะยาว ครูช านาญการพิเศษ 9174 0020473 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

1174 นายสุนทร  เจริญสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านนาฝายนาโพธิ์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9175 0020475 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1175 นางประหยดั  ละทัยนิล ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ 45 0020476 คศ.1 24,750 25,730 ข้อ 7

1176 นายสายณัห์   วันนา ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 9178 0020479 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1177 นางบรรจง   สมานมิตร ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 9179 0020480 คศ.3 35,800 37,200 ข้อ 7

1178 นางสาวกนกวรรณ  แกว้ดอนหนั ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ 9180 0020481 คศ.1 22,000 22,890 ข้อ 7

1179 นางมาลิษา   วันนา ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 9376 0020483 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1180 นางสุรภา พิมพ์หานาม ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 10783 0020484 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1181 นางภัทรพร   มาสุ่ม ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 12665 0020485 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1182 นายนัสกร  มะลาศรี ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ 187 0020486 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1183 นายรักไทย  ละทัยนิล ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 6093 0020487 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1184 นายศราวุธ  ค าภูษา ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการ 1950 0020488 คศ.2 24,930 25,930 ข้อ 7

1185 นายจ านงค์ นันท์ดี ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 11130 0020489 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

1186 นางสาวอภิญญา  ธุนันทา ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ 6320 0020490 คศ.1 25,730 26,720 ข้อ 7

หนา้ที ่66



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1187 นายสรเทพ  แมนเมือง ครู บ้านนาฝายนาโพธิ์ 915 0019348 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1188 นายอทุัย  คงอุ่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา โนนฆ้องวทิยาคาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9338 0020491 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1189 นางจฑุามาศ  นาสิงห์ขนัธ์ ครู โนนฆ้องวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9340 0020492 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1190 นางรัชนี   สุขประเสริฐ ครู โนนฆ้องวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9342 0020493 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1191 นายส าเนียง   นารถสูง ครู โนนฆ้องวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9344 0020494 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1192 นางสาอภิญญา  เหลือแกว้ ครู โนนฆ้องวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9190 0020495 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

1193 นายสมจติ  มีลุน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ห้วยหวา้วทิยาคม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9345 0020496 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1194 นายประพันธ์   ผิวข า ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 2988 0020497 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1195 นางละออง  สุภะโส ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 8128 0020498 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1196 นางสนิท   สิทธิอปุชา ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9346 0020499 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1197 นางสาวชวนชื่น  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการ 12072 0020500 คศ.2 22,940 23,940 ข้อ 7

1198 นายชัยชนะ  เชื่อค า ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9347 0020501 คศ.3 29,420 30,620 ข้อ 7

1199 นางอรรถกร  เชื่อค า ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9348 0020502 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

1200 นางสาวพลัลภา  ผจงพงศ์ภัค ครู ห้วยหวา้วทิยาคม 9349 0020503 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1201 นายค าสังข ์  พลหาญ ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9350 0020504 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1202 นางบุญน้อม   ละเหลา ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9355 0020505 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1203 นางปริญญพร   พลหาญ ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9405 0020506 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1204 นางสาวอัมพรทิพย ์ แหยง่บุดดา ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 9862 0020507 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

หนา้ที ่67



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1205 นางสาวกติิยวดี   แสนนาม ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 10872 0020508 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1206 นางศศิกลุ   จลุจนัทนโพธิ์ ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 11024 0020509 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1207 นางนภา  สุขประเสริฐ ครู ห้วยหวา้วทิยาคม ครูช านาญการพิเศษ 11025 0020510 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1208 นางเนตรทราย  ชาบุญมี ครู หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 9358 0020513 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1209 นายวิสุทธิ์   พิมพ์บึง ครู หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ครูช านาญการพิเศษ 12281 0020514 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1210 นางสาวสุดา  พวงกล่ิน ครู พงษ์ภิญโญ 2 ครูช านาญการ 59132 0020516 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

1211 นางปริชาติ  ฤาชากลู ครู พงษ์ภิญโญ 2 ครูช านาญการ 9368 0020517 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

1212 นายสมพร   อปุนันท์ ครู พงษ์ภิญโญ 2 ครูช านาญการ 12656 0020519 คศ.2(3) 45,290 47,660 ข้อ 11 วรรคสาม

1213 นางเตือนใจ   อดุชาชน ครู พงษ์ภิญโญ 2 ครูช านาญการพิเศษ 12587 0020520 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1214 นายประจกัร์  ราทะวงค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหินต้ังหนองอีเลิง ผู้อ านวยการช านาญการ 9371 0020522 คศ.2 29,690 30,850 ข้อ 7

1215 นางเทวา   พรมภักดี ครู บ้านหินต้ังหนองอีเลิง ครูช านาญการพิเศษ 5244 0020523 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

1216 นายราชย ์  ศรีเศรษฐการ ครู บ้านหินต้ังหนองอีเลิง ครูช านาญการพิเศษ 9372 0020524 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1217 นายกฤตนัย  ชุมวุฒิศักด์ิ ครู บ้านหินต้ังหนองอีเลิง 9361 0020525 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

1218 นายอดุม  จนัทร์โสดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบ้านฝาง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9076 0020526 คศ.3 (4) 64,860 66,960 ข้อ 7

1219 นายสมศักด์ิ  หาปูท่น ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 7 0020528 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1220 นายสันติ  สีลา ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 63 0020529 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

1221 นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์ ครู ชุมชนบ้านฝาง 292 0020530 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1222 นางสาวดาริน  ทนทาน ครู ชุมชนบ้านฝาง 1026 0020531 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7
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เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1223 นางวราภรณ์  ผุยพัฒน์ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 1302 0020532 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1224 นางรุ่งทิวา   บาลยอ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 2767 0020533 คศ.3 53,080 55,720 ข้อ 11 วรรคสาม

1225 นายอากาศ  สิงหาคม ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9079 0020534 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1226 นางประนอม   สิงห์ศิริ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9082 0020535 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1227 นางจนัทิวา  เวชกามา ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9089 0020536 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1228 นางนันท์ชนก  พลยะเรศ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านฝาง 9095 0020539 ครูผู้ช่วย 15,430 16,190 ข้อ 7

1229 นางโสพิณ   ศรีส าโรง ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9097 0020540 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1230 นายรัญจวน   ศรีภักดี ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9104 0020541 คศ.3 (4) 63,810 65,910 ข้อ 7

1231 นางเทวรัีตน ์  ภาโสม(ชติุไชยพนัธ์) ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9107 0020542 คศ.3 43,080 45,290 ข้อ 11 วรรคสาม

1232 นางศกลุตลา  ฉตัรสุวรรณ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9108 0020543 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1233 นางกฤติยา   หาญสุริย์ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9284 0020544 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1234 นางโสภา   จนัทร์เทพย์ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9374 0020545 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

1235 นางค าไข   น้อยชมภู ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 9418 0020546 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1236 นางเบ็ญจพร  นากสีนวน ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 10811 0020547 คศ.3 26,970 28,810 ข้อ 11 วรรคสาม

1237 นางสาว ณ หทัย  ใจบุญ ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการ 12792 0020549 คศ.2 32,650 33,850 ข้อ 7

1238 นางนวรัตน์  คนสอน ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการ 12808 0020550 คศ.2(3) 45,290 46,760 ข้อ 7

1239 นางกานต์พิชชา  หาปูท่น ครู ชุมชนบ้านฝาง ครูช านาญการพิเศษ 504(พ) 0020551 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1240 นายเสรี  สิทธิอปุชา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ดอนหันประชารัฐศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9110 0020552 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7
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เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1241 นางเชาวน์รัตน์  ดู่ป้อง ครู ดอนหันประชารัฐศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 9113 0020553 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

1242 นางจงกล   อรจนัทร์ ครู ดอนหันประชารัฐศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 9115 0020554 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1243 นางสมจติร  แสนพลมาตย์ ครู ดอนหันประชารัฐศึกษา ครูช านาญการพิเศษ 9124 0020558 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1244 นางสาวเยาวลักษณ์  มูลอุทก ครูผู้ช่วย ดอนหันประชารัฐศึกษา 0019842 ครูผู้ช่วย 15,800 16,570 ข้อ 7

1245 นายไพโรจน์  กลุวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โคกใหญ่ประชารัฐวทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9118 0020559 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

1246 นางนงนุช  บรรทุมพร ครู โคกใหญ่ประชารัฐวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9119 0020560 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1247 นายธงชัย   ลับภู ครู โคกใหญ่ประชารัฐวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9122 0020562 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1248 นางสาวกมลวรรณ  ทพิยเนตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา สระแก้วราษฎร์บ ารุง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9126 0020563 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

1249 นางสุขมุาลย ์ ดอนวิจารณ์ ครู สระแก้วราษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 2672 0020564 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1250 นางรัตนา   ทองสมบูรณ์ ครู สระแก้วราษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 9133 0020567 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1251 นางโสภา   มีค าทอง ครู สระแก้วราษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 9381 0020568 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1252 นางสาวชมัยพร  แผนบุตร ครู สระแก้วราษฎร์บ ารุง ครูช านาญการ 9139 0020569 คศ.2 27,500 28,590 ข้อ 7

1253 นางธมนวรรณ  สมดี ครู สระแก้วราษฎร์บ ารุง 10786 0020570 คศ.1 17,490 18,270 ข้อ 7

1254 นางอไุร  ปัทถาพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านแก่นเท่า รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9414 0020572 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1255 นางวาลยพ์ัชนีย ์ บุญยะเวศ ครู บ้านแก่นเท่า ครูช านาญการพิเศษ 9137 0020574 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1256 นางนุชรี   โพธิ์หอม ครู บ้านแก่นเท่า ครูช านาญการพิเศษ 12277 0020575 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

1257 นายพีรเดช  ทิ้งแสน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9182 0020576 คศ.3 31,250 32,510 ข้อ 7

1258 นายวัฒนา คนใหญ่ ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9183 0020577 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

หนา้ที ่70



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1259 นางอมัพร   งอสอน ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9186 0020579 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1260 นายผจญ   งอสอน ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9192 0020581 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1261 นางอมรรัตน์   นุชสมบัติ ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9195 0020583 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

1262 นางเริงฤดี   พาเบ้า ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9196 0020584 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1263 นางเบญจวรรณ   ขอ้ยุ่น ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9197 0020585 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1264 นางจมูทอง   จนัทร์ขนั ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9198 0020586 คศ.3 36,480 37,900 ข้อ 7

1265 นางสมัย   หลักตา ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 9199 0020587 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1266 นายวินัย   ศรีสังข์ ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 10507 0020589 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1267 นายพงศธร  พาเบ้า ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการ 12297 0020590 คศ.2 23,940 24,930 ข้อ 7

1268 นางรัตน์ติตา  ต้นโลห์ ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการพิเศษ 12298 0020591 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1269 นายวุฒินันท์  พรนิคม ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 12299 0020592 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1270 นายฉตัรชัย  บุบผาดา ครู บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ครูช านาญการ 2823 0020593 คศ.2 26,450 28,050 ข้อ 11 วรรคสาม

1271 นายเติม  ค าภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านป่าหวาย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9201 0020594 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1272 นายณรงค์ชัย  พิมพ์โพธิ์ ครู บ้านป่าหวาย ครูช านาญการพิเศษ 7318 0020595 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1273 นายธวัชชัย   ซ้ายสุข ครู บ้านป่าหวาย ครูช านาญการ 9204 0020596 คศ.2 35,050 36,250 ข้อ 7

1274 นายนิคม   ศิลปักษา ครู บ้านป่าหวาย ครูช านาญการพิเศษ 9210 0020599 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1275 นายประเทือง   กาศเกษม ครู บ้านป่าหวาย ครูช านาญการพิเศษ 9208 0020600 คศ.3 40,100 41,580 ข้อ 7

1276 นายบ าเพ็ญ   หินแกว้ ครู บ้านป่าหวาย ครูช านาญการพิเศษ 9229 0020601 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

หนา้ที ่71



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1277 นางพัชรี  ดีจริง ครู สวา่งศิริพัฒนา 7256 0020620 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

1278 นายสมเกยีรติ  วลีเกยีรติกลุ ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9215 0020603 คศ.3 53,950 56,610 ข้อ 11 วรรคสาม

1279 นางบุหงา  ดวงจนัทร์ ครูผู้ช่วย บ้านโสกแต้ 9218 0020605 ครูผู้ช่วย 16,570 17,310 ข้อ 7

1280 นายกรณ์พรหมฤทธิ์  ชูพันธว์เิศษวงศ์ ครู บ้านโสกแต้ 9220 0020606 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

1281 นางนุชรัตน์  เมืองโคตร ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9219 0020607 คศ.3 28,810 30,020 ข้อ 7

1282 นายมงคล  ญาติสังกดั ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9225 0020608 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1283 นายสมภพ   เวียงวิเศษ ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9223 0020609 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1284 นางรัชนีวรรณ  คงอริยะ ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 9224 0020610 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1285 นางสาวกุลนันท์  สิทธิจันทร์เสนา ครู บ้านโสกแต้ 10974 0020611 คศ.1 21,570 22,450 ข้อ 7

1286 นางวรรณะรุจา  โสภาวงษ์ ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 10503 0020612 คศ.3 26,970 28,190 ข้อ 7

1287 นางศิริลักษณ์   เวียงวิเศษ ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 10975 0020613 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1288 นายวันชัย   อดุมฉวี ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 10976 0020614 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1289 นายวรายทุธ  ละครขวา ครู บ้านโสกแต้ 12582 0020615 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1290 นางสาวสัตยา  นาอดุม ครู บ้านโสกแต้ 113 0020616 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

1291 นายวิรัช  เมืองโคตร ครู บ้านโสกแต้ ครูช านาญการพิเศษ 699 0020617 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1292 นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โคกงามวทิยาคาร ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9230 0020621 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1293 นางพรทิพา  สาธิตสิริกลุ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9232 0020622 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1294 นางถนอมจติ  โคตระบุตร ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการ 43 0020623 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

หนา้ที ่72



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1295 นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ ครู โคกงามวทิยาคาร 75 0020624 คศ.1 21,570 22,450 ข้อ 7

1296 นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมมา ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการ 5226 0020625 คศ.2 34,430 35,640 ข้อ 7

1297 นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการ 9233 0020627 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1298 นายบรรจง  ราชสีห์ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9235 0020628 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

1299 นายสุรศักด์ิ   สอนศิวโมกข์ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9238 0020630 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1300 นางดวงตา   โสพุฒออ่น ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9240 0020631 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1301 นางขนัทอง  ทิพยช์า ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9249 0020632 คศ.3 30,020 31,250 ข้อ 7

1302 นายเอกพงษ์   โสพุฒออ่น ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 9250 0020633 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1303 นางภัณฑารักษ์  องอาจ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 11021 0020634 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1304 น.ส.นันทิยา   ศรีเมืองบุญ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการพิเศษ 11022 0020635 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1305 นางสาวสุภาวดี  จ้ าหนองโพธิ์ ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการ 9382 0020636 คศ.2 23,940 24,930 ข้อ 7

1306 นายไพโรจน์  ยิ่งยนื ครู โคกงามวทิยาคาร ครูช านาญการ 9283 0020116 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1307 นายพรหมเมศว ์ ธรววิฒันโภคิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนค้อ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9242 0020637 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1308 นางสาวรวิสรา  ทองเชื่อม ครู บ้านโนนค้อ 9168 0020638 คศ.1 23,810 24,750 ข้อ 7

1309 นางสาวนริศรา  แพงมา ครู บ้านโนนค้อ 9245 0020639 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1310 นายไพโรจน์  ตาทอง ครู บ้านโนนค้อ ครูช านาญการ 12672 0020640 คศ.2(3) 45,290 46,760 ข้อ 7

1311 นางสาวธนพร  สนอปุ ครู บ้านโนนค้อ 1206 0019614 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

1312 นายภักดี  บริบาล ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านค าหญ้าแดง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9251 0020641 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7
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จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550
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บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ
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1313 นางอรวรรณ  พะมณี ครู บ้านค าหญ้าแดง 9254 0020644 คศ.1 22,000 22,890 ข้อ 7

1314 นายศักด์ิชาติ   บุญมานาง ครู บ้านค าหญ้าแดง ครูช านาญการพิเศษ 9257 0020647 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1315 นางสาวรินรดา  ราชธา ครู บ้านค าหญ้าแดง 599 0020649 คศ.1 23,360 24,290 ข้อ 7

1316 นางสาวพัชรินทร์  งอยกดุจิก ครู บ้านค าหญ้าแดง 123179 0020650 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1317 นายสนิท  พลค้อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโคกกวา้ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9263 0020651 คศ.3 (4) 62,760 64,860 ข้อ 7

1318 นายเฉลิมวุฒิ  แกว้สม ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการ 12458 0020652 คศ.2 22,940 23,940 ข้อ 7

1319 นางสาวดาราพร  อศัวจิตต์ภกัดี ครู บ้านโคกกวา้ง 673 0020653 คศ.1 24,290 25,240 ข้อ 7

1320 นางเจนจริา   รักวิชา ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการพิเศษ 9264 0020654 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1321 นางถนอมจติร  รัศมีเดือน ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการพิเศษ 9267 0020655 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1322 นางมานิดา   ไชยศิริ ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการพิเศษ 12465 0020656 คศ.3 42,330 43,800 ข้อ 7

1323 นางเพชรบด      วงษห์นองแวง ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการ 59133 0020658 คศ.2 25,930 26,980 ข้อ 7

1324 นางสาวดุจดาว  พันธวาศิษฎ์ ครู บ้านโคกกวา้ง 12557 0020659 คศ.1 21,150 22,000 ข้อ 7

1325 นางสาวศศิธร  กจิโป้ ครู บ้านโคกกวา้ง ครูช านาญการ 2149 0019105 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1326 นางปิยมาภรณ์  ฤทธิ์มนตรี ครู บ้านโคกกวา้ง 1291 0019209 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1327 นางพรนภา  กลางสาแม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9525 0020660 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

1328 นายไพบูลย ์ จนัทร์เพ็ง ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 4478 0020661 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1329 นางจนิตนา  จนัทร์เพ็ง ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 9528 0020662 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1330 นางเขมิกา  พันธุ์อ ามาตย์ ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 9530 0020663 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7
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ค่าตอบแทนพิเศษ
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1331 นายศิริชัย  บุญหล้า ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการ 9536 0020666 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

1332 นางปัทมานันท์  หินวิเศษ ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 9538 0020667 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1333 นายบัญชา  ละมุลตรี ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 9542 0020669 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1334 น.ส.บ าเพ็ญ  ดาสีวังปา ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 9548 0020670 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1335 นางบรรจง  ชัยมุงคุณ ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 9567 0020671 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1336 นางวาสนา  เหล็กโชติ ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 9569 0020672 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1337 นายพงษ์ศักด์ิ ชัยศร ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการ 58 0020188 คศ.2 32,650 33,850 ข้อ 7

1338 นางอลิสสรา  ผุดผ่อง ครู บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) ครูช านาญการพิเศษ 246 0020199 คศ.3 28,190 29,420 ข้อ 7

1339 นางสาวภัทรา  ภูส าเภา ครูผู้ช่วย บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 1219 0020219 ครูผู้ช่วย 16,190 16,920 ข้อ 7

1340 นายโอภาส  สิงห์สีดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านชาด ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9552 0020675 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1341 นางอรณีวรรณ  หินวิเศษ ครู บ้านชาด ครูช านาญการพิเศษ 9553 0020676 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1342 นางเทวินทร์  ศรีจนัทร์หล้า ครู บ้านชาด ครูช านาญการพิเศษ 9554 0020677 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1343 น.ส.ค าใหม่  ขุ่ยรานหญ้า ครู บ้านชาด ครูช านาญการพิเศษ 9555 0020678 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1344 นายฉลอง  หินวิเศษ ครู บ้านชาด ครูช านาญการพิเศษ 9559 0020679 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1345 นายค าผัน  หินวิเศษ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านบ่อแก ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9560 0020680 คศ.3 (4) 61,110 62,760 ข้อ 7

1346 นางฉลวย  จงดา ครู บ้านบ่อแก ครูช านาญการพิเศษ 9470 0020681 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1347 นางธัญฏี  บุญลือ ครู บ้านบ่อแก ครูช านาญการพิเศษ 9563 0020682 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1348 นางเอม็อร  ฉนัทวิริยวัฒน์ ครู บ้านบ่อแก ครูช านาญการพิเศษ 9566 0020683 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

หนา้ที ่75
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1349 นางสุมาลี  ประสพสุขบุญ ครู บ้านบ่อแก ครูช านาญการพิเศษ 9616 0020684 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1350 นายกติิกร    ศิรินิกร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบ้านพระยนื ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9574 0020685 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1351 นางพะกจิ  สร้อยศรีฉาย ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 9575 0020686 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1352 นางทองยอ่ย  ภาระหันต์ ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 9576 0020687 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1353 นายมนัส  วิศวรักษ์ ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 9583 0020689 คศ.3 38,620 40,100 ข้อ 7

1354 นางอทุุมพร  อุ่นใจ ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 9586 0020690 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

1355 นางสาวภิญญาพัชญ์  ภูวงค์ ครู ชุมชนบ้านพระยนื 561 0020692 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1356 นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 961 0020693 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

1357 นายยิ้ม  บุญจริง ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการพิเศษ 8158 0020694 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1358 นางสุทธาทิพย ์ ศุภรมย์ ครู ชุมชนบ้านพระยนื 10223 0020695 คศ.1 19,510 20,320 ข้อ 7

1359 นางพิชญ์สินี  โสภา ครู ชุมชนบ้านพระยนื ครูช านาญการ 632 0020696 คศ.2 28,050 29,140 ข้อ 7

1360 นายประมูล  พรมกรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโนนบ่อ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9595 0020699 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1361 นายจริะเดช  หนวดสันติ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการ 1937 0020697 คศ.2 25,440 26,450 ข้อ 7

1362 นายวรวิทย ์ วังโสม ครู บ้านโนนบ่อ 1857 0020698 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1363 นายสัญชัย  เกาะแกว้ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 7275 0020700 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1364 นางวิจติร  โพธิ์ตึ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9598 0020702 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1365 นายยงยทุธ  นันทวงษ์ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9600 0020703 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

1366 นางดวงตา  เฟื่องประเสริฐ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9601 0020704 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7
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ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1367 นางสุภาพ  นันทวงษ์ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9602 0020705 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1368 นายสุทธิดล  แซงบุญเรือง ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9605 0020707 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1369 นางอชัรีย ์ บุญหล้า ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการ 12621 0020708 คศ.2 26,450 27,500 ข้อ 7

1370 นางพรลภัส  วงศ์ษา ครู บ้านโนนบ่อ 10510 0020709 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1371 นางสาวอรวรรณ  ปาปะจยี์ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการ 59106 0020710 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

1372 นางดวงจนัทร์  พรมทองมี ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการ 8083 0020711 คศ.2 32,060 33,260 ข้อ 7

1373 นางจนิตนา  ศรีสุนนท์ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 10120 0020712 คศ.3 30,620 31,870 ข้อ 7

1374 นางสุดสงวน  ประเสริฐพงษ์ ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9914 0020713 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1375 นายรุ่งโรจน์  พรมท่า ครู บ้านโนนบ่อ ครูช านาญการพิเศษ 9604 0020706 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1376 นายฤาชัย  สุทธิวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านนาล้อม ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9606 0020714 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1377 นายมนตรี  ศรีเจริญ ครู บ้านนาล้อม ครูช านาญการพิเศษ 9610 0020717 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1378 นายสุนันท์  ฤทธิ์เรืองไกร ครู บ้านนาล้อม ครูช านาญการพิเศษ 11155 0020718 คศ.3 43,080 44,560 ข้อ 7

1379 นายวิรัช  จนัทร์เพ็ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านป่าหม้อหนองคู ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9612 0020719 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

1380 นายอมร  ไชยตาแสง ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 9614 0020720 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1381 นางล าภู  แกว้โนนตุ่น ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการ 9619 0020722 คศ.2 32,650 33,850 ข้อ 7

1382 นางศิริลักษณ์  ช่างปรุง ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 9620 0020723 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1383 นางเบญจา  บุญวีรพันธุ์ ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 9621 0020724 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1384 นายสุรนันท์  ทัพซ้าย ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 9622 0020725 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

หนา้ที ่77



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1385 นางสุลักษณ์  มุสิกโปดก ครู บ้านป่าหม้อหนองคู 9627 0020726 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1386 นางชนิดาพร  ค ามณีจนัทร์ ครู บ้านป่าหม้อหนองคู ครูช านาญการพิเศษ 4929 0020727 คศ.3 31,870 33,140 ข้อ 7

1387 นางสาวสมพร  ทองสวย ครู บ้านป่าหม้อหนองคู 9194 0020582 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1388 นายสมยศ  ศรีกงพาน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9628 0020728 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1389 นางบัวทอง  พรมโส ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9630 0020729 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1390 นายสมคิด  กองจร ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9632 0020731 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1391 นางดรุณี  แกว้เรือง ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9633 0020732 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1392 นางวรินร าไพ  ศรีบุญเรือง ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9634 0020733 คศ.3 57,500 58,390 1,167.80 ข้อ 7  (0.5+2%)

1393 นายฉลวย  แกว้เรือง ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9635 0020734 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1394 นายสาธิต  ธรรมศิริ ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 9629 0020735 คศ.1 20,320 21,150 ข้อ 7

1395 นายทวีชัย  บุญรุ่ง ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 9636 0020736 คศ.1 17,490 18,690 ข้อ 11 วรรคสาม

1396 นางสาวคณิตา  ไมเด็น ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการ 11158 0020737 คศ.2 24,440 25,440 ข้อ 7

1397 นางประภาพรรณ  ศรีเจริญ ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 11159 0020738 คศ.3 52,060 53,080 ข้อ 7

1398 นายสุเนตร  ดาวังปา ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 12592 0020739 คศ.3 33,800 35,120 ข้อ 7

1399 นางสงวน  เนตไธสง ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 10402 0020741 คศ.3 35,120 36,480 ข้อ 7

1400 นางค าพู  งอสอน ครู บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ 9527 0020742 คศ.3 26,350 27,580 ข้อ 7

1401 นางปราณีต  อนิทร์จนัทร์ ครู บ้านแก่นประดู่ ครูช านาญการพิเศษ 9639 0020744 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1402 นายพรศักด์ิ  โคตรทัศน์ ครู บ้านแก่นประดู่ ครูช านาญการพิเศษ 9638 0020745 คศ.3 40,860 42,330 ข้อ 7

หนา้ที ่78



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1403 นางชุติกาจน์  หางนาค ครู บ้านป่าส่าน ครูช านาญการพิเศษ 9648 0020750 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1404 นายไพฑูรย ์ ชาวโพธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9420 0020751 คศ.3 39,370 41,580 ข้อ 11 วรรคสาม

1405 นายแสวง  พรหมไชย ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 8707 0020752 คศ.3 46,040 47,660 ข้อ 7

1406 นางค าปอง  เสมอบุญ ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9422 0020753 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1407 นางอนิทิรา  ออ่นจนัทร์ ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9428 0020755 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1408 นางประคอง   ออ่นจนัทร์ ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9430 0020756 คศ.3 33,800 34,470 ข้อ 6

1409 นางสุขฤทัย  กองกะมุด ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9434 0020757 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1410 น.ส.ประภาพรรณ สุธรรมรักษ์ ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9437 0020758 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1411 น.ส.ศิลปิน  ทานสมบัติ ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9443 0020760 คศ.3 56,610 58,390 ข้อ 7

1412 นายสุพจน์  เฮียงจนัทา ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการพิเศษ 9457 0020761 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1413 นายพูลทรัพย ์ หารพะยอม ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา ครูช านาญการ 7929 0020762 คศ.2 26,980 28,050 ข้อ 7

1414 นางสาวจริาภรณ์  ตลับเพชร ครู ชุมชนบา้นโต้นศรีพมิลวทิยา 9433 0020763 คศ.1 22,450 23,810 ข้อ 11 วรรคสาม

1415 นายถาวร  นาคสมบูรณ์ ครู บ้านดงกลาง ครูช านาญการพิเศษ 9446 0020766 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1416 นางส าอางค์  ต้นโพธิ์ ครู บ้านดงกลาง ครูช านาญการพิเศษ 9448 0020767 คศ.3 49,420 51,170 ข้อ 7

1417 นายโกเมน  ต้นโพธิ์ ครู บ้านดงกลาง ครูช านาญการพิเศษ 9478 0020769 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1418 นางสาวจฑุามาศ  ทองผา ครูผู้ช่วย บ้านดงกลาง 756 0019439 ครูผู้ช่วย 16,920 17,690 ข้อ 7

1419 นางวารีรัตน์  วิเศษมี ครู บ้านดงเก่า ครูช านาญการพิเศษ 9425 0020771 คศ.3 47,660 49,420 ข้อ 7

1420 นางอบุลรัตน์  ขนุวงษา ครู บ้านดงเก่า ครูช านาญการพิเศษ 9494 0020772 คศ.3 50,290 52,060 ข้อ 7

หนา้ที ่79



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1421 นางสาวกญัชพร  ค้าทอง ครู บ้านดงเก่า ครูช านาญการ 9544 0020773 คศ.2 23,940 24,930 ข้อ 7

1422 นายสุพจน์  กองทุน ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9462 0020774 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1423 นางเมืองทอง  อนิทร์เพชร ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการ 9464 0020776 คศ.2 35,640 36,840 ข้อ 7

1424 นายปริวรรต  ดวงฤดี ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9465 0020777 คศ.3 46,040 48,540 ข้อ 11 วรรคสาม

1425 นางสุขสันต์  ขนุจร ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9467 0020778 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1426 นางสาวสรัญรัตน์  ขวามาตร์ ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9468 0020779 คศ.3 41,580 43,080 ข้อ 7

1427 นายพัชรพงษ์  แสนโสภาวัน ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9471 0020780 คศ.3 51,170 52,940 ข้อ 7

1428 นายสุจติร  กงสะเด็น ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9475 0020782 คศ.3 (4) 62,100 63,810 ข้อ 7

1429 นางวัลภา  โคตรปลาบู่ ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 9476 0020783 คศ.1 22,890 23,810 ข้อ 7

1430 นางปิยะนุช  อบมาสุ่ย ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการ 9441 0020784 คศ.2 24,930 25,930 ข้อ 7

1431 นางสาวปาณิสรา  โม้ชา ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 8149 0020785 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

1432 นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์ ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 9578 0020786 คศ.3 52,060 53,950 ข้อ 11 วรรคสาม

1433 นายสุขสรรค์  ใจทาน ครู บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ครูช านาญการพิเศษ 12359 0020788 คศ.3 46,760 48,540 ข้อ 7

1434 นายณัฐวุฒิ  เจมิศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านหนองหญ้าข้าวนก ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9477 0020789 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1435 นางสาวณัชรัญ(นฤพร)  บญุมาไชย ครู บ้านหนองหญ้าข้าวนก 357 0020790 คศ.1 25,240 26,210 ข้อ 7

1436 นางลัดดา  มาป้อง ครู บ้านหนองหญ้าข้าวนก ครูช านาญการพิเศษ 9480 0020791 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1437 นางสุพัตรา  ปัญญาค า ครู บ้านหนองหญ้าข้าวนก ครูช านาญการพิเศษ 9481 0020792 คศ.3 53,950 55,720 ข้อ 7

1438 นางเพชรศิริ  เจมิศรี ครู/บ้านกอก บ้านหนองหญ้าข้าวนก ครูช านาญการพิเศษ 6390 0019996 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

หนา้ที ่80



เลขที่ เลขที่ เงินเดือน เล่ือน เขา้กฎ ก.ค.ศ.

ต าแหน่ง ต าแหน่ง กอ่นเล่ือน ให้ได้รับ ว่าด้วยการเล่ือนขั้น หมายเหตุ

จา่ยตรง ขั้น ขั้น เงินเดือนฯ พ.ศ.2550

4%

บัญชีรายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1

แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดขอนแกน่ ที่   487 /2560  ส่ัง ณ วันที่   9   ตุลาคม   2560

ที่ ชื่อ - สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัด วทิยฐานะ อนัดับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

2%

1439 นางสาวศิริรัตน์  แสงสุข ครูผู้ช่วย บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0020597 ครูผู้ช่วย 15,800 16,570 ข้อ 7

1440 นายอาทิตย ์ ธ ารงชัยชนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หนองโพธิป์ระชานุกูล ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9485 0020795 คศ.3 38,620 40,860 ข้อ 11 วรรคสาม

1441 นางรัตนา  พนัสนทิ(สมบติัโพธิ์) ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการ 5179 0020796 คศ.2 24,440 25,440 ข้อ 7

1442 นางปภัสรา  ใจทาน ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9432 0020797 คศ.3 44,560 46,760 ข้อ 11 วรรคสาม

1443 นายสุพรรณ  จติรชื่น ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9435 0020798 คศ.3 52,940 53,950 ข้อ 7

1444 นางณัชชารีย ์ ณธีอคัรพัฒน์ ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9486 0020799 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1445 นางสาววิลาสินี  มุลตรี ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล 9488 0020800 คศ.1 18,270 19,100 ข้อ 7

1446 นางสะเกษ  สาดา ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9490 0020801 คศ.3 37,900 39,370 ข้อ 7

1447 นางธัญทิพย ์ ค าวงศ์ษา ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9491 0020802 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1448 นางปราณี  เวียงยศ ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 11176 0020804 คศ.3 32,510 33,800 ข้อ 7

1449 นายวิชาญ  หงษ์สินี ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 9498 0020805 คศ.3 (4) 59,190 61,110 ข้อ 7

1450 นางสาวอไุรวรรณ  อตัภูมิ ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 12137 0020806 คศ.3 48,540 50,290 ข้อ 7

1451 นางสาวอมุาพร  แพงไทย ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล 10502 0020808 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

1452 นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา ครู หนองโพธิป์ระชานุกูล ครูช านาญการพิเศษ 1385 0019197 คศ.3 33,140 34,470 ข้อ 7

1453 นายสิทธิบดินทร์    บุญสัญ ครูผู้ช่วย หนองโพธิป์ระชานุกูล 12182 0020556 ครูผู้ช่วย 16,570 17,310 ข้อ 7

1454 นางดรุณี  ไสวงาม ผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านโจดใหญ่ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9493 0020809 คศ.3 55,720 57,500 ข้อ 7

1455 นายภูเบศร์  วิเศษมี ครู บ้านโจดใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 9496 0020810 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1456 นายสมคิด  อนุรักษา ครู บ้านโจดใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 9497 0020811 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7
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1457 นางล าพูน  อนุรักษา ครู บ้านโจดใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ 12366 0020812 คศ.3 54,820 56,610 ข้อ 7

1458 นายมีชัย  เสาหล่อน ผู้อ านวยการสถานศึกษา พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 9501 0020813 คศ.3 (4) 60,150 62,100 ข้อ 7

1459 นางมลิวรรณ  หึกขนุทด ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 9504 0020814 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1460 น.ส.ชื่นกมล บุญสิทธิ์ ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 7645 0020815 คศ.3 34,470 35,800 ข้อ 7

1461 นางดวงรัตน์  แกว้กลัยา ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการ 9511 0020816 คศ.2 37,830 39,100 ข้อ 7

1462 นางพรรณพิไล  สุขดี ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 9512 0020817 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1463 นางองัสนา  ถงุวิชา ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 9515 0020818 คศ.3 44,560 46,040 ข้อ 7

1464 นายบุญทัน  หมืน่อภัย ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการ 9519 0020820 คศ.2(3) 48,540 50,290 ข้อ 7

1465 นางสาวอไุรภรณ์  ป้องปาน ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 9520 0020821 คศ.1 20,740 21,570 ข้อ 7

1466 นางบานเยน็  น้อยสุวรรณ ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 10788 0020822 คศ.3 53,080 54,820 ข้อ 7

1467 นางปทุมวัน  นาคนาคา ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 11156 0020823 คศ.3 45,290 46,760 ข้อ 7

1468 นางละเอยีด  วงศ์ชมภู ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 511(พ) 0020825 คศ.3 43,800 45,290 ข้อ 7

1469 นางอศัรินทร์พร  วงธิสอน ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 9092 0020828 คศ.3 37,200 38,620 ข้อ 7

1470 นางมัณฑนา  เสาหล่อน ครู พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ครูช านาญการพิเศษ 3516 0020225 คศ.3 39,370 40,860 ข้อ 7

1471 นางสาวจารุณี  สีบัวบุญ ครู บ้านโจดศรีวชิัย 9572 0020830 คศ.1 22,450 23,360 ข้อ 7

1472 นายเทอดไทย  อภแิสงปญัญา ครู บ้านโจดศรีวชิัย 7237 0020831 คศ.1 22,000 22,890 ข้อ 7

1473 นางสาวนสิารัตน ์ แสงศรีเรือง ครู บ้านโจดศรีวชิัย 328 0019968 ครูผู้ช่วย 17,310 17,910 ข้อ 7
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