
อันดบั ขัน้ ล ำดบัที ่1 ล ำดบัที ่2 ล ำดบัที ่3 ล ำดบัที ่4 ล ำดบัที ่5 ล ำดบัที ่6
1 บา้นดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี 2998 ๐๒๘๘๒๔๑ คศ.๓ 58,390 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา
2 บา้นดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี 2860 ๐๒๘๘๑๔๘ คศ.๓ 58,390 คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา
3 บา้นหว้ยกองสี กุมภวาปี 2840 ๐๒๘๘๑๑๒ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4 บา้นนาแบก กุมภวาปี 2966 ๐๒๘๘๒๑๗ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์
5 บา้นนาแบก กุมภวาปี 2967 ๐๒๘๘๒๑๘ คศ.๓ 53,260 ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์
6 บา้นนาดีสร้างบง กุมภวาปี 2318 ๐๒๘๗๙๐๘ คศ.๓ 58,390 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
7 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง กุมภวาปี 2591 ๐๒๘๗๙๖๖ คศ.๓ 58,390 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ พลศึกษาและสุขศึกษา ประถมศึกษา ภาษาไทย
8 บา้นเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี 2623 ๐๒๘๗๙๙๑ คศ.๓ 57,190 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์
9 บา้นกุดจิก กุมภวาปี 2821 ๐๒๘๗๗๔๑ คศ.๓ 58,310 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษาและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
10 บา้นกุดจิก กุมภวาปี 2670 ๐๒๘๘๐๒๗ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย พลศึกษาและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
11 บา้นกุดยาง กุมภวาปี 2024 ๐๒๘๗๖๗๖ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์
12 บา้นท่าแร่ กุมภวาปี 10397 ๐๒๘๘๐๖๓ คศ.๓ 54,800 ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
13 บา้นเซียบ กุมภวาปี 2573 ๐๒๘๗๙๕๒ คศ.๓ 55,210 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
14 บา้นทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี 2270 ๐๒๘๗๘๗๓ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาไทย
15 บา้นบุง่หมากลาน กุมภวาปี 8771 ๐๒๘๗๘๐๓ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์
16 บา้นพันดอน กุมภวาปี 9240 ๐๒๘๙๑๒๐ คศ.๓ 49,760 ปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

หน้ำที ่1

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ลงวันที ่3 มกรำคม พ.ศ.2566
เรื่อง ประกำศสภำพอัตรำก ำลังครู ต ำแหน่งว่ำงและควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ

เพ่ือด ำเนินกำรย้ำย ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ครั้งที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ.2566

ลงชือ่                                            ผู้รับรองขอ้มลูลงชือ่                                  ผู้จัดท ำขอ้มลู
(นำงสำวศุทธนีิ  จิตธรรมมำ)

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

ลงชือ่                           ผู้ตรวจสอบขอ้มลู
(นำงสำวพจนีย์  สำอุด)

ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล

ที่
ควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำอัตรำเงินเดอืนทีใ่ช้รับย้ำย

อ ำเภอโรงเรียน ต ำแหน่งเลขที่ จ่ำยตรง

การศึกษาพิเศษ

(นำยบูรพำ  พรหมสิงห์)
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒



อันดบั ขัน้ ล ำดบัที ่1 ล ำดบัที ่2 ล ำดบัที ่3 ล ำดบัที ่4 ล ำดบัที ่5 ล ำดบัที ่6

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ลงวันที ่3 มกรำคม พ.ศ.2566
เรื่อง ประกำศสภำพอัตรำก ำลังครู ต ำแหน่งว่ำงและควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ

เพ่ือด ำเนินกำรย้ำย ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ครั้งที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ.2566

ที่
ควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำอัตรำเงินเดอืนทีใ่ช้รับย้ำย

อ ำเภอโรงเรียน ต ำแหน่งเลขที่ จ่ำยตรง

17 อนบุาลศรีธาตุ ศรีธาตุ 6098 ๐๒๘๘๓๕๕ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย ภาษาไทย ประถมศึกษา
18 บา้นกอก ศรีธาตุ 6541 ๐๒๘๘๓๗๘ คศ.๓ 58,390 ดนตรีไทย ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
19 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุ 6355 ๐๒๘๘๕๗๑ คศ.๓ 58,390 อุตสาหกรรมศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
20 ค าเมยวิทยาคม ศรีธาตุ 6374 ๐๒๘๘๕๒๕ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย ดนตรี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
21 บา้นโคกก่อง ศรีธาตุ 6244 ๐๒๘๘๔๓๖ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์
22 บา้นโคกกลาง ศรีธาตุ 6201 ๐๒๘๘๔๐๔ คศ.๓ 58,390 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
23 บา้นโปร่ง ศรีธาตุ 6302 ๐๒๘๘๔๘๐ คศ.๓ 58,390 คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย ดนตรี
24 บา้นโปร่ง ศรีธาตุ 6309 ๐๒๘๘๔๘๖ คศ.๓ 58,390 ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย ดนตรี ดนตรี
25 บา้นโปร่ง ศรีธาตุ 6310 ๐๒๘๘๔๘๗ คศ.๓ 45,010 วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาไทย  ดนตรี
26 บา้นโปร่ง ศรีธาตุ 6300 ๐๒๘๘๔๗๘ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย ภาษาไทย  ดนตรี
27 บา้นหว้ยผ้ืง ศรีธาตุ 6334 ๐๒๘๘๕๐๖ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา 
28 บา้นนายูง ศรีธาตุ 6192 ๐๒๘๘๓๙๙ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย สังคมศึกษา อุตสาหกรรม ภาษาไทย นาฏศิลป์
29 บา้นหว้ยวังปลา ศรีธาตุ 2058 ๐๒๘๗๗๐๘ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

หน้ำที ่2

พลศึกษาและสุขศึกษา

ดนตรี(สากล/พื้นเมือง/ไทย)

(นำงสำวพจนีย์  สำอุด) (นำยบูรพำ  พรหมสิงห์)
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒

ลงชือ่                                 ผู้จัดท ำขอ้มลู ลงชือ่                                ผู้ตรวจสอบขอ้มลู ลงชือ่                                            ผู้รับรองขอ้มลู
(นำงสำวศุทธนีิ  จิตธรรมมำ)



อันดบั ขัน้ ล ำดบัที ่1 ล ำดบัที ่2 ล ำดบัที ่3 ล ำดบัที ่4 ล ำดบัที ่5 ล ำดบัที ่6

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ลงวันที ่3 มกรำคม พ.ศ.2566
เรื่อง ประกำศสภำพอัตรำก ำลังครู ต ำแหน่งว่ำงและควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ

เพ่ือด ำเนินกำรย้ำย ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ครั้งที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ.2566

ที่
ควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำอัตรำเงินเดอืนทีใ่ช้รับย้ำย

อ ำเภอโรงเรียน ต ำแหน่งเลขที่ จ่ำยตรง

30 ชุมชนบา้นบุง่แก้ว โนนสะอาด 8704 ๐๒๘๘๗๕๕ คศ.๓ 58,390 ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา ศิลปะ/ดนตรี-นาฏศิลป ์

31 บา้นทมนางาม โนนสะอาด 8857 ๐๒๘๘๘๒๒ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ พลศึกษาและสุขศึกษา ประถมศึกษา สังคมศึกษา
32 บา้นหวัฝาย โนนสะอาด 9184 ๐๒๘๘๙๙๑ คศ.๓ 44,800 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
33 บา้นหวัฝาย โนนสะอาด 9337 ๐๒๘๙๑๒๑ คศ.๒ 36,240 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
34 บา้นโคกสง่า โนนสะอาด 6199 ๐๒๘๘๖๔๐ คศ.๓ 58,790 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
35 บา้นหนองกุง โนนสะอาด 8774 ๐๒๘๘๙๐๐ คศ.๓ 58,390 พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
36 บา้นบะยาว โนนสะอาด 9253 ๐๒๘๙๓๐๑ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
37 บา้นหนองโก โนนสะอาด 8686 ๐๒๘๘๗๔๑ คศ.๓ 39,300 ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา
38 บา้นกุดขนวน โนนสะอาด 8664 ๐๒๘๘๗๒๗ คศ.๒ 41,620 ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา 
39 บา้นม่วงดง โนนสะอาด ๓๔๐(ส) ๐๒๘๘๒๙๑ คศ.๓ 58,390 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษาและสุขศึกษา  ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
40 บา้นค านอ้ย วังสามหมอ 8595 ๐๒๘๘๘๕๘ คศ.๓ 51,330 พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์
41 บา้นค าจวง วังสามหมอ 9177 ๐๒๘๘๙๘๕ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
42 บา้นค าจวง วังสามหมอ 8966 ๐๒๘๙๐๗๙ คศ.๒ 41,620 ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
43 บา้นนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ 9411 ๐๒๘๙๑๘๕ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย เทคโนโลยีทางการศึกษา คณิตศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา สังคมศึกษา
44 บา้นนาแก วังสามหมอ 9369 ๐๒๘๙๑๔๗ คศ.๓ 51,550 คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
45 บา้นนาแก วังสามหมอ 9371 ๐๒๘๙๑๔๙ คศ.๑ 18,650 เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
46 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ 9436 ๐๒๘๙๐๘๘ คผช. ๑๗,๓๓๐ ประถมศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
47 บา้นโคกเล้า วังสามหมอ 9487 0288425 คศ.2 30,330 สังคมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

หน้ำที ่3นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒
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เกษตร/งานช่าง/คหกรรม 



อันดบั ขัน้ ล ำดบัที ่1 ล ำดบัที ่2 ล ำดบัที ่3 ล ำดบัที ่4 ล ำดบัที ่5 ล ำดบัที ่6

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  ลงวันที ่3 มกรำคม พ.ศ.2566
เรื่อง ประกำศสภำพอัตรำก ำลังครู ต ำแหน่งว่ำงและควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ

เพ่ือด ำเนินกำรย้ำย ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ครั้งที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ.2566

ที่
ควำมตอ้งกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำอัตรำเงินเดอืนทีใ่ช้รับย้ำย

อ ำเภอโรงเรียน ต ำแหน่งเลขที่ จ่ำยตรง

48 บา้นหนองแสง หนองแสง 6175 ๐๒๘๙๓๗๕ คศ.๓ 58,190 ปฐมวัย   พลศึกษาและสุขศึกษา ดนตรี
49 บา้นโคกศรีหว้ยยาง หนองแสง 10270 ๐๒๘๙๕๐๕ คศ.๓ 50,340 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย 
50 บา้นท่ายม หนองแสง 8670 ๐๒๘๙๔๒๖ คศ.๓ 53,990 ปฐมวัย ภาษาไทย ดนตรี คณิตศาสตร์ นาฎศิลป์
51 บา้นท่ายม หนองแสง 2158 ๐๒๘๗๗๙๗ คศ.๒ 41,620 ภาษาไทย ดนตรี คณิตศาสตร์ นาฎศิลป์
52 อนบุาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ฯ 2471 ๐๒๘๙๕๒๙ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ ปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ 
53 อนบุาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ฯ 2476 ๐๒๘๙๕๓๑ คศ.๓ 57,880 ปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ 
54 บา้นโนนสมบรูณ์ ประจักษ์ฯ 2398 ๐๒๘๙๕๙๒ คศ.๓ 58,390 คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 
55 บา้นสะอาดนามูล ประจักษ์ฯ 2378 ๐๒๘๙๕๘๑ คศ.๓ 58,390 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
56 บา้นสะอาดนามูล ประจักษ์ฯ 104109 ๐๓๗๘๑๔๒ คศ.๓ 58,390 ภาษาอังกฤษ พลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
57 บา้นเมืองปงั ประจักษ์ฯ 2665 ๐๒๘๘๐๑๒ คศ.๓ 58,390 สังคมศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
58 บา้นโนนทรายฟอง ประจักษ์ฯ 8645 ๐๒๘๙๖๗๗ คศ.๓ 58,390 ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สังคมศึกษา

หน้ำที ่4

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒
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(นำงสำวศุทธนีิ  จิตธรรมมำ) (นำงสำวพจนีย์  สำอุด) (นำยบูรพำ  พรหมสิงห์)
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