
ค่าสังส์านิกงานศกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ท ี ๔ ๐ ๒ / เอ๕ ๖ ๔

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๑ 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๗๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๒๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๔๙ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐ ๔ ๐ ๐๙ /ว ๗๓๑๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ตามคำสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๔๖๐ ส่ัง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยอนุมัติ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ 
จึงให ้ย ้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามคำร้องขอ 
ย้ายชองตนเอง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียด 
แนบท้ายนี้

ส้ง ณ วันที ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ว่าที่ร้อยเอก
(สาคร กิ่งจันทร์)

รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร



ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิทยฐานะ ต าแหน่ง ต าแหน่ง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18) อนัดับ อตัรา เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18)

1 นางรุ่งลักษณ์ ศษ.บ. ครู  - 18 916 0171183 คศ.1 22,600 9 10 ครู  - คศ.1 22,600 ครู 634 0001455 คศ.3 55,720 47 47 25

ภูสู่ข ประถมศึกษา กมุภาพนัธ์  ตุลาคม
3-1020-00206-47-0 มหาวทิยาลัย 2560 เขตพญาไท 2564

สุโขทัยธรรมาธริาช

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

2 นางสาวบงกชรัสมิ ์ กศ.บ. ครู  - 2 1381 0209855 คศ.1 22,800 73 73 ครู  - คศ.1 22,800 ครู 32 0000690 คผช. 17,550 106 102 25
ตันสกุล ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย กมุภาพนัธ์  ตุลาคม

1-1007-01261-17-7 มหาวทิยาลัย 2561 เขตดุสิต 2564
ศรีนครินทร วิโรฒ

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

3 นางณัฐธดิา ค.บ. ครู ช านาญการ 1 2997 0132961 คศ.2 32,200 124 126 ครู ช านาญการ คศ.2 32,200 ครู 1421 0000237 คศ.3 26,350 45 46 25

เณธชัิย การศึกษาปฐมวยั ตุลาคม ตุลาคม
3-6704-00525-65-7 มหาวทิยาลัย 2558 เขตจตุจักร 2564

เพชรบูรณ์

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธกิารจังหวดักรุงเทพมหานคร  ท่ี 402 /2564   ส่ัง ณ วนัท่ี  25 ตุลาคม  พ.ศ.2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งและสังกดัเดิม ต าแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนที่ใช้รับยา้ยหรือสับเปล่ียน

ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุเงินเดือน อตัราก าลังของสถานศึกษา

จังหวดัภูเก็ต จังหวดักรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนบุาลเคหะบางพลี (10 ป ีสปช.) โรงเรียนราชวนิิต

ต าแหน่ง

โรงเรียนท่าฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ)์
อ าเภอถลาง

วิทยฐานะ เมือ่วันที่
เงินเดือน

อตัราก าลังของ
สถานศึกษา ต าแหน่ง

เงินเดือน

อ าเภอบางเสาธง
จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดักรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนบางบวั (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

อ าเภอธญับุรี
จังหวดัปทุมธานี จังหวดักรุงเทพมหานคร

-  1  -



ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิทยฐานะ ต าแหน่ง ต าแหน่ง

สถานศึกษา เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18) อนัดับ อตัรา เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มีจริง (จ.18)

4 นางสาววิไลวิทย์  ค.บ. ครู ช านาญการ 1 655 0108485 คศ.2 25,140 14 14 ครู  - คศ.2 25,140 ครู 1315 0001383 คศ.2 41,620 42 41 25

  วิทยาธรรมธัช การศึกษาปฐมวัย กรกฎาคม ตุลาคม
1-1008-00683-17-7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 เขตจอมทอง 2564

ศศ.ม.
หลักสูตรและการสอน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ต าแหน่ง
เงินเดือน อตัราก าลังของสถานศึกษา

วิทยฐานะ

โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

เมือ่วันที่
เงินเดือน

อตัราก าลังของ
สถานศึกษา ต าแหน่ง

เงินเดือน

             2. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ท่ี 402 /2564   ส่ัง ณ วันท่ี  25 ตุลาคม  พ.ศ.2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งและสังกดัเดิม ต าแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนที่ใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน

ต้ังแต่
วันที่

อ าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

หมายเหตุ  1. ให้สับเปล่ียนอัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้ายทุกราย

หมายเหตุ

-  2  -




