บัญชีรายชือ่ ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ยา้ ย
ตามมติ กศจ.ปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นายวีระพงศ์ เพิม่ มี
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วุฒ/ิ วิชาเอก
ค.บ. /ภาษาไทย

โรงเรียนทีไ่ ด้รับย้าย
วัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมวิไล สพม.4
สพป. ปทุมธานี เขต 1
นางสาววันเพ็ญ ฟุง้ เฟือ่ ง
บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แก่งคอย สพม.4
ปทุมวิไล สพม.4
นางสาวจิระนาช อึ้งเสถียรพินิจ ศษ.ม. /หลักสูตรและการสอน ปทุมธานี "นันทมุนีบารุง" คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
สพม. 4
สพม.4
วรราชาทินดั ดามาตุวิทยา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
นางสาววิจิตตา อาไพจิตต์
วท.บ./ฟิสิกส์
สพม.4
สพม.4
ค.บ. /ดนตรีศึกษา (สากล) ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
นายกาพู อักษร
สพม.3
สพม.4
กศ.ม./การสอนวิทยาศาสตร์ นนทรีวิทยา สพม.2
นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี สพม.4
ค.ม./การสอนภาษาอังกฤษ มัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ธัญบุรี สพม.4
นางพัสวี ไพศาลธนสุข
สพม.4
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ธัญรัตน์ สพม.4
นางสาวณัฎฐวรินทร์ บุญราศรี ศศ.บ./ภาษาไทย
สพม.4
นางอุทุมพร โพธิใ์ ส
ค.บ./สังคมศึกษา
วัดราชาธิวาส
ธัญรัตน์ สพม.4
สพม.1
นางกัญญพัสตร์ กิจศิลป์
ค.บ./สังคมศึกษา
คลองบ้านพร้าว
ธัญรัตน์ สพม.4
สพป. ปทุมธานี เขต 1
นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ
วท.บ./เทคโนโลยี
ชุมชนวัดบางขัน
ธัญรัตน์ สพม.4
อุตสาหกรรม
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายวิมล พงษ์เตรียง
ค.บ./ดนตรีศึกษา-ไทย ทับสะแกวิทยา สพม.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.4
ทีปงั กรณวิทยาพัฒน์ฯ สพม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นางสาวศุภลักษณ์ สวัสด์นะที กศ.บ./ชีววิทยา
สพม.4
เจียงทองพิทยาคม สพม.30 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู
ค.บ./ภาษาอังกฤษ
สพม.4
กศ.บ./การวัดผลการศึกษา มัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นางมุจลินทร์ ยั่งยืน
สพม.4
สพม.4
คอ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล นนทรีวิทยา สพม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายปิยชาติ จันทรานนท์
สพม.4
หน้าที่ 1

โรงเรียน/สังกัดเดิม

บัญชีรายชือ่ ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ยา้ ย
ตามมติ กศจ.ปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
17 นายไพรินทร์ ละครเขต
18
19
20
21
22
23
24

วุฒ/ิ วิชาเอก
วท.บ. /คณิตศาสตร์

โรงเรียนทีไ่ ด้รับย้าย
ชุมชนประชาธิปัตย์วทิ ยาคาร สายปัญญารังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพม.4
นายธีรพล สมจิตร
ค.บ./ดนตรีสากล
สุราษฎร์ธานี สพม.11 สายปัญญารังสิต
สพม.4
นายวัลลภ นวกุล
ค.บ./ภาษาไทย
องครักษ์ สพม.7
สายปัญญารังสิต
สพม.4
พิบลู สังฆรักษ์ประชาอุทิศ สายปัญญารังสิต
นางเจนจิรา เทพนุรักษ์
ค.บ./แนะแนว
สพม.12
สพม.4
นายชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
กศ.บ. /พลศึกษา
อนุบาลวัดนางบางบุญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
สพป. ปทุมธานี เขต 1 วิทยาลัย ปทุมธานี สพม.4
นางสาวนงค์นภัส
บธ.บ./ระบบสารสนเทศ หอวัง ปทุมธานี สพม.4 ปทุมธานี "นันทมุนีบารุง"
อัครทรัพย์อนันต์
สพม.4
นายกุรินทร์ ปุณยะสาร
ค.บ./แนะแนว
หาดใหญ่วิทยาลัย
หนองเสือวิทยาคม
สพม. 16
สพม.4
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบารุง"
นายวรากรณ์ เล่ห์กล
ค.บ./คณิตศาสตร์
สพม.4
สพม.4

หน้าที่ 2

โรงเรียน/สังกัดเดิม

บัญชีรายชือ่ ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ยา้ ย
ตามมติ กศจ.สระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางกนิษฐ์ชามน หนูทอง

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สังกัดเดิม
โรงเรียนทีไ่ ด้รับย้าย
ศศ.ม. /การสอนคณิตศาสตร์ หอวัง สพม.2
สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ ศษ.ม./มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์ ศรีบุณยานนท์ สพม.3 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
คศ.บ./อาหารและโภชนาการ หินกองวิทยาคม สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นางกานดา พูลสวัสดิ์
นางสาวนัฎกาญจน์ วิจารณ์ วท.ม./เทคโนโลยีสารสนเทศ หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
ประเทียบวิทยาทาน สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นายพชร เข็มพงษ์
ค.บ./ชีววิทยา
ศษ.บ./ บรรณารักษ์ศาสตร์ บ้านหมอ "พัฒนานุกลู " สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นางสาวอัญชลี อุปกรณ์
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู " สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นายเกียรติศักดิ์ บุดดาพันธ์ ค.บ./พลศึกษา
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู " สพม.4 สระบุรีวิทยาคม สพม.4
นางสาวปิยพร เจริญมั่นคง
กศ.บ./ภาษาไทย
นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคา กศ.บ./คณิตศาสตร์
อนุบาลวังม่วง
แก่งคอย สพม.4
สพป.สระบุรี เขต 2
นางสาวธัญญ์นภัส โชคศศิริวิริยกุล ค.บ./นาฎศิลป์
บ้านวังหิน
แก่งคอย สพม.4
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นางสาวนันทรัตน์ แสงสวัสดิ์ ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ
หนองแค "สรกิจพิทยา" แก่งคอย สพม.4
สพม.4
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย แก่งคอย สพม.4
นางสาวธนวรรณ มีสมบูรณ์ ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
สพป.สระบุรี เขต 1
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แก่งคอย สพม.4
นางสาวกนกพร ไหมชุม
ศศ.บ./วิทยาศาสตร์
สพม.1
นางวริมน ลอเร้นส์
ศษ.บ./ ภาษาอังกฤษ อนุบาลหนองแคฯ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 2 สพม.4
กศ.บ./เทคโนโลยีทางการศึกษา โคกกระท้อนกิตติวุฒวิ ิทยา เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นางราตรี โมทะจิตต์
สพม.4
สพม.4
นางกาญจนา กลมอ่อน
ศศ.บ. /ภาษาอังกฤษ โคกกระท้อนกิตติวุฒวิ ิทยา เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
สพม.4
สพม.4
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หนองแค "สรกิจพิทยา"
นายภัสดาทร เหล่าวงค์
กศ.บ./คณิตศาสตร์
สระบุรี สพม.4
สพม.4
นายสุเชษฐ์ ชูคง
ศษ.บ. /ภาษาอังกฤษ วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) หนองแค "สรกิจพิทยา"
สพม.3
สพม.4
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สุธีวิทยา
นางสาวจุฑามาศ พุกอินทร์ ค.บ./คณิตศาสตร์
สพม.3
สพม.4

หน้าที่ 3

บัญชีรายชือ่ ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ยา้ ย
ตามมติ กศจ.สระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
20 นางสาวแสนอุษา แสนสวย

วุฒ/ิ วิชาเอก
ค.บ./ภาษาไทย

21 นางสาวทัศนีย์ น้าเจริญ

ศษ.บ./คณิตศาสตร์

22 นางสุนิษา บุญเพ็ง

ศษ.บ./นาฎศิลป์

23 นางสุวิมล กองจินดา

กศ.บ./ฟิสิกส์

24 นางสาววัชรีย์ บุดสาเดช

ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ

25 นายอัครพนธ์ อินธิราช

วท.บ. /พลศึกษา

26 นางสาวณัฐกมล สุกุมลนันท์

กศ.บ./วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

27 นางสาวพิสมัย แจ่มจารัส

ค.บ./สังคมศึกษา

โรงเรียน/สังกัดเดิม
โรงเรียนทีไ่ ด้รับย้าย
หนองแค "สรกิจพิทยา" สุธีวิทยา
สพม.4
สพม.4
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ประเทียบวิทยาทาน
สพม.2
สพม.4
บ้านบางกง
ประเทียบวิทยาทาน
สพป.สระบุรี เขต 2 สพม.4
หนองแค "สรกิจพิทยา" ประเทียบวิทยาทาน
สพม.4
สพม.4
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ประเทียบวิทยาทาน
สพม.4
สพม.4
ซับน้อยเหนือวิทยาคม บ้านท่ามะปรางวิทยา
สพม.4
สพม.4
วัดนางคุ่ม
บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพม.4
นวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ปทุมธานี สพม.4
สพม.4

หน้าที่ 4

