อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
สายงานการสอน จานวน 49 ราย
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางณอาภา รวมทรัพย์
น.ส.กันทิมา อินทรบุตร
นางชไมพร สวัสดิร์ ักษา
นายกานต์ โหล่ตระกูล
นางสริตา พรชัย
นายปราโมช สาลี่
นางสุพรรณษา บุญโว
น.ส.สุนันทา เพ็งมี
นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้
นางวิกานดา แก้วไสทับ
น.ส.ญาณิศา รอดศรี
น.ส.วิไล พันธุ์มา
น.ส.ละมัย จันทร
น.ส.เมธาวี เกิดขวัญ
น.ส.รัตนาภรณ์ รักษ์ตวั
นางสาวมัทนิน เจริญพร
นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์
นายสันติ สีมา
นายประดิษฐ์ โพธิ์พนั ธุ์
นายฐิตวิ ุฒิ สงบจิต
นายธีรพงศ์ ทาต่อย
นางวารุณี สะอาดดี
น.ส.สนทยา แช่มนิล
น.ส.นัฎฐ์ตกิ าญ เจียวยี่
นางเบญจมาศ ประเสริฐจันทร์
นางมนทิรา มะม่วงชุม
นางอโนทัย สุขบุญ
นางสาววันลิษา ขาอิม่
นางศรีไพร บุญมานุช
น.ส.ศิริกาญจน์ การตรง

รัตนราษฎร์บารุง ช่วยเบญจมราชูทิศ
บรมราชินีนาถฯ ช่วยราชโบริกานุเคราะห์
เทพศิรินทร์ ฯ ช่วยราชโบริกานุเคราะห์
ช่องพรานวิทยา
วัดใหญ่
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ประสาทรัฐประชากิจ
จอมสุรางค์อปุ ถัมภ์
เทพมงคลรังษี
สถาพรวิทยา
บ้านคาวิทยา
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ด่านมะขามเตีย้ วิทยาคม
ชัยนาทพิทยาคม
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ประชามงคล
พนมทวนชนูปถัมภ์
ท่ามะกาวิทยาคม
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ด่านมะขามเตีย้ วิทยาคม
หนองรีประชานิมติ
บ้านหนองปลาซิว
บ้านบ้องตี้
หนองตากยาตัง้ วิริยะราษฎร์บารุง
ท่าเรือพิทยาคม
พนมทวนพิทยาคม
ภัทรญาณวิทยา
บ่อไร่วิทยาคม

สพม.8
สพม.8
สพม.8
สพม.8

ให้ดำรงตำแหน่งทีโ่ รงเรียน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชโบริกานุเคราะห์
ราชโบริกานุเคราะห์
รัตนราษฎร์บารุง
สพป.สมุทรปราการ 1 รัตนราษฎร์บารุง
สพม.6
รัตนราษฎร์บารุง
สพม.8
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
สพม.8
โพธาวัฒนาเสนี
สพม.3
ช่องพรานวิทยา
สพม.8
สายธรรมจันทร์
สพม.9
เนกขัมวิทยา
สพม.8
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
สพม.8
ด่านทับตะโกราษฎร์อปุ ถัมภ์
สพม.8
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
สพม.5
สวนผึ้งวิทยา
สพม.6
บ้านคาวิทยา
สพม.8
กาญจนานุเคราะห์
สพม.8
กาญจนานุเคราะห์
สพม.8
กาญจนานุเคราะห์
สพม.8
เทพมงคลรังษี
สพม.8
เทพมงคลรังษี
สพม.8
เทพมงคลรังษี
สพม.8
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
สพป.กาญจนบุรี 3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก
สพป.กาญจนบุรี 3 ศรีสวัสดิพ์ ทิ ยาคม
สพม.8
ท่ามะกาวิทยาคม
สพม.8
ท่ามะกาวิทยาคม
สพม.8
ท่ามะกาวิทยาคม
สพม.9
พนมทวนพิทยาคม
สพม.17
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

/ 31. นายภัทราวุฒิ

-2ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ-สกุล
นายภัทราวุฒิ อะโน
นายธวัช พวงแก้ว
นางจินตนา หนูอนิ ทร์
นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ
นายศิรศิษฐ์ เชื้อทอง
น.ส.เรณู เจริญทัศนศิริ
น.ส.โชติกา พุฒเครือ
น.ส.ณิชานันท์ อาจหาญ
นางอรุณศรี บงกชโสภิต
นายปรีชา พึง่ เจียม
นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์

โรงเรียน

วัดป่าถ้าภูเตย
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
หนองตากยาตัง้ วิริยะราษฎร์บารุง
ทองผาภูมวิ ิทยา
บ้านซองกาเรีย
วัดสระลงเรือ
บ้านหนองไผ่
หนองปรือพิทยาคม
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
วัดปรังกาสี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
น.ส.รัตจะรินทร์ เฉิดฉายพนาวัลย์ บ่อพลอยรัชดาภิเษก
น.ส.อังคณา รักษ์วงษ์
ด่านมะขามเตีย้ วิทยาคม
นายชิต ปัญญาพีระพงศ์ สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
น.ส.วชิราภรณ์ สมตน
สุมทรสาครวิทยาลัย
นางเกศสุดา นุ่มพรหม
บ้านเขาหินตัง้
น.ส.สุรางค์ สุขุมพันธ์
บ้านเขากรวด
นางกาญจนา บุญพา
วัดเขารักษ์
น.ส.กิตยิ า ลาภปฏิมาพร หนองวัลย์เปรียงวิทยา

สังกัด

ให้ดำรงตำแหน่งทีโ่ รงเรียน

สพป.กาญจนบุรี 3 วิสุทธรังษี
สพม.8
วิสุทธรังษี

สพม.8
สพม.8
สพป.กาญจนบุรี 3
สพป.กาญจนบุรี 2
สพป.กาญจนบุรี 1
สพม.8
สพม.8
สพป.กาญจนบุรี 3
สพม.2
สพม.8
สพม.8
สพป.กาญจนบุรี 3
สพม.10
สพป.กาญจนบุรี 4
สพป.กาญจนบุรี 2
สพป.กาญจนบุรี 2
สพม.9

วิสุทธรังษี
วิสุทธรังษี
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
ทองผาภูมวิ ิทยา
ทองผาภูมวิ ิทยา
อุดมสิทธิศกึ ษา
อุดมสิทธิศกึ ษา
อุดมสิทธิศกึ ษา
อุดมสิทธิศกึ ษา
หนองตากยาตั้งวิรยิ ะราษฎร์บารุง
หนองตากยาตั้งวิรยิ ะราษฎร์บารุง
หนองปรือพิทยาคม
ห้วยกระเจาพิทยาคม

หมายเหตุ ข้าราชการครูต่างเขตพื้นที่การศึกษา ประสงค์ถือเรื่องด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่ คุณชุติกานต์
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 โทร. 032 -327 443
ต่อ 5 (ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) /ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการออกคาสั่ง

