


ล าดับ เกณฑ์ ก าหนดความต้องการ

อ าเภอ อัตราก าลงั ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิชาเอกใหม่ตาม ว29/2565 เงื่อนไขต าแหน่ง หมายเหตุ
10 ม.ิย.65 เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ อัตรา เพ่ือใช้สรรหาและแตง่ตั้งตอ่ไป

1 ครูผู้ช่วย เกษตรอสีานสามัคคี กาบเชิง 0 265 0273954 คศ.2 26450 ภาษาองักฤษ ลาออก 18 ก.ค.2565
2 ครู นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 กาบเชิง 0 8097 0273994 คศ.3 54,890 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

3 ครูผู้ช่วย บ้านกู่ กาบเชิง 0 7501 0273942 คศ. 2 41,620 ศิลปศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
4 ครูผู้ช่วย บ้านคูตัน กาบเชิง 0 9846 0273726 คศ. 3 50,700 คอมพิวเตอร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
5 ครู บ้านด่าน กาบเชิง 0 7825 0273813 คศ.3 58390 ปฐมวัย ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

6 ครูผู้ช่วย บ้านถนนชัย กาบเชิง 0 8654 0273924 คศ.3 58390 ภาษาไทย เหลือจากการบรรจรุอบที ่2 (คืนต าแหน่งวา่ง)

7 ครู บ้านแนงมุด กาบเชิง 0 7512 0273663 คศ.1 34,310 ประถมศึกษา เหลือจากการบรรจรุอบที ่2 (คืนต าแหน่งวา่ง)

8 ครู บ้านแนงมุด กาบเชิง 0 8933 0273657 คศ.3 58,390 ภาษาองักฤษ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

9 ครู บ้านโนนทอง(กาบเชิง) กาบเชิง 0 7766 273930 คศ.3 51,640 ภาษาองักฤษ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

10 ครู บ้านหนองโยโคกปืด กาบเชิง 0 348 0272205 คศ.3 58,390 ประถมศึกษา ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

11 ครู บ้านหนองโยโคกปืด กาบเชิง 0 7800 0273768 คศ.3 58,390 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

12 ครูผู้ช่วย รร.เพยีงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนฯ กาบเชิง 0 3286 0188336 คศ.3 58,390 ภาษาไทย เกล่ีย 7 ก.ย.2565
13 ครูผู้ช่วย รร.เพยีงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนฯ กาบเชิง 0 102 0188287 คศ.3 58,390 คณิตศาสตร์ เกล่ีย 7 ก.ย.2565
14 ครูผู้ช่วย เรืองเจริญพัฒนา กาบเชิง 0 7860 0273837 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
15 ครู อนุบาลกาบเชิง กาบเชิง -1 7387 0273576 คศ.3 58,390 ภาษาไทย ยา้ยไปสพป.บุรีรัมย ์4
16 ครู อนุบาลกาบเชิง กาบเชิง -1 7386 0273575 คศ.3 58,390 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป เหลือจากการยา้ยคร้ังที่ 2ป6ี4
17 ครู บ้านโชค บัวเชด 0 1960 0274088 คศ.3 43,170 ภาษาไทย ยา้ยกรณีพิเศษไปสพป.ชัยภูมิ เขต 2
18 ครูผู้ช่วย บ้านโนนสังข์ บัวเชด 0 8104 0274007 คศ. 3 58,390 บรรณารักษ์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
19 ครู บ้านโนนสังข์ บัวเชด 0 3390 0272719 คศ.3 50,290 คณิตศาสตร์ ตัดโอนต าแหน่ง 7 มิ.ย.65
20 ครู บ้านบัวขนุจง(กรป.กลางอปุถมัภ์) บัวเชด -1 10137 0274015 คศ.3 45,150 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป เสียชีวิต 13 ต.ค.2565
21 ครูผู้ช่วย บ้านสะเดา บัวเชด 0 8204 0274187 คศ. 3 58,390 ปฐมวัย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565

บญัชีต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2565
เพ่ือใช้ประกาศรบัยา้ยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.สุรนิทร ์เขต 3

ชือ่ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา
ที่

เงินเดือน

หนา้ที ่1



ล าดับ เกณฑ์ ก าหนดความต้องการ

อ าเภอ อัตราก าลงั ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิชาเอกใหม่ตาม ว29/2565 เงื่อนไขต าแหน่ง หมายเหตุ
10 ม.ิย.65 เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ อัตรา เพ่ือใช้สรรหาและแตง่ตั้งตอ่ไป

บญัชีต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2565
เพ่ือใช้ประกาศรบัยา้ยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.สุรนิทร ์เขต 3

ชือ่ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา
ที่

เงินเดือน

22 ครู บ้านสะเดา บัวเชด 0 9435 0274192 คศ.3 56,640 ภาษาองักฤษ ยา้ยไปสพป.อบุลฯ4
23 ครู บ้านส าเภาลูน บัวเชด 0 8064 0274199 คศ.3 58,390 ภาษาไทย เหลือจากยา้ยรอบที่ 2
24 ครูผู้ช่วย กนัทราราม(นุน่ศึกษาคาร) ปราสาท 0 9410 0272146 คศ. 3 58,390 พลศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
25 ครู นิคมสร้างตนเองปราสาท ปราสาท -1 6275 0272254 คศ.3 28,810 ภาษาองักฤษ ยา้ยไปสพป.อบุล 2
26 ครู นิคมสร้างตนเองปราสาท ปราสาท -1 982 0285144 คศ.3 58,390 ประถมศึกษา เปล่ียนต าแหน่งเป็นรองผอ.ร.ร.สังกัดมัธยม

27 ครูผู้ช่วย บ้านกว็ล ปราสาท 0 3892 0272450 คศ. 3 58,390 ภาษาไทย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
28 ครูผู้ช่วย บ้านกว็ล ปราสาท 0 7872 0273847 คศ.3 58,390 ปฐมวัย เกล่ีย 7 ก.ย.2565
29 ครู บ้านคลอง ปราสาท 0 10951 0101072 คศ.1 20,780 ภาษาองักฤษ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

30 ครู บ้านโคกจ าเริญ ปราสาท 0 4391 0272305 คศ.1 34,310 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

31 ครูผู้ช่วย บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบ ารุง) ปราสาท 0 3571 0272157 คศ. 3 58,390 พลศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
32 ครู บ้านเจริญสุข ปราสาท -2 3935 0272721 คศ.3 58,390 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

33 ครูผู้ช่วย บ้านเจา้คุณ ปราสาท 0 8574 0272374 คศ. 3 58,390 ภาษาไทย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
34 ครูผู้ช่วย บ้านเชื้อเพลิง ปราสาท -1 3594 0272755 คศ. 3 38,920 คณิตศาสตร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
35 ครูผู้ช่วย บ้านโชคนาสาม ปราสาท 0 9554 0272360 คศ. 4 65,850 ดนตรี จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
36 ครู บ้านโชคนาสาม ปราสาท 0 3790 0272351 คศ.3 38,920 คณิตศาสตร์ เปล่ียนต าแหน่งเปน็รองผอ.ร.ร.สังกัดประถม

37 ครูผู้ช่วย บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกลู) ปราสาท 0 3245 0271977 คศ. 3 58,390 คณิตศาสตร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
38 ครูผู้ช่วย บ้านตาวร ปราสาท 0 8581 0272533 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
39 ครูผู้ช่วย บ้านตาวร ปราสาท 0 9126 0272534 คศ. 2 41,620 ดนตรีศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
40 ครูผู้ช่วย บ้านตาเสาะ ปราสาท 0 8546 0271943 คศ. 3 58,390 ภาษาองักฤษ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
41 ครูผู้ช่วย บ้านทมอ(เด่ือราษฎร์บ ารุง) ปราสาท -1 3441 0272698 คศ. 3 58,390 คอมพิวเตอร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
42 ครู บ้านท านบ ปราสาท 0 3350 0272682 คศ.3 39,210 ภาษาองักฤษ เปล่ียนต าแหน่งเปน็รองผอ.ร.ร.สังกัดประถม

หนา้ที ่2



ล าดับ เกณฑ์ ก าหนดความต้องการ

อ าเภอ อัตราก าลงั ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิชาเอกใหม่ตาม ว29/2565 เงื่อนไขต าแหน่ง หมายเหตุ
10 ม.ิย.65 เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ อัตรา เพ่ือใช้สรรหาและแตง่ตั้งตอ่ไป

บญัชีต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2565
เพ่ือใช้ประกาศรบัยา้ยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.สุรนิทร ์เขต 3

ชือ่ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา
ที่

เงินเดือน

43 ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ปราสาท 0 3617 0272175 คศ. 3 54,020 คณิตศาสตร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
44 ครูผู้ช่วย บ้านปราสาท ปราสาท 0 6871 0274532 คศ. 3 58,390 พลศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
45 ครูผู้ช่วย บ้านพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร์) ปราสาท -1 3169 0272606 คศ. 3 58,390 ภาษาองักฤษ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
46 ครูผู้ช่วย บ้านมะเมียง ปราสาท 0 8575 0272389 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
47 ครู บ้านล าดวนพัฒนา ปราสาท -1 6920 0274438 คศ.1 22,930 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

48 ครูผู้ช่วย บ้านสวาย ปราสาท 0 3252 0271983 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
49 ครูผู้ช่วย บ้านสองสะโกม ปราสาท 0 3540 0272120 คศ. 3 58,390 ปฐมวัย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
50 ครูผู้ช่วย บ้านหนองปรือ ปราสาท 0 3779 0272314 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
51 ครูผู้ช่วย บ้านหนองหร่ี ปราสาท 0 3659 0272211 คศ. 2 41,620 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
52 ครูผู้ช่วย ปราสาท ปราสาท -1 8621 0271966 คศ. 3 58,390 นาฏศิลป์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
53 ครู ปราสาท ปราสาท -1 10129 0271967 คศ.3 58,390 ภาษาไทย เหลือจากการบรรจรุอบที ่3 (คืนต าแหน่งวา่ง)

54 ครู ปราสาท ปราสาท -1 3212 271954 คศ.3 43,800 คณิตศาสตร์ ยา้ยไปสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
55 ครู ไพลศึกษาคาร ปราสาท -1 9481 0274263 คศ.3 58,390 ภาษาองักฤษ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

56 ครู วันเจริญสามัคคี ปราสาท 0 6305 0272944 คศ.3 58,390 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

57 ครูผู้ช่วย สุวรรณาคารสงเคราะห์ ปราสาท 0 3633 0272191 คศ. 3 58,390 ภาษาองักฤษ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
58 ครูผู้ช่วย รัฐประชาสามัคคี ปราสาท 0 6056 0272786 คศ.2 41620 คอมพิวเตอร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน
59 ครู บ้านสมุด ปราสาท  -2 9049 0274797 คศ.3 28,810 ภาษาองักฤษ ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
60 ครู บ้านหนองใหญ่ ปราสาท  -2 3130 0271876 คศ.3 58,390 ปฐมวัย ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
61 ครูผู้ช่วย บ้านโคกกลาง พนมดงรัก 0 7677 0274674 คศ. 3 58,390 ภาษาไทย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
62 ครูผู้ช่วย บ้านโคกกลาง พนมดงรัก 0 7686 0274680 คศ. 3 53,010 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
63 ครู บ้านโคกกลาง พนมดงรัก 0 7679 0274676 คศ.3 56,420 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

หนา้ที ่3



ล าดับ เกณฑ์ ก าหนดความต้องการ

อ าเภอ อัตราก าลงั ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิชาเอกใหม่ตาม ว29/2565 เงื่อนไขต าแหน่ง หมายเหตุ
10 ม.ิย.65 เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ อัตรา เพ่ือใช้สรรหาและแตง่ตั้งตอ่ไป

บญัชีต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2565
เพ่ือใช้ประกาศรบัยา้ยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.สุรนิทร ์เขต 3

ชือ่ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา
ที่

เงินเดือน

64 ครูผู้ช่วย บ้านโคกโบสถ์ พนมดงรัก 0 7730 0274730 คศ. 3 58,390 ภาษาองักฤษ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
65 ครู บ้านจกีแดก(พนมดงรัก) พนมดงรัก 0 7690 0274688 คศ.2 41,620 ปฐมวัย ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

66 ครูผู้ช่วย บ้านตาเมียง พนมดงรัก -1 3852 0271887 คศ. 3 58,390 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
67 ครูผู้ช่วย บ้านตาเมียง พนมดงรัก -1 7633 0274770 คศ. 3 58,390 ปฐมวัย จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
68 ครู บ้านตาเมียง พนมดงรัก -1 7637 0274772 คผช. 15,800 พลศึกษา ยา้ยไปสพป.บุรีรัมย ์3
69 ครู บ้านตาลวก พนมดงรัก 0 6686 0274736 คศ.1 21,770 ภาษาองักฤษ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

70 ครู บ้านสระแกว้ พนมดงรัก 0 7710 0274704 คศ.3 30160 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

71 ครู บ้านแดง ศรีณรงค์ 0 2829 0274408 คศ.3 58,390 ภาษาองักฤษ เหลือจากยา้ยรอบที่ 2
72 ครู บ้านแดง ศรีณรงค์ 0 6823 0274418 คศ.3 65,680 ปฐมวัย ยา้ยไปสพป.ร้อยเอด็ 2
73 ครูผู้ช่วย บ้านโนนทอง(อ าเภอศรีณรงค์) ศรีณรงค์ 0 6996 0274361 คศ.3 52640 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

74 ครู บ้านโสน ศรีณรงค์ 0 6755 0274305 คศ.4 54,690 ภาษาไทย เปล่ียนต าแหน่ง ศน.วิชาเอกภาษาอังกฤษ
75 ครู บ้านโสน ศรีณรงค์ 0 1340 0109147 คศ.3 55,470 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

76 ครู พระจนัทร์ศรีสุข ศรีณรงค์ 0 7536 0273678 คศ.3 66,060 ปฐมวัย ยา้ยไปสพป.ศรีสะเกษ 1
77 ครู ไพลอ านวยวิทย์ ศรีณรงค์ 0 6391 0274474 คศ.1 18,480 ภาษาองักฤษ ลาออก 30 ม.ิย.65
78 ครู รัฐราษฎร์พัฒนา ศรีณรงค์ 0 9212 0274802 คศ.3 58,390 ภาษาองักฤษ ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
79 ครู จตุคามวิทยา สังขะ 0 8416 0273432 คศ.2 41,620 ภาษาไทย ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

80 ครูผู้ช่วย บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สังขะ 0 6413 0273040 คศ. 3 58,390 ประถมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
81 ครูผู้ช่วย บ้านขอนแตก สังขะ -1 6637 0273560 คศ. 3 58,390 คหกรรม จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
82 ครู บ้านขอนแตก สังขะ -1 2886 0101103 คศ.3 44,000 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

83 ครูผู้ช่วย บ้านโคกรัมย์ สังขะ 0 6266 0273078 คศ. 3 44,810 สังคมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
84 ครู บ้านจารย(์อ าเภอสังขะ) สังขะ 0 6623 0273541 คศ.3 32,140 ศิลปศึกษา เหลือจากยา้ยรอบที่ 2

หนา้ที ่4



ล าดับ เกณฑ์ ก าหนดความต้องการ

อ าเภอ อัตราก าลงั ต าแหน่ง ต าแหน่ง วิชาเอกใหม่ตาม ว29/2565 เงื่อนไขต าแหน่ง หมายเหตุ
10 ม.ิย.65 เลขที่ เลขที่จ่ายตรง อันดับ อัตรา เพ่ือใช้สรรหาและแตง่ตั้งตอ่ไป

บญัชีต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2565
เพ่ือใช้ประกาศรบัยา้ยข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2566 สังกัด สพป.สุรนิทร ์เขต 3

ชือ่ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา
ที่

เงินเดือน

85 ครูผู้ช่วย บ้านโดง สังขะ 0 9998 0273457 คศ. 3 49,200 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
86 ครู บ้านตอกตรา สังขะ 0 8704 0273364 คศ.3 61,980 คณิตศาสตร์ ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

87 ครูผู้ช่วย บ้านตาแตรวทัพดัด สังขะ 0 6514 0273137 คศ. 3 58,390 พลศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
88 ครูผู้ช่วย บ้านตาพราม สังขะ 0 9169 0272975 คศ. 2 41,620 คณิตศาสตร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
89 ครูผู้ช่วย บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สังขะ 0 6416 0273047 คศ. 3 44,600 สังคมศึกษา จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
90 ครู บ้านสนวน สังขะ -1 6836 0273913 คศ.3 58,390 ภาษาไทย ศธจ.สุรินทร์ส่งคืน(เหลือจากการขอใช้บัญชีกศจ.อืน่)

91 ครู บ้านแสนกาง สังขะ 0 6205 0272896 คศ.3 33,940 ประถมศึกษา เหลือจากยา้ยรอบที่ 2
92 ครู บ้านหลัก สังขะ 0 6358 0272982 คศ.3 33,800 ภาษาองักฤษ เหลือจากยา้ยรอบที่ 2
93 ครูผู้ช่วย สังขะวิทยาคม สังขะ 0 6065 0272794 คศ. 3 58,390 คอมพิวเตอร์ จดัสรรคืนเกษียณ 1 ต.ค.2565
94 ครูผู้ช่วย บ้านศรีมงคล สังขะ  -2 100335 0358836 คศ.3 58,390 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
95 ครู บ้านศาลา สังขะ  -1 3848 0272408 คศ.3 47,990 สังคมศึกษา ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
96 ครู บ้านองักอล สังขะ  -1 6046 0272776 คศ.3 41,280 ภาษาองักฤษ ตัดโอนต าแหน่ง 4 ต.ค.2565
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