
คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ท่ี ^ ( * 0  / ๒๕๖๔ 
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕;๑ และที่แก้!ขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑ 0 0 ๖ /ว  ๑ 0  ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ท่ี นร ๑ 0 0 ๖ /ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงให้เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๔ ราย 
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ส่ัง ณ วันท่ี 2 0  มิถุน'ไยน พ.ศ- ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ
แนบท้ายคำส่ังสำนักงาบพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่ี ^  I* 0 / ๒๕๖๔ ลงวับท่ี 0)0 มิอุบายน ๒๕๖๔

ลำด ับ
ท่ี

ซื่อ /  สๆส วุฒิ /ส า ข า /  
สถานส ืกษา

ตำแห น ่งและส ่วน ราชการเต ิม

ดำรงตำแห น ่ง  
ระด ับป ็จช ุบ ัน เม ื่อ

ตำแห น ่งและส ่วน ราชการท ี่เล ื่อน
ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ห ม าย

เหตุ
ต ำแห น ่ง/ล ังก ัด ตำแหน ่ง  

ป ระ๓ ท
ระดับ เลขท ี่ เง ิน เด ีอน ตำแหน ่ง /  ล ังก ัด ตำแหน ่ง 

ประ๓ ท
ระดับ เลขท ี่ เง ินเด ือน

๑ นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง ติลปคาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมขน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
รัฐคาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นกวิชาการศาสนา 
สำนักงานพระทุทธศาสนา 
จังหวัดฉะเซิงเทรา

วิชาการ ปฏิบัติการ ตไ®® ๑๙,๔®๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๑ ก.ย. ๒๕๕๙ นักวิชาการศาสนา 
สำนักงาบพระพุทธศาสนา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิชาการ ลำนาญการ ๓๑๑ ๑๙,๔ ๑๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๑ มี.ค. ๒๕๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้วับคำขอประเมินที่มื่เอกสารหลักฐานครบถ้วนสมชุ!รณ์ เมอวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการประเมินใบการประ,!เม ควังที่ ๒/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิ!' นายน ๒๕๖๔
๒ นางสาวรัศมี แสนเสน บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราซภัฏสกลนคร 
รัฐประศาลนคาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราจภัฏสกลนคร

นักวิจาการศาสนา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสกลนคร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๘๖๔ ๒ ๐,๖๑๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๔ พ.ย. ๒๕๕๘ นักวิชาการศาสนา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสกลนคร

วิชาการ ชำนาญการ ๘๖๔ ๒ ๐,๖๑๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๓ ม.ค. ๒๔๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับคำขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมชุ!รณ เมื่อ'วัน'ที่ ๓ ม ี.ค. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการประเมินใบการประชุม คร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๔ เมีอ'วัน,ท่ี ๒ มิ! นายน ๒๕๖๔
๓ นางสาวจินตนา คิ้วราจแยง วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 

สถาบันราจภัฎสกลนคร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราจภัฏสกลนคร

นักวิชาการศาสนา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสกลนคร

วิชาการ ปฏิบัติการ ๘๖๕: ๑๙,๔ ๖๐
(๑ ต.ค. ๖๓)

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙ นักวิชาการศาสนา 
สำนักงาบพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสกลนคร

วิชาการ ชำนาญการ ๘๖๕ ๑๙,๔ ๖๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๒๔ ก.พ. ๒๔๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับคำขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมชุ!รณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการประเมินในการประชุม ค, งที่ ๒/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิเ' นายน ๒๕๖๔
๔ นางสาวเบญจมาส ขวัญคง วิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิงทอ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรัญบุรื 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์- 
พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิงทอ) 
วุหาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย

น ักวิขาการศาสนา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพังงา

วิชาการ ปฏิบัติการ ๖®๕: ๒ ๑,๖๖๐
(๑ ต.ค. ๖๓)

๑ ก.ย. ๒๕๕๙ นักวิชาการศาสนา 
สำนักงาบพระพุทธศาสนา 
จังหวัดพังงา

วิขาการ ชำนาญการ ๖๑๔ ๒๑,๖๖๐ 
(๑ ต.ค. ๖๓)

๑ ๙  ม ี.ค. ๒๔๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งจาติได้วับคำขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมชุ]รณ์ เมื่อวันที่ ๑๙  ม ี.ค. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการประเมินในการประชุม ค, ง ท ี่๒/ ๒๕๖๔เม ื่อว ัน ท ี่๒ ม ิธ ุน ายน ๒๕๖๔


