
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน อ ำเภอ หมำยเหตุ

1 นายภูรินทร์   รอบรู้ ครูผู้ช่วย บ้านโพนแดง ดงหลวง

2 นางสาวนงภนัส   นิลโคตร ครูผู้ช่วย บ้านภูล้อม ดอนตาล

3 นางสาวน ้าฝน   นาโสก ครูผู้ช่วย บ้านนาโด่ เมืองมุกดาหาร

4 นางสาวปาริชาต   นามน้าวแสง ครูผู้ช่วย บ้านดอนม่วย เมืองมุกดาหาร

5 นางสาวนฤมล   แสนจักร์ ครูผู้ช่วย บ้านค้าผึ ง เมืองมุกดาหาร

6 นางสาวสุดารัตน์   พ่อยันต์ ครูผู้ช่วย บ้านนาค้าน้อย 2 เมืองมุกดาหาร

7 นายธนายุทธ   นรชาญ ครูผู้ช่วย บ้านแฝก ค้าชะอี

8 นางสาวนัตติยา   เมืองโคตร ครูผู้ช่วย นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เมืองมุกดาหาร

9 นางสาววิภาดา   ธรรมปัต ครูผู้ช่วย บ้านนาอุดม นิคมค้าสร้อย

10 นางสาวภัทท์ธิดา   เชื อเมืองแสน ครูผู้ช่วย บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร

11 นางสาวณัฐพร   พิกุลศรี ครูผู้ช่วย ค้าแฮดประชาสรรค์ นิคมค้าสร้อย

12 นางสาวสุพัตรา   บุตรโท ครูผู้ช่วย บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร

13 นางสาวดวงสมร   โภคสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้านโพนงาม ค้าชะอี

14 นางสาวนริสา   นินธิรักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านสงเปือย เมืองมุกดาหาร

15 นางสาวกิรัตยา   วังคะฮาต ครูผู้ช่วย บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่

16 นางสาวฐิติกุล   บุทธิจักร์ ครูผู้ช่วย บ้านนาป่ง ดอนตาล

17 นางสาวณิชากานต์   ชนิดกุล ครูผู้ช่วย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง

18 นางสาวภรณภา   ทองมหา ครูผู้ช่วย ค้าฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร

19 นางสาวกนกกร   กองกล่ิน ครูผู้ช่วย บ้านหนองบง ค้าชะอี

20 นางสาวณัฐชยา   อาจวิชัย ครูผู้ช่วย อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

21 นางสาวอรุณวงค์   เหล่าหว้าน ครูผู้ช่วย บ้านฝ่ังแดง ดงหลวง

22 นางสาวสุภัสวรรณ   มีสติ ครูผู้ช่วย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร

23 นางสาวเจนจิตร   พินิจผล ครูผู้ช่วย บ้านนาเสือหลายหนองยอ เมืองมุกดาหาร

24 นางสาวกัญณิกา   วงศ์น ้าค้า ครูผู้ช่วย บ้านงิ ว หนองสูง

25 นางสาวศศิวิมล   สมศักด์ิ ครูผู้ช่วย บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 เมืองมุกดาหาร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

รุ่นท่ี 4  วันท่ี 13 พฤษภำคม 2565  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดำหำร จ ำกัด 

โครงกำรพัฒนำครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ ประจ ำปี 2565

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
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26 นางสาววาสนา   วงศ์น ้าค้า ครูผู้ช่วย บ้านบุ่ง หนองสูง

27 นางสาวปิญานัน   เสวะมาศ ครูผู้ช่วย บ้านนาอุดม นิคมค้าสร้อย

28 นางสาวลลิตา   เรืองแจ้ง ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านบางทรายน้อย หว้านใหญ่

29 นางสาวณัฐรียา   สุขสิงห์ ครูผู้ช่วย ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ดอนตาล

30 นางสาวนรัญชรินทร์   เพ็งค้า ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นิคมค้าสร้อย

31 นางสาวสุภาพร   นาเมืองรักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านห้วยกอก 1 นิคมค้าสร้อย

32 นางนลินญา   จุฑางกูร ครูผู้ช่วย บ้านหนองสระพัง นิคมค้าสร้อย

33 นางสาวนัฐพร   สุขศิริ ครูผู้ช่วย บ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร

34 นางสาวกนกวรรณ   ศิลาคม ครูผู้ช่วย บ้านโพนงาม ค้าชะอี

35 นายกฤษณะ   สุขลี ครูผู้ช่วย แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เมืองมุกดาหาร

36 นางสาวสุพรรษา   อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านงิ ว หนองสูง

37 นางสาวชุติมา   แสงสุวรรณ ครูผู้ช่วย แก้งโนนค้าประชาสรรค์ เมืองมุกดาหาร

38 นายภาณุมาศ   ภูมิลา ครูผู้ช่วย บ้านโนนยาง หนองสูง

39 นายเนติธร   สุค้าภา ครูผู้ช่วย บ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร
40 นางสาวกนกพร   บางทราย ครูผู้ช่วย เมืองพาลุกากรภูมิ หว้านใหญ่
41 นางสาวจุฑามาศ   สกุลไทย ครูผู้ช่วย นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล
42 นายธนกฤษ   เสริฐผล ครูผู้ช่วย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
43 นางสาวอภีรดี   อ่วมชัยภูมิ ครูผู้ช่วย บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
44 นางสาวรักชนก   สุภิวงศ์ ครูผู้ช่วย บ้านนาสองเหมือง นิคมค้าสร้อย
45 นางสาวศิริพรรณ   บทศรี ครูผู้ช่วย บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร
46 นางสาวแพรวนภา   ภูจอมข้า ครูผู้ช่วย บ้านตูมหวาน ค้าชะอี
47 นางสาวสุนิษา   ภูปัญญา ครูผู้ช่วย บ้านค้านางโอก นิคมค้าสร้อย
48 นายสาธร   คุณสุทธ์ิ ครูผู้ช่วย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
49 นายวทัญญู   โยธา ครูผู้ช่วย ชุมชนดอนตาล ดอนตาล
50 นายสหรัฐ   เถาหอม ครูผู้ช่วย บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมค้าสร้อย
51 นายพงศ์ภักดี   สมคะเณย์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองแคนนาจาน เมืองมุกดาหาร
52 นางสาวปภัสสรา   อาจหาญ ครูผู้ช่วย บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" เมืองมุกดาหาร
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53 นายธีระพงษ์   บุญทา ครูผู้ช่วย คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นิคมค้าสร้อย
54 นางสาวนภัสวรรณ   เรืองศรี ครูผู้ช่วย ค้าฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร
55 นางสาวรัตนาภรณ์   บุราญรมย์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองยาง ดงหลวง
56 นายสามารถ   ผุยชา ครูผู้ช่วย บ้านนาป่ง ดอนตาล
57 นางสาวจันทร์ทิมา   สิงห์สมบัติ ครูผู้ช่วย บ้านทรายทอง หว้านใหญ่
58 นายธนวรรษ   คล่องดี ครูผู้ช่วย บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
59 นายปราชญ์ศิลป์   โสมณวัตน์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมค้าสร้อย
60 นายวัชรพล   มิระสิงห์ ครูผู้ช่วย แก้งโนนค้าประชาสรรค์ เมืองมุกดาหาร
61 นายณัฐดนัย   สุวรรณไตรย์ ครูผู้ช่วย บ้านนาอุดม นิคมค้าสร้อย
62 นางสาวกรวิกา   ประมูลพงษ์ ครูผู้ช่วย บ้านนาสองเหมือง นิคมค้าสร้อย
63 นางสาวศิริลักษณ์   โสนายะ ครูผู้ช่วย บ้านหนองน ้าเต้า เมืองมุกดาหาร
64 นางสาวปฏิญญาพร   คนหาญ ครูผู้ช่วย บ้านนาตะแบง 2 หนองสูง
65 นางสาวนฤมล   พาลึก ครูผู้ช่วย บ้านหนองยาง ดงหลวง
66 นางสาวทัศนี   ดีดวงพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองนกเขียน นิคมค้าสร้อย
67 นางสาวอนงค์รัตน์   เสนาพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร
68 นางณัฐฐาพร   บรรจง ครูผู้ช่วย บ้านโคกสว่าง 2 ค้าชะอี
69 นางสาวอ้าพร   นามิสา ครูผู้ช่วย บ้านกุดแข้ใต้ เมืองมุกดาหาร
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