
ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

โรงเรยีนบำ้นค ำปำ่หลำย
1 นางสาวอนมุา รอบคอบ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางทศัณี เคร่ืองพาที ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นายชัย ค้ามงุคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เชียงราย สพฐ. การศึกษาพเิศษ

โรงเรียนบ้ำนนำตะแบง 1
1 นางสาวกนติตา อนนัต์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก้งโนนค ำประชำสรรค์
1 นายชัย ค้ามงุคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เชียงราย สพฐ. การศึกษาพเิศษ

โรงเรียนเมอืงใหม่
1 นางสาวภรัญพช์ร รัชตจิรสิฐ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
2 นางศุภลักษณ์ แสนวิเศษ ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร บริหารการศึกษา
3 นายภานวุัชร์ มลุทา ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
4 นายบญุรับ สิทธิรัตน์ ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
5 นายยศสันธ์ พนัธ์หนองหว้า ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร เคมี
6 นางเกศราภรณ์ คนขยัน ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
7 นางลัดดาวัลย์  ตรุวรรณ ครู บา้นเหล่าคราม สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
8 นางรัตนา จันทร์พมิาย ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
9 นางตติยา เรืองแสง ครู ไทยรัฐวิทยา 11 (บา้นแข้) สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
10 น.ส.ฐิติกานต์ ธนฐัติยะไพศาล ครู บา้นโสก สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
11 นางชวลิดา รัตนวงศากลุ ครู วดัมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วทิยา) สพป.นครปฐมเขต2 เคมี
12 นายโกวิท สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นปลาหลาย สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
8 นายสายฟา้ ออ่นมณี ครู บา้นปง่ขาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนชมุชนศรีบุญเรือง
1 นางสาวภรัญพช์ร รัชตจิรสิฐ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
2 นางศุภลักษณ์ แสนวิเศษ ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร บริหารการศึกษา
3 นายบญุรับ สิทธิรัตน์ ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
4 นายยศสันธ์ พนัธ์หนองหว้า ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร เคมี
5 นายสุรพงษ ์เสริฐศรี ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
6 นางรัตนา จันทร์พมิาย ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
7 น.ส.ฐิติกานต์ ธนฐัติยะไพศาล ครู บา้นโสก สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนอนุบำลมกุดำหำร
1 นางศันสนยี์ พนัธุอ์อน ครู บา้นค้าผักหนอกสงเปอืย สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ
2 นางสุธิดา กอ้นค้า ครู บา้นขามปอ้ม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางอษุากร พนาสิทธิ์ ครู บ้ารุงพงศ์อปุถัมภ์ สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
4 นายศราวุธ ใจตรง ครู วัดชมนมิติร สพป.สมทุรปราการเขต1 ภาษาไทย
5 นางชวลิดา รัตนวงศากลุ ครู วดัมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วทิยา) สพป.นครปฐมเขต2 เคมี
6 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
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ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

7 นายโกวิท สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นปลาหลาย สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
8 นายสายฟา้ ออ่นมณี ครู บา้นปง่ขาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนชมุชนนำโสก 
1 นายประพนัธ์ศักด์ิ หว้ยทราย ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.กชกร ยืนยั่ง ครู ชุมชนบา้นทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 การศึกษาปฐมวัย
3 นายอภชิาติ เบญมาตย์ ครู บา้นวังใหม่ สพป.สระแกว้เขต1 สังคมศึกษา
4 น.ส.สุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวิทยา21(บา้นล้าเหย) สพป.กาญจนบรีุเขต4 ภาษาไทย
5 น.ส.สมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อบุลฯเขต3 การประถมศึกษา
6 น.ส.นชุจรี ยุบล ครู บา้นนคิม สพป.อ้านาจเจริญ ระบบสารสนเทศการจดัการ

7 นายทนงศักด์ิ พลอยพนัธ์ ครู บา้นค้าเดือย สพป.อ้านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

8 นายภทัรพงษ ์แสงสุวรรณ ครู โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต23 ดนตรี(ดุริยางคศิลป)์

9 นายพรมมนิทร์ นครชัย ครู บา้นอกีดุ สพป.สกลนครเขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรียนชมุชนนำโปใหญ-่โคกสุวรรณ
1 นางสาวภรัญพช์ร รัชตจิรสิฐ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
2 นางศุภลักษณ์ แสนวิเศษ ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร บริหารการศึกษา
3 นายสุรพงษ ์เสริฐศรี ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
4 นางรัตนา จันทร์พมิาย ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
5 น.ส.กชกร ยืนยั่ง ครู ชุมชนบา้นทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรีเขต2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย 2
1 นางทศัณี เคร่ืองพาที ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายชัย ค้ามงุคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.เชียงราย สพฐ. การศึกษาพเิศษ

โรงเรียนบ้ำนนำเสือหลำยหนองยอ
1 นางทศัณี เคร่ืองพาที ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายชัย ค้ามงุคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.เชียงราย สพฐ. การศึกษาพเิศษ

โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย"รอดนุกูล"
1 นางพชัรีย์ ซาเสน ครู นาหว้าประชาสรรค์ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.เยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์ ครู นาวังวิทยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

3 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนท่ำไค้
1 น.ส.เยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์ ครู นาวังวิทยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

2 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำด ี2
1 นางสาวสุมาลี ยืนยั่ง ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางวิพารัต ตรีศรี ครู บา้นค้าผึ ง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรยีนบำ้นสงเปอืยเหนือ
1 นายวรภพ ตุละพภิาค ครู บา้นหนิเทนิ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนดงมอน
1 นางสาวสุมาลี ยืนยั่ง ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางวิพารัต ตรีศรี ครู บา้นค้าผึ ง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางชวลิดา รัตนวงศากลุ ครู วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐมเขต2 เคมี
4 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
5 นายวรภพ ตุละพภิาค ครู บา้นหนิเทนิ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงจอมมณี
1 นางวิพารัต ตรีศรี ครู บา้นค้าผึ ง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
1 นายภานวุัชร์ มลุทา ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายศิวากร เรืองแสง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
3 น.ส.กชกร ยืนยั่ง ครู ชุมชนบา้นทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรีเขต2 การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.อนญัญา ค้าโยธา ครู บา้นสระแกว้ สพป.สุรินทร์เขต3 รัฐศาสตร์
5 นางจริยา แกว้ศรีนวม ครู บา้นหว้ยหนิลาด สพป.สกลนครเขต3 ภาษาไทย
6 นายสายฟา้ ออ่นมณี ครู บา้นปง่ขาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนหนองแวง
1 นายศิวากร เรืองแสง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 นายอภชิาติ เบญมาตย์ ครู บา้นวังใหม่ สพป.สระแกว้เขต1 สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
1 นายศิวากร เรืองแสง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย
1 นายศิวากร เรืองแสง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 นางกัลยาณี กาลจักร ครู แก่งคอย สพม.เขต4 ชีววิทยาประยุกต์

โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน
1 นายภานวุัชร์ มลุทา ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนบุง่อุทัย
1 นายบญุรับ สิทธิรัตน์ ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางลัดดาวัลย์  ตรุวรรณ ครู บา้นเหล่าคราม สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนค ำสำยทองวิทยำ
1 นายบญุรับ สิทธิรัตน์ ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย 3
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สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนค ำอำฮวนศรีสุรำษฎร์วิทยำ
1 นางธิตารัตน ์รัตนตรัยวงศ์ ครู บา้นค้าเขือง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนมกุดำลัย
1 นายยศสันธ์ พนัธ์หนองหว้า ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร เคมี
2 นางรัตนา จันทร์พมิาย ครู บา้นกดุโง้ง สพป.มกุดาหาร บรรณารักษศ์าสตร์
3 นางตติยา เรืองแสง ครู ไทยรัฐวิทยา 11 (บา้นแข้) สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
4 นางสุธิดา กอ้นค้า ครู บา้นขามปอ้ม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
5 นางอษุากร พนาสิทธิ์ ครู บ้ารุงพงศ์อปุถัมภ์ สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
6 นางสุตานนัท ์ปางชาติ ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
7 นายศราวุธ ใจตรง ครู วัดชมนมิติร สพป.สมทุรปราการเขต1 ภาษาไทย
8 นางชวลิดา รัตนวงศากลุ ครู วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐมเขต2 เคมี
9 น.ส.อนญัญา ค้าโยธา ครู บา้นสระแกว้ สพป.สุรินทร์เขต3 รัฐศาสตร์
10 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ
11 นางจริยา แกว้ศรีนวม ครู บา้นหว้ยหนิลาด สพป.สกลนครเขต3 ภาษาไทย
12 นายโกวิท สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นปลาหลาย สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
13 นายสายฟา้ ออ่นมณี ครู บา้นปง่ขาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนค ำอำฮวนศรีสุรำษฎร์วิทยำ
1 นางจริยา แกว้ศรีนวม ครู บา้นหว้ยหนิลาด สพป.สกลนครเขต3 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม
1 นายสุรพงษ ์เสริฐศรี ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางตติยา เรืองแสง ครู ไทยรัฐวิทยา 11 (บา้นแข้) สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

3 น.ส.อนัญญา ค้าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์เขต3 รัฐศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนค ำเขอืง
1 น.ส.อนัญญา ค้าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์เขต3 รัฐศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนดงมนั
1 นายสุรพงษ ์เสริฐศรี ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย
1 นางลัดดาวัลย์  ตรุวรรณ ครู บา้นเหล่าคราม สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนกุดแข้
1 น.ส.อะนนัท ์จันทะวัช ครู บา้นพงัคอง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.วิจิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.มกุดาหาร สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ

โรงเรียนชมุชนโพนทรำย
1 น.ส.อะนนัท ์จันทะวัช ครู บา้นพงัคอง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางตติยา เรืองแสง ครู ไทยรัฐวิทยา 11 (บา้นแข้) สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางกัลยาณี กาลจักร ครู แก่งคอย สพม.เขต4 ชีววิทยาประยุกต์

4



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน
1 น.ส.อะนนัท ์จันทะวัช ครู บา้นพงัคอง สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์
1 น.ส.พทัธ์ธีรา บบัพาน ครู บา้นนาโด่ สพป.มกุาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนหนองแคนนำจำน
1 น.ส.วิไลวรรณ คนขยัน ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน
1 น.ส.วิไลวรรณ คนขยัน ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

2 นางกัลยาณี กาลจักร ครู แก่งคอย สพม.เขต4 ชีววิทยาประยุกต์

โรงเรียนบ้ำนโค้งส ำรำญ
1 น.ส.สิวลี ภผูาลัย ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.เขต22 เกษตรศาสตร์

โรงเรียนนรำธิป-พร้อยสุพิณบ้ำนโคกตะแบง 
1 น.ส.วิไลวรรณ คนขยัน ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

2 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู นิคมสงเคราะห์2 สพป.สระบุรีเขต1 ภาษาอังกฤษ

3 น.ส.เยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์ ครู นาวังวิทยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

4 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ
5 น.ส.ขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานีเขต5 คณิตศาสตร์
6 น.ส.เกษมณี อณุวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จนัทบุรีเขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

โรงเรียนบ้ำนนำตะแบง1
1 น.ส.วราพร รูปงาม ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย

โรงเรียนบ้ำนนำเสือหลำยหนองยอ
1 น.ส.วราพร รูปงาม ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย

โรงเรียนบ้ำนพังคอง
1 นายอภชิาติ เบญมาตย์ ครู บา้นวังใหม่ สพป.สระแกว้เขต1 สังคมศึกษา
2 นายทนงศักด์ิ พลอยพนัธ์ ครู บา้นค้าเดือย สพป.อ้านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนจอมมณีใต้
1 น.ส.สุดาภา ปญัญา ครู บา้นหนองกบ สพป.อบุลฯเขต5 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบำ้นผ่ึงแดด
1 น.ส.สุดาภา ปญัญา ครู บา้นหนองกบ สพป.อบุลฯเขต5 คณิตศาสตร์ 5



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลมกุดำหำร อ ำเภอเมอืง จังหวัดมกุดำหำร
1 นางศุภลักษณ์ แสนวิเศษ ครู บา้นสามขาฯ สพป.มกุดาหาร บริหารการศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลดงมอนและต ำบลผ่ึงแดด ในจังหวัดมกุดำหำร
1 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐมเขต2 เคมี

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลนำสีนวน อ ำเภอเมอืง จ.มกุดำหำร
1 น.ส.เยาวมาลย์ ภารสมบูรณ์ ครู นาวังวิทยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขตต ำบลค ำป่ำหลำย อ ำเภอเมอืง จ.มกุดำหำร
1 น.ส.วราพร รูปงาม ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลนำโสก
1 นายภทัรพงษ ์แสงสุวรรณ ครู โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต23 ดนตรี(ดุริยางคศิลป)์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขตอ ำเภอเมอืงมกุดำหำร
1 นายภานุวัชร์ มุลทา ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

2 น.ส.กชกร ยืนยั่ง ครู ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรีเขต2 การศึกษาปฐมวัย

3 นายอภชิาติ เบญมาตย์ ครู บา้นวังใหม่ สพป.สระแกว้เขต1 สังคมศึกษา
4 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ
5 น.ส.สุจิตรา ราชิวงศ์ ครู ศูนย์การพเิศษจ.กาญจนบรีุ สพฐ. การศึกษาพเิศษ
6 นายสมคิด อนุยะนาม ครู วัดพทุธิสาร สพป.สระแกว้เขต2 พลศึกษา
7 น.ส.นชุจรี ยุบล ครู บา้นนคิม สพป.อ้านาจเจริญ ระบบสารสนเทศการจดัการ

8 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
9 นายภทัรพงษ ์แสงสุวรรณ ครู โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต23 ดนตรี(ดุริยางคศิลป)์

10 นางกัลยาณี กาลจักร ครู แก่งคอย สพม.เขต4 ชีววิทยาประยุกต์

11 น.ส.มณีวรรณ เสาว์ปา ครู บา้นนาดีวิทยา สพป.นครพนมเขต2 ภาษาองักฤษ
12 น.ส.วิลาสิน ีไชยวารี ครู บา้นดอนยางทุ่งนอ้ย สพป.นครพนมเขต2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรยีนบำ้นน้ ำเที่ยงวันคร ู2501
1 น.ส.รัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มกุดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ2 นายจิรัฐวัฒนา พรหมพงิค์ ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร คอมพวิเตอร์
3 น.ส.นนัทยิา ธิพรพนัธ์ ครู แกง้นาบอนพทิยาสรรค์ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
4 น.ส.อจัฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
5 นางสุกญัญา กลุวงค์ ครู บา้นหนองบง สพป.มกุดาหาร พลศึกษา
6 น.ส.เนตรระหงษ ์เสียงล ้า ครู บา้นแมด สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
7 นางกลัยารัตน ์จ้าปา ครู บา้นค้อ "บา้นค้อวิทยาคาร" สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
8 น.ส.กรวิกา เสียงล ้า ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
9 นางสุจิตรา ภู่ถนนนอก ครู นาแกพทิยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
10 น.ส.สุรัสวดี สาระรัตน์ ครู บา้นเหล่ายางชุมสามคัคี สพป.อ้านาจเจริญ ภาษาองักฤษ

6



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนซ่ง
1 น.ส.รัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มกุดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ2 นายจิรัฐวัฒนา พรหมพงิค์ ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร คอมพวิเตอร์
3 น.ส.ชนนิทร์พร ธนนัทพ์ลวงค์ ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
4 น.ส.นนัทยิา ธิพรพนัธ์ ครู แกง้นาบอนพทิยาสรรค์ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
5 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
6 นางกลัยารัตน ์จ้าปา ครู บา้นค้อ "บา้นค้อวิทยาคาร" สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
7 นางวรารัตน ์บญุซ้า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
8 น.ส.เกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
9 น.ส.ศวัญญา เชื อค้าฮด ครู บา้นบางเบา้ สพป.ตราด ชีววทิยาประยกุต์

10 นางยุพเรศ ชาวไธสง ครู ปลาปากราษฎร์บ้ารุง สพป.นครพนมเขต1 ภาษาไทย
11 น.ส.พชัรีย์ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองแสงดงอบีา่ง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
12 นางนงเยาว์ คนกล้า ครู บา้นเหล่าศรีโหนโห่ สพป.นครพนมเขต2 คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดหลวงปูจ่ำม "มหำปุญโญบ้ำนห้วยทรำย" รำษฎร์ประสงค์
1 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 น.ส.อจัฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
3 นายสมชาย อฐันาค ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา
4 น.ส.เนตรระหงษ ์เสียงล ้า ครู บา้นแมด สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
5 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
6 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
7 นายชัยสันต์ หว้ยทราย ครู บา้นตูมหวาน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
8 น.ส.อญัชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
9 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์
10 นางอศิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
11 นางกมลธนสัร์ สว่างสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์
12 น.ส.อลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอปุถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาองักฤษ
13 น.ส.พชัรีย์ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองแสงดงอบีา่ง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนค้อ "บ้ำนค้อวิทยำคำร"
1 น.ส.พชัรีย์ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองแสงดงอบีา่ง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนบ้ำนนำปุง่ 
1 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนแก้งชำ้งเนียม
1 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 นายชัยสันต์ หว้ยทราย ครู บา้นตูมหวาน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางกมลธนสัร์ สว่างสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์
4 น.ส.สุดาภา ปญัญา ครู บา้นหนองกบ สพป.อบุลฯเขต5 คณิตศาสตร์
5 นางนงเยาว์ คนกล้า ครู บา้นเหล่าศรีโหนโห่ สพป.นครพนมเขต2 คณิตศาสตร์ 7



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียนดง "รำษฎร์สงเครำะห"์
1 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 น.ส.อจัฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
3 นายชัยสันต์ หว้ยทราย ครู บา้นตูมหวาน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.อญัชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
5 นางอศิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
6 นายวิพจน ์แสนสุข ครู ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
7 นางยุพเรศ ชาวไธสง ครู ปลาปากราษฎร์บ้ารุง สพป.นครพนมเขต1 ภาษาไทย

โรงเรียนชมุชนบ้ำนค ำชะอี
1 นางทพิวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าสร้างถ่อ สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 น.ส.อจัฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
3 นายสมชาย อฐันาค ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา
4 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
5 นางอศิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
6 นางสุดารัตน ์ไตรยวงค์ ครู ค้าชะอพีทิยาคม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนกกไฮโนนน้ ำค ำ
1 นายพชิิตพล สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 1
1 นายสมชาย อฐันาค ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา

โรงเรียนบ้ำนหนองบง
1 นายจิรัฐวัฒนา พรหมพงิค์ ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร คอมพวิเตอร์
2 นางวรารัตน ์บญุซ้า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 น.ส.กรวิกา เสียงล ้า ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
4 น.ส.ศวัญญา เชื อค้าฮด ครู บา้นบางเบา้ สพป.ตราด ชีววทิยาประยกุต์

5 นางยุพเรศ ชาวไธสง ครู ปลาปากราษฎร์บ้ารุง สพป.นครพนมเขต1 ภาษาไทย
6 น.ส.สุรัสวดี สาระรัตน์ ครู บา้นเหล่ายางชุมสามคัคี สพป.อ้านาจเจริญ ภาษาองักฤษ
7 น.ส.พชัรีย์ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองแสงดงอบีา่ง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
8 นายวรภพ ตุละพภิาค ครู บา้นหนิเทนิ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนโนนสังขศ์รี
1 น.ส.กรวิกา เสียงล ้า ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนแฝก
1 นางวรารัตน ์บญุซ้า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.เกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 น.ส.สุดาภา ปญัญา ครู บา้นหนองกบ สพป.อบุลฯเขต5 คณิตศาสตร์
4 น.ส.สุรัสวดี สาระรัตน์ ครู บา้นเหล่ายางชุมสามคัคี สพป.อ้านาจเจริญ ภาษาองักฤษ

8



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนมว่ง
1 น.ส.ชนนิทร์พร ธนนัทพ์ลวงค์ ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนแมด
1 นางสุจิตรา ภู่ถนนนอก ครู นาแกพทิยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียน
1 น.ส.นนัทยิา ธิพรพนัธ์ ครู แกง้นาบอนพทิยาสรรค์ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.พริดา ใญยะพงศ์ ครู บา้นโพนงาม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นายสมชาย อฐันาค ครู บา้นดอนปา่แคน สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
1 น.ส.นนัทยิา ธิพรพนัธ์ ครู แกง้นาบอนพทิยาสรรค์ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 นางจิราพร แสนไชย ครู บา้นโคก2 สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นายสุมนตรี วงศ์คะสุ่ม ครู บา้นดงยางนนัทวัน สพป.มกุดาหาร ดนตรีศึกษา
4 นางสุจิตรา ภู่ถนนนอก ครู นาแกพทิยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนตมูหวำน
1 นายสุมนตรี วงศ์คะสุ่ม ครู บา้นดงยางนนัทวัน สพป.มกุดาหาร ดนตรีศึกษา
2 นางวรารัตน ์บญุซ้า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางสุจิตรา ภู่ถนนนอก ครู นาแกพทิยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
4 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบำ้นหว้ยตำเปอะ
1 น.ส.วารินท ์นลิมาตร ครู บา้นดงหมอ้ทอง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบำ้นสำนแว้
1 น.ส.วารินท ์นลิมาตร ครู บา้นดงหมอ้ทอง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขต ต ำบลค ำชะอี 
1 นางทพิวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าสร้างถ่อ สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 น.ส.อญัชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขต ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ.ค ำชะอี จ.มกุดำหำร
1 น.ส.นนัทยิา ธิพรพนัธ์ ครู แกง้นาบอนพทิยาสรรค์ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนใดก็ไดใ้นอ ำเภอค ำชะอี ยกเว้นโรงเรียนห้วยตำเปอะ
1 น.ส.เกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 น.ส.สุรัสวดี สาระรัตน์ ครู บา้นเหล่ายางชุมสามคัคี สพป.อ้านาจเจริญ ภาษาองักฤษ

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลบ้ำนซ่ง อ.ค ำชะอี จ.มกุดำหำร
1 น.ส.กรวิกา เสียงล ้า ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย 9



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเครือขำ่ยค ำชะอีก้ำวหน้ำ 
1 นางยุพเรศ ชาวไธสง ครู ปลาปากราษฎร์บ้ารุง สพป.นครพนมเขต1 ภาษาไทย

โรงเรียนใดก็ไดใ้นอ ำเภอค ำชะอี 
1 นายอภชิาติ เบญมาตย์ ครู บา้นวังใหม่ สพป.สระแกว้เขต1 สังคมศึกษา
2 นายสมคิด อนุยะนาม ครู วัดพทุธิสาร สพป.สระแกว้เขต2 พลศึกษา
3 น.ส.อลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอปุถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาองักฤษ
4 นายทนงศักด์ิ พลอยพนัธ์ ครู บา้นค้าเดือย สพป.อ้านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

5 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์
6 นายวรภพ ตุละพภิาค ครู บา้นหนิเทนิ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 คอมพิวเตอร์

7 นางนงเยาว์ คนกล้า ครู บา้นเหล่าศรีโหนโห่ สพป.นครพนมเขต2 คณิตศาสตร์
8 น.ส.วิลาสิน ีไชยวารี ครู บา้นดอนยางทุ่งนอ้ย สพป.นครพนมเขต2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรยีนนำสะเม็งวิทยำ
1 น.ส.ล้าพรรณ์ ใจทศัน์ ครู นาหว้าประชาสรรค์ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบำ้นนำทำม
1 น.ส.ปรียดา แดงบตุร ครู บา้นแกง่จอ สพป.กาญจนบรีุเขต3 คณิตศาสตร์
2 นางอาภรณ์ นาถาพนัธ์ ครู ปลวกแดงพทิยาคม สพม.เขต18 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำป่ง
1 นางอาภรณ์ นาถาพนัธ์ ครู ปลวกแดงพทิยาคม สพม.เขต18 คณิตศาสตร์

โรงเรียนชมุชนดอนตำล
1 นางมณีรัตน ์นอ้ยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.ณัฏฐยา ลามลุ ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 นางวรกานต์ ผิวงาม ครู บา้นโคกพฒันา สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
4 นายธีระยุทธ ทวีบตุร ครู บา้นแกง้2 สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง1
1 น.ส.จิตนรัินดร์ วงละคร ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร อนามยัส่ิงแวดล้อม
2 น.ส.ฐิติกานต์ ธนฐัติยะไพศาล ครู บา้นโสก สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำยอ
1 น.ส.จิตนรัินดร์ วงละคร ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร อนามยัส่ิงแวดล้อม
2 น.ส.พมิพพ์ศิา พกิลุศรี ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนบ้ำนป่ำพยอม
1 น.ส.จิตนรัินดร์ วงละคร ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร อนามยัส่ิงแวดล้อม
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
1 น.ส.จิตนรัินดร์ วงละคร ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มกุดาหาร อนามยัส่ิงแวดล้อม
2 น.ส.ณัฏฐยา ลามลุ ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 น.ส.พชัยา กชุโร ครู บา้นโคกหนองหล่ม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.สนอง ซาเสน ครู ดอนตาลวิทยา สพม.เขต22 สังคมศึกษา
5 น.ส.ขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานีเขต5 คณิตศาสตร์

โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
1 น.ส.สนอง ซาเสน ครู ดอนตาลวิทยา สพม.เขต22 สังคมศึกษา

โรงเรียนหนองกระยัง
1 น.ส.สนอง ซาเสน ครู ดอนตาลวิทยา สพม.เขต22 สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนบำก2
1 นางวีริณทริา อนเุคน ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.เชาวเรศ ใจทดั ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
3 น.ส.ยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
4 น.ส.ปรียดา แดงบตุร ครู บา้นแกง่จอ สพป.กาญจนบรีุเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนหนองบอน
1 น.ส.เชาวเรศ ใจทดั ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำค ำน้อย1
1 น.ส.ณัฏฐยา ลามลุ ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนปำ่ไรป่ำ่ชำดวิทยำ 
1 นางอาภรณ์ นาถาพันธ์ ครู ปลวกแดงพทิยาคม สพม.เขต18 คณิตศาสตร์
2 นายธณกรหาญ ค้าพลิาโสม ครู พบิลูอปุถัมภ์ สพป.กรุงเทพฯ รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำมน
1 นายธณกรหาญ ค้าพลิาโสม ครู พบิลูอปุถัมภ์ สพป.กรุงเทพฯ รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนนำสะเมง็วิทยำ
1 นายสมควร กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกหนิกอง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วาสนา ชาสุรีย์ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบำ้นภูล้อม
1 นายธณกรหาญ ค้าพลิาโสม ครู พบิลูอปุถัมภ์ สพป.กรุงเทพฯ รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
1 นายสมควร กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกหนิกอง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วาสนา ชาสุรีย์ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย 11



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
1 นายสมควร กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกหนิกอง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วาสนา ชาสุรีย์ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนค ำดู่
1 น.ส.พมิพพ์ศิา พกิลุศรี ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนบ้ำนนำยำง
1 น.ส.ยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.วัลลี คนไว ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
1 น.ส.ยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.วาสนา ชาสุรีย์ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 นายศราวุธ ใจตรง ครู วัดชมนมิติร สพป.สมทุรปราการเขต1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก2
1 น.ส.ยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำสะโน 
1 น.ส.วาสนา ชาสุรีย์ ครู บา้นหนองเมก็ สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 นายสังคม ชนะมาร ครู บา้นค้าสว่าง สพป.นครพนมเขต1 สัตวศาสตร์(เกษตร)

โรงเรียนบำ้นหนองเม็ก
1 นายธณกรหาญ ค้าพลิาโสม ครู พบิลูอปุถัมภ์ สพป.กรุงเทพฯ รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์
1 นายธีระยุทธ ทวีบตุร ครู บา้นแกง้2 สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์
2 น.ส.วัลลี คนไว ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
3 นายศราวุธ ใจตรง ครู วัดชมนมิติร สพป.สมทุรปราการเขต1 ภาษาไทย
4 นายธาน ีวงศ์ศรีชา ครู วัดโปง่ สพป.ชลบรีุเขต3 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
5 นายพชิิตชัย บดุดี ครู บา้นหวัแฮต สพป.บงึกาฬ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
6 นายสังคม ชนะมาร ครู บา้นค้าสว่าง สพป.นครพนมเขต1 สัตวศาสตร์(เกษตร)

โรงเรียนสยำมกลกำร 4
1 นายสังคม ชนะมาร ครู บา้นค้าสว่าง สพป.นครพนมเขต1 สัตวศาสตร์(เกษตร)

โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
1 น.ส.วัลลี คนไว ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
1 น.ส.ขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานีเขต5 คณิตศาสตร์ 12



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนใดก็ไดใ้น ต ำบลดอนตำล
1 นางมณีรัตน ์นอ้ยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนใดก็ไดใ้นทีอ่ยู่ในต ำบลเหล่ำหม ีอ ำเภอดอนตำล
1 นายสมควร กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกหนิกอง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขตพ้ืนทีต่ ำบลโพธิ์ไทรและต ำบลบ้ำนแก้ง
1 น.ส.พมิพพ์ศิา พกิลุศรี ครู บา้นนาทาม สพป.มกุดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขต ต ำบลบ้ำนบำก ต ำบลป่ำไร่ ต ำบลนำสะเมง็ ต ำบลดอนตำล อ ำเภอดอนตำล จังหวัดมกุดำหำร
1 น.ส.วัลลี คนไว ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นกลุ่มเครือขำ่ยภูสระดอกบัว
1 น.ส.ปรียดา แดงบตุร ครู บา้นแกง่จอ สพป.กาญจนบรีุเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเครือขำ่ยภูผำเทิบพัฒนำ
1 นายสังคม ชนะมาร ครู บา้นค้าสว่าง สพป.นครพนมเขต1 สัตวศาสตร์(เกษตร)

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขตอ ำเภอดอนตำล
1 น.ส.วัลลี คนไว ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
2 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู วัดปา่แกว้ สพป.ชลบรีุเขต2 ภาษาองักฤษ
3 น.ส.ขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานีเขต5 คณิตศาสตร์
4 น.ส.ปรียดา แดงบตุร ครู บา้นแกง่จอ สพป.กาญจนบรีุเขต3 คณิตศาสตร์
5 นายพชิิตชัย บดุดี ครู บา้นหวัแฮต สพป.บงึกาฬ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
6 น.ส.สุจิตรา ราชิวงศ์ ครู ศูนย์การพเิศษจ.กาญจนบรีุ สพฐ. การศึกษาพเิศษ
7 น.ส.เกษมณี อณุวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จนัทบุรีเขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

โรงเรยีนบำ้นนำอุดม
1 นายกฤษณะ สงวนชม ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 สพป.มกุดาหาร ดนตรีศึกษา

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหลวงเตำถ่ำน
1 น.ส.สิวลี ภผูาลัย ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.เขต22 เกษตรศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก1
1 นายทรงวุฒิ จักรสาร ครู บา้นนาอดุม สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
2 นางสุรีรัตน ์นาศรีทม ครู บา้นค้าไหล สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 นายเทวัญ ศรีสุวะ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร ดนตรีศึกษา

โรงเรียนเตรียมทหำรรุ่นที ่13 อนุสรณ์
1 นายทรงวุฒิ จักรสาร ครู บา้นนาอดุม สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา
2 นางกรรณิการ์ เกื อทาน ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร การพฒันาชุมชน

13



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนค ำสร้อย
1 นางสุรีรัตน ์นาศรีทม ครู บา้นค้าไหล สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 นายปญัญาภาส วรารัชต์ธร ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ศิลปศึกษา
3 นางทกัษณิา ปทัทมุ ครู บา้นภแูผงมา้ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
4 น.ส.ชุติมา โชติมขุ ครู บา้นหนองแวงใหญ่ สพป.มกุดาหาร จิตรกรรม
5 นางนวพร อรุะ ครู บา้นอุ่มไผ่ สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
6 นางอษุากร พนาสิทธิ์ ครู บ้ารุงพงศ์อปุถัมภ์ สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
7 นางสุตานนัท ์ปางชาติ ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์

โรงเรียนบ ำรุงพงศ์อุปถัมภ์
1 นางสุรีรัตน ์นาศรีทม ครู บา้นค้าไหล สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 นายปญัญาภาส วรารัชต์ธร ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ศิลปศึกษา
3 นางทกัษณิา ปทัทมุ ครู บา้นภแูผงมา้ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
4 นายธีรวัฒน ์รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
5 นายประพนัธ์ศักด์ิ หว้ยทราย ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
6 นายธาน ีวงศ์ศรีชา ครู วัดโปง่ สพป.ชลบรีุเขต3 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
7 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู นคิมสงเคราะห์2 สพป.สระบรีุเขต1 ภาษาองักฤษ
8 นายสมคิด อนุยะนาม ครู วัดพทุธิสาร สพป.สระแกว้เขต2 พลศึกษา
9 น.ส.สมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อบุลฯเขต3 การประถมศึกษา
10 นายพรมมนิทร์ นครชัย ครู บา้นอกีดุ สพป.สกลนครเขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรียนชมุชนบ้ำนหนองแวงน้อย
1 นายปญัญาภาส วรารัชต์ธร ครู มกุดาลัย สพป.มกุดาหาร ศิลปศึกษา
2 นางกรรณิการ์ เกื อทาน ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร การพฒันาชุมชน

โรงเรียนชมุชนบ้ำนมว่งไข่
1 นางกรรณิการ์ เกื อทาน ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร การพฒันาชุมชน

โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
1 น.ส.วิไลวรรณ คนขยัน ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์
3 น.ส.สิวลี ภผูาลัย ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.เขต22 เกษตรศาสตร์

โรงเรียนค ำแฮดประชำสรรค์
1 น.ส.สิร์ดาภทัร สร้อยมกุดา ครู บา้นค้านางโอก สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมอืง
1 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐมเขต1 ภาษาองักฤษ
2 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู นคิมสงเคราะห์2 สพป.สระบรีุเขต1 ภาษาองักฤษ
3 น.ส.กติติยา กลุวงค์ ครู วัดหว้ยหมฯู สพป.ราชบุรีเขต1 ภาษาไทย
4 น.ส.สมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อบุลฯเขต3 การประถมศึกษา
5 นางจริยา แกว้ศรีนวม ครู บา้นหว้ยหนิลาด สพป.สกลนครเขต3 ภาษาไทย
6 นายพรมมนิทร์ นครชัย ครู บา้นอกีดุ สพป.สกลนครเขต1 คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบำ้นปำ่เตย
1 น.ส.กติติยา กลุวงค์ ครู วัดหว้ยหมฯู สพป.ราชบุรีเขต1 ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ใน ต ำบลรม่เกล้ำ ต ำบลนำกอก ต ำบลนิคมค ำสรอ้ย ต ำบลกกแกง ต ำบลโชคชัย อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย จังหวัดมุกดำหำร

1 นางสุรีรัตน ์นาศรีทม ครู บา้นค้าไหล สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นอ ำเภอนิคมค ำสร้อย
1 นายสมคิด อนุยะนาม ครู วัดพทุธิสาร สพป.สระแกว้เขต2 พลศึกษา

โรงเรยีนบำ้นปง่ขำม
1 นางสาวภสัรา เมอืงโคตร ครู บา้นชะโนด1 สพป.มกุดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนนำขำมป้อม
1 น.ส.วิจิตรา ศิริ ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ.มุกดาหาร สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ

โรงเรยีนบำ้นขำมปอ้ม
1 น.ส.มณีวรรณ เสาว์ปา ครู บา้นนาดีวิทยา สพป.นครพนมเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนชะโนด1
1 น.ส.นชุจรี ยุบล ครู บา้นนคิม สพป.อ้านาจเจริญ ระบบสารสนเทศการจดัการ

โรงเรียนใดก็ไดใ้นอ ำเภอหว้ำนใหญ่
1 น.ส.มณีวรรณ เสาว์ปา ครู บา้นนาดีวิทยา สพป.นครพนมเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรยีนชุมชนบำ้นหนองบวั
1 นางนงเยาว์ จิตอามาตย์ ครู บา้นเหล่าดง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 นางรัชน ีดุสอน ครู บา้นโสก สพป.มกุดาหาร คอมพวิเตอร์
3 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุเขต3 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา4 น.ส.ปณิดา แสงแกว้ ครู บา้นเพลินวัฒนา สพป.นครปฐมเขต2 ภาษาองักฤษ
5 น.ส.ณัลตระนา ชาภคู้า ครู วัดสุคันธาวาส(กมลนาวิน) สพป.สมทุรปราการเขต2 ภาษาไทย
6 น.ส.อรพรรณ ก้าริสุ ครู น ้าตกหว้ยสวนพลู สพป.ราชบรีุเขต1 คอมพวิเตอร์
7 น.ส.เพชรชนก ค้ามงุคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนครเขต2 ภาษาไทย
8 น.ส.มณีวรรณ เสาว์ปา ครู บา้นนาดีวิทยา สพป.นครพนมเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง
1 นายสุทธิชัย ใจคุ้มเกา่ ครู คลองบา้นพร้าว สพป.ปทมุธานเีขต1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนดงหลวง
1 น.ส.ณัลตระนา ชาภคู้า ครู วัดสุคันธาวาส(กมลนาวิน) สพป.สมทุรปราการเขต2 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนสำนแว้
1 นางศรีสุนทร จันหา ครู บา้นนาหนิกอง สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางนภิาพร อารมณ์สวะ ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
3 น.ส.อรอนงค์ อดุมจิตร ครู ชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแกว้ สพป.นครพนมเขต2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง
1 นางพรรณทพิย์ จิตรจักร์ ครู บา้นติ วราษฎร์อทุศิ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้
1 นางนภิาพร อารมณ์สวะ ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำดง
1 น.ส.พยอม ไชยเพช็ร ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต 22 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนบ้ำนย้อมพัฒนำ
1 น.ส.พยอม ไชยเพช็ร ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต 22 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
1 นางนภิาพร อารมณ์สวะ ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.อรอนงค์ อดุมจิตร ครู ชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแกว้ สพป.นครพนมเขต2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
1 นางนภิาพร อารมณ์สวะ ครู หว้ยตาเปอะ สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 น.ส.วารินท ์นลิมาตร ครู บา้นดงหมอ้ทอง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้ำ
1 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุเขต3 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา2 น.ส.ปณิดา แสงแกว้ ครู บา้นเพลินวัฒนา สพป.นครปฐมเขต2 ภาษาองักฤษ
3 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐมเขต1 ภาษาองักฤษ
4 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู นคิมสงเคราะห์2 สพป.สระบรีุเขต1 ภาษาองักฤษ
5 นายวัชรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวิทยานสุรณ์ สพม.เขต22 ประวัติศาสตร์
6 น.ส.นิภัทรา รอบคอบ ครู บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ คณิตศาสตร์

7 น.ส.ณัลตระนา ชาภคู้า ครู วัดสุคันธาวาส(กมลนาวิน) สพป.สมทุรปราการเขต2 ภาษาไทย
8 น.ส.สมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อบุลฯเขต3 การประถมศึกษา
9 นายสุทธิชัย ใจคุ้มเกา่ ครู คลองบา้นพร้าว สพป.ปทมุธานเีขต1 ภาษาไทย
10 น.ส.สุรัสวดี สาระรัตน์ ครู บา้นเหล่ายางชุมสามคัคี สพป.อ้านาจเจริญ ภาษาองักฤษ
11 น.ส.เพชรชนก ค้ามงุคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนครเขต2 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนหนองยำง
1 น.ส.วิจิตรา ศิริ ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ.มุกดาหาร สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ
2 น.ส.พยอม ไชยเพช็ร ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต 22 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

3 น.ส.นิภัทรา รอบคอบ ครู บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ คณิตศาสตร์

4 น.ส.เพชรชนก ค้ามงุคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนครเขต2 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนโพนไฮ
1 นายวัชรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวิทยานสุรณ์ สพม.เขต22 ประวัติศาสตร์
2 น.ส.ศวัญญา เชื อค้าฮด ครู บา้นบางเบา้ สพป.ตราด ชีววทิยาประยกุต์ 16



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนชะโนด2
1 น.ส.วิจิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.มกุดาหาร สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ
2 น.ส.ปณิดา แสงแกว้ ครู บา้นเพลินวัฒนา สพป.นครปฐมเขต2 ภาษาองักฤษ
3 น.ส.นิภัทรา รอบคอบ ครู บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ คณิตศาสตร์

4 น.ส.เพชรชนก ค้ามงุคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนครเขต2 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนนำหลัก
1 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐมเขต1 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนบ้ำนกกตมู
1 น.ส.อรอนงค์ อดุมจิตร ครู ชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแกว้ สพป.นครพนมเขต2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนบ้ำนโสก
1 น.ส.พยอม ไชยเพช็ร ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต 22 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

2 น.ส.ศวัญญา เชื อค้าฮด ครู บา้นบางเบา้ สพป.ตราด ชีววทิยาประยกุต์

3 น.ส.นิภัทรา รอบคอบ ครู บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ คณิตศาสตร์

โรงเรยีนโพนแดง
1 น.ส.ดวงจันทร์ วงค์จ้าปา ครู บา้นอนิทร์แปลง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนเปียด
1 นายวัชรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต22 ประวติัศาสตร์
2 นายสุทธิชัย ใจคุ้มเกา่ ครู คลองบา้นพร้าว สพป.ปทมุธานเีขต1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง
1 นายวัชรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต22 ประวติัศาสตร์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลชะโนดน้อย ต ำบลหนองบัว ต ำบลดงหลวง 
1 น.ส.พยอม ไชยเพช็ร ครู อเุทนพฒันา สพม.เขต 22 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนในกลุ่มดงหลวงตอนล่ำง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมกุดำหำร
1 น.ส.นิภัทรา รอบคอบ ครู บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลกกตมู หรือต ำบลพังแดง จังหวัดมกุดำหำร
1 นายสุทธิชัย ใจคุ้มเกา่ ครู คลองบา้นพร้าว สพป.ปทมุธานเีขต1 ภาษาไทย
2 น.ส.อรอนงค์ อดุมจิตร ครู ชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแกว้ สพป.นครพนมเขต2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรยีนบำ้นหนองโอใหญ่
1 น.ส.วงทอง อทุยั ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 ว่าที่ ร.ต.เวชมนต์ แสนโคตร ครู บา้นค้าพอก1 สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา
3 นาอจัฉรา ลาดนาเลา ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
4 นางอารียา คนหาญ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
5 น.ส.เกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา 17



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

6 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
7 น.ส.กรวิกา เสียงล ้า ครู บา้นสงเปอืยเหนอื สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
8 นายชัยสันต์ หว้ยทราย ครู บา้นตูมหวาน สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
9 น.ส.อญัชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มกุดาหาร การศึกษาปฐมวัย
10 นางกมลธนสัร์ สว่างสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์
11 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุเขต3 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา12 นางสุดารัตน ์ไตรยวงค์ ครู ค้าชะอพีทิยาคม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์
13 นายวิพจน ์แสนสุข ครู ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
14 น.ส.อรพรรณ ก้าริสุ ครู น ้าตกหว้ยสวนพลู สพป.ราชบรีุเขต1 คอมพวิเตอร์
15 น.ส.กติติยา กลุวงค์ ครู วัดหว้ยหมฯู สพป.ราชบุรีเขต1 ภาษาไทย
16 นายทนงศักด์ิ พลอยพนัธ์ ครู บา้นค้าเดือย สพป.อ้านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

17 นายวรภพ ตุละพภิาค ครู บา้นหนิเทนิ สพป.ปราจีนบรีุเขต2 คอมพิวเตอร์

18 นายพรมมนิทร์ นครชัย ครู บา้นอกีดุ สพป.สกลนครเขต1 คณิตศาสตร์

19 นางนงเยาว์ คนกล้า ครู บา้นเหล่าศรีโหนโห่ สพป.นครพนมเขต2 คณิตศาสตร์
20 น.ส.อรอนงค์ อดุมจิตร ครู ชุมชนบา้นค้าพอกทา่ดอกแกว้ สพป.นครพนมเขต2 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

โรงเรียนบ้ำนโนนยำง
1 ว่าที่ ร.ต.เวชมนต์ แสนโคตร ครู บา้นค้าพอก1 สพป.มกุดาหาร สุขศึกษา
2 นาอจัฉรา ลาดนาเลา ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 นางสุดารัตน ์ไตรยวงค์ ครู ค้าชะอพีทิยาคม สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนโคกหินกอง
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นายอศัวิน ไตรยวงค์ ครู บา้นวังไฮ สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 น.ส.จุฬาลักษณ์ ไตรยวงค์ ครู บา้นหนองนกเขียน สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 นางรติรัตน ์วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์

โรงเรียนบ้ำนค ำพ้ี
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางรติรัตน ์วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
3 นางอารมสิน อาจวิชัย ครู บา้นเหล่านอ้ย สพป.มกุดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนหลุปปึง้
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นางรติรัตน ์วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
3 นายธีรวัฒน ์รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนแวง
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มกุดาหาร ภาษาไทย
2 นายอศัวิน ไตรยวงค์ ครู บา้นวังไฮ สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
3 นายธีรวัฒน ์รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนบ้ำนค ำพอก1
1 นายภกัดี พนัธุโพธิ์ ครู บา้นหว้ยทราย 2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
2 นายพชิิตพล สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนวังนอง
1 นายภกัดี พนัธุโพธิ์ ครู บา้นหว้ยทราย 2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนคันแท
1 นางสุมติรา พรมมี ครู บา้นโนนยาง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 นายชัยรัตน ์จิตจักร ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางอารียา คนหาญ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
4 น.ส.เกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน ้าสร้าง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
5 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
6 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์
7 นายพชิิตพล สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
8 น.ส.อลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอปุถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาองักฤษ

โรงเรียนชมุชนเมอืงหนองสูง
1 นางสุมติรา พรมมี ครู บา้นโนนยาง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 นายชัยรัตน ์จิตจักร ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางอารียา คนหาญ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
4 นายพชิิตพล สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
5 นางอศิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บา้นค้าบง1 สพป.มกุดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนงิ้ว
1 นายประพนัธ์ศักด์ิ หว้ยทราย ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มกุดาหาร ภาษาองักฤษ
2 นางกมลธนสัร์ สว่างสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มกุดาหาร วิทยาศาสตร์
3 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุเขต3 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา4 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐมเขต1 ภาษาองักฤษ
5 นายวิพจน ์แสนสุข ครู ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
6 น.ส.เกษมณี อณุวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จนัทบุรีเขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
7 น.ส.กติติยา กลุวงค์ ครู วัดหว้ยหมฯู สพป.ราชบุรีเขต1 ภาษาไทย
8 นายสุทธิชัย ใจคุ้มเกา่ ครู คลองบา้นพร้าว สพป.ปทมุธานเีขต1 ภาษาไทย
9 น.ส.อลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอปุถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาองักฤษ
10 ว่าที่ร.ต.หญิงสุธรรมมา สุวรรณไตรย์ ครู บา้นสวนผึ ง สพป.กาฬสินธุเ์ขต3 ดุริยางคศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย
1 นายธีรวัฒน ์รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนวังไฮ
1 นางอารียา คนหาญ ครู บา้นงิ ว สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

ข้อมูลข้าราชการครูที่ขอย้าย
หมำยเหตุที่ ชื่อ-สกุล

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2563
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลหนองสูงใต้
1 นางรติรัตน ์วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มกุดาหาร ฟสิิกส์
2 นายธีรวัฒน ์รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนใดก็ได้ในอ ำเภอหนองสูง ยกเวน้ โรงเรียนบำ้นโคกหินกอง  โรงเรียนบำ้นหนองแวง ต. หนองสูงใต้ อ.หนองสูง
1 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มกุดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอหนองสูง
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มกุดาหาร อตุสาหกรรมศิลป์
2 นายวิพจน ์แสนสุข ครู ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
3 นายสมคิด อนุยะนาม ครู วัดพทุธิสาร สพป.สระแกว้เขต2 พลศึกษา
4 น.ส.อลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอปุถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาองักฤษ
5 นายพรมมนิทร์ นครชัย ครู บา้นอกีดุ สพป.สกลนครเขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ไดใ้นสังกัดสพป.มกุดำหำร
1 นายชัย ค้ามงุคุณ ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ.เชียงราย สพฐ. การศึกษาพเิศษ
2 นายศราวุธ ใจตรง ครู วัดชมนมิติร สพป.สมทุรปราการเขต1 ภาษาไทย
3 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุเขต3 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา4 น.ส.วิจิตรา ศิริ ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ.มุกดาหาร สพป.มกุดาหาร การศึกษาพเิศษ
5 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐมเขต1 ภาษาองักฤษ
6 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู นคิมสงเคราะห์2 สพป.สระบรีุเขต1 ภาษาองักฤษ
7 น.ส.อนญัญา ค้าโยธา ครู บา้นสระแกว้ สพป.สุรินทร์เขต3 รัฐศาสตร์
9 นางสุจิตรา ภู่ถนนนอก ครู นาแกพทิยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
10 นายวิพจน ์แสนสุข ครู ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต22 คณิตศาสตร์
11 น.ส.ปรียดา แดงบตุร ครู บา้นแกง่จอ สพป.กาญจนบรีุเขต3 คณิตศาสตร์
12 น.ส.ศวัญญา เชื อค้าฮด ครู บา้นบางเบา้ สพป.ตราด ชีววทิยาประยกุต์

13 นายพชิิตชัย บดุดี ครู บา้นหวัแฮต สพป.บงึกาฬ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
14 น.ส.ณัลตระนา ชาภคู้า ครู วัดสุคันธาวาส(กมลนาวิน) สพป.สมทุรปราการเขต2 ภาษาไทย
15 น.ส.สุจิตรา ราชิวงศ์ ครู ศูนย์การพเิศษจ.กาญจนบรีุ สพฐ. การศึกษาพเิศษ
16 น.ส.เกษมณี อณุวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จนัทบุรีเขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
17 นายธณกรหาญ ค้าพลิาโสม ครู พบิลูอปุถัมภ์ สพป.กรุงเทพฯ รัฐประศาสนศาสตร์
18 น.ส.อรพรรณ ก้าริสุ ครู น ้าตกหว้ยสวนพลู สพป.ราชบรีุเขต1 คอมพวิเตอร์
19 น.ส.กติติยา กลุวงค์ ครู วัดหว้ยหมฯู สพป.ราชบุรีเขต1 ภาษาไทย
20 น.ส.สุดาภา ปญัญา ครู บา้นหนองกบ สพป.อบุลฯเขต5 คณิตศาสตร์
21 น.ส.พชัรีย์ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองแสงดงอบีา่ง สพป.สกลนครเขต3 คณิตศาสตร์

(ยกเว้นร.ร.ห้วยตาเปอะ ร.ร.บ้านแก้งช้างเนียม)

22 นางจริยา แกว้ศรีนวม ครู บา้นหว้ยหนิลาด สพป.สกลนครเขต3 ภาษาไทย
23 นายภทัรพงษ ์แสงสุวรรณ ครู โคกสีวิทยาสรรค์ สพม.เขต23 ดนตรี(ดุริยางคศิลป)์

24 นางกัลยาณี กาลจักร ครู แก่งคอย สพม.เขต4 ชีววิทยาประยุกต์

25 นางนงเยาว์ คนกล้า ครู บา้นเหล่าศรีโหนโห่ สพป.นครพนมเขต2 คณิตศาสตร์
26 น.ส.มณีวรรณ เสาว์ปา ครู บา้นนาดีวิทยา สพป.นครพนมเขต2 ภาษาองักฤษ
27 น.ส.วิลาสิน ีไชยวารี ครู บา้นดอนยางทุ่งนอ้ย สพป.นครพนมเขต2 การศึกษาปฐมวัย 20


