
ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร
โรงเรยีนอนุบำลมุกดำหำร

1 นายสายฟา้ อ่อนมณี ครู บา้นปง่ขาม สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
2 นางสุธดิา ก้อนค า ครู บา้นขามปอ้ม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บา้นสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
4 นางสาวณัฐมน สมตน ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ชีววทิยา
5 นางสาวณัฏฐยา ลามุน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
6 นางสาวสิริพกัตร์ วงษว์ฒันะ ครู นาค าน้อยวทิยา สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
7 นางสาวชรัณยภทัร์ อาจวชิัย ครู บา้นนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
8 นางสาวสุดาทพิย์ พนัสีหะ ครู วดัชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 วทิยาศาสตร์(เคมี)
9 นางสาวจุติพร สกุลไทย ครู บา้นสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต3 ภาษาอังกฤษ
10 นางสาวอนัญญา ค าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต3 รัฐศาสตร์
11 นางพรวลี ตรีประภากร ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ
12 นางธริดา วอ่งประเสริฐ ครู ธรรมาธปิไตย สพป.รายบรีุ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
14 นางสาวอรสา คนหาญ ครู เจ็ดสีวทิยาคาร สพม.เขต21 ภาษาอังกฤษ
15 นางสาวสุภาวดี เมืองโคตร ครู บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 ชีววทิยา
16 นางสาวนิภาวรรณ แก้วดี ครู บา้นหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 การศึกษาปฐมวยั
17 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วดัมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต2 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นค ำเขือง
1 นางสาวอนัญญา ค าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต3 รัฐศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นพรำนอ้น
1 นางสาวอนัญญา ค าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต3 รัฐศาสตร์
2 นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี ครู บา้นวงัพอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนเมืองใหม่
1 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บา้นสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
2 นายยศสันธ ์พนัธห์นองหวา้ ครู บา้นกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร เคมี
3 นางพรวลี ตรีประภากร ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ
4 นายวรีะ โพนทนั ครู นาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนมุกดำลัย
1 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บา้นสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
2 นางสาวณัฐมน สมตน ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ชีววทิยา
3 นางสาวณัฏฐยา ลามุน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
4 นางสาวสิริพกัตร์ วงษว์ฒันะ ครู นาค าน้อยวทิยา สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
5 นายยศสันธ ์พนัธห์นองหวา้ ครู บา้นกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร เคมี
6 นางพรวลี ตรีประภากร ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ
7 นางอรุณสุดา แก้วศรีนวม ครู นวมินทราชูทศิ อีสาน สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ
8 นางธริดา วอ่งประเสริฐ ครู ธรรมาธปิไตย สพป.รายบรีุ เขต 2 ภาษาอังกฤษ

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นกุดโงง้
1 นายวรีะ โพนทนั ครู นาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนค ำอำฮวนศรสีุรำษฎรว์ิทยำ
1 นางสาวณัฏฐยา ลามุน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นายกฤษฎา อุระ ครู บา้นนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต2 สารสนเทศคอมพวิเตอร์
3 นางสาวอนัญญา ค าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต3 รัฐศาสตร์
4 นางสาวหงษท์อง พนัทะ ครู บุ้งค้าวทิยาคม สพม.เขต28 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนชุมชนศรบีญุเรอืง
1 นางสาวณัฏฐยา ลามุน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นายยศสันธ ์พนัธห์นองหวา้ ครู บา้นกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร เคมี
3 นายวทิวสั อินทมานนท์ ครู วดัพร้าว สพป.พจิิตร เขต 2 สังคมศึกษา
4 นางพรวลี ตรีประภากร ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนส้มปอ่ย "รอดนุกูล"
1 นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบรูณ์ ครู นาวงัวทิยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นทำ่ไค้
1 นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบรูณ์ ครู นาวงัวทิยา สพม.เขต29 ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นโพนสวำง
1 นางสาวณัฐมน สมตน ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ชีววทิยา

โรงเรยีนชุมชนนำโปใหญ-่โคกสุวรรณ
1 นางวลัยพร เหลือศิริ ครู บา้นหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2 นางอนุช สีหะมงคล ครู ปง่แดงวทิยาคม สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
3 นายวทิวสั อินทมานนท์ ครู วดัพร้าว สพป.พจิิตร เขต 2 สังคมศึกษา
4 นางพรวลี ตรีประภากร ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนค ำอำฮวนศรสีุรำษฎรว์ิทยำ  
1 นางวลัยพร เหลือศิริ ครู บา้นหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นบุ่งอุทยั
1 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู บา้นหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร สุขศึกษา/คอมพวิเตอร์
2 นางสาวอรพนิ ปทัทมุ ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
3 นางสาววจิิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษจ.มกุดาหาร สพฐ. การศึกษาพเิศษ
4 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
5 นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี ครู บา้นวงัพอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
6 นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก ครู บา้นทา่เสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
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บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

7 นางสาวสุภาวดี เมืองโคตร ครู บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 ชีววทิยา
8 นางสาวนิภาวรรณ แก้วดี ครู บา้นหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 การศึกษาปฐมวยั
9 นายณัฐวฒิุ คุณพลู ครู บา้นตับเต่าโนนจันทร์ สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์
10 นางสาวนันทณิต สุค าภา ครู หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นนำโปน้อย
1 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู บา้นหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร สุขศึกษา/คอมพวิเตอร์
2 นางอนุช สีหะมงคล ครู ปง่แดงวทิยาคม สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นหนองแอก
1 นางอนุช สีหะมงคล ครู ปง่แดงวทิยาคม สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
2 นางสาวอรพนิ ปทัทมุ ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
3 นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี ครู บา้นวงัพอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำครำม
1 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู บา้นหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร สุขศึกษา/คอมพวิเตอร์
2 นางสุตานันท ์ปางชาติ ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
3 นายวทิวสั อินทมานนท์ ครู วดัพร้าว สพป.พจิิตร เขต 2 สังคมศึกษา
4 นางสาวชรัณยภทัร์ อาจวชิัย ครู บา้นนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
5 นางสาวสุดาทพิย์ พนัสีหะ ครู วดัชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 วทิยาศาสตร์(เคมี)
6 นายสุกิตต์ิ ปารีพนัธ์ ครู อนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สพป.สระบรีุ เขต1 สัตวศาสตร์
7 นางสาวเบญจมาศ ชาธพิา ครู บา้นมาบฟกัทอง สพป.ชลบรีุ เขต3 การทอ่งเที่ยวและการ
8 นางสาวสุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 ภาษาไทย
9 นางสาวทพิวรรณ ลับโกษา ครู บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ สพป.หนองคาย เขต2 ภาษาไทย
10 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
11 นางสาวหงษท์อง พนัทะ ครู บุ่งค้าวทิยาคม สพม.เขต28 คอมพวิเตอร์
12 นางสาวสมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อุบลราชธานี เขต3 การประถมศึกษา
13 นางสาวสุภาวดี เมืองโคตร ครู บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 ชีววทิยา
14 นางจิระนิตย์ คุณพลู ครู บา้นโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์
15 นางสาวสุธาริณี ตรงเทีย่ง ครู บา้นพทุธรักษา สพป.จังหวัดอ านาจเจริญ การประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นดงเย็น
1 นายวฒิุพงษ ์กอสุระ ครู บา้นนาโก สพป.เลย เขต 2 วทิยาศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นแก่นเต่ำ
1 นางสาววไิลวรรณ กันยะมี ครู บา้นหนองหญ้าคา สพป.บรีุรัมย์ เขต4 การพฒันาชุมชน

โรงเรยีนบำ้นสงเปอืยเหนือ
1 นางวรารัตน์ บญุซ า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางสาวยุพนิ ภาคภมูิ ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวประภสัสร อินธรัิตน์ ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ
4 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วดัมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต2 ภาษาอังกฤษ
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นปง่เปอืย
1 นางสาวทพิานัน เสียงหวาน ครู อนุบาลชลบรีุ สพป.ชลบรีุ เขต1 ภาษาไทย

สพป.ชลบรีุ เขต1
โรงเรยีนบำ้นศูนย์ไหม

1 นางวลัยพร เหลือศิริ ครู บา้นหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู บา้นหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร สุขศึกษา/คอมพวิเตอร์
3 นายวรีะ โพนทนั ครู นาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นปง่โพน
1 นางสุภาพร กุลสิงห์ ครู บา้นค าบง2 สพป.มุกดาหาร คอมพวิเตอร์
2 นางสุตานันท ์ปางชาติ ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์

โรงเรยีนไตรมิตรวิทยำคม
1 นางกมลธนัสร์ สวา่งสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2 นางสาวยุพนิ ภาคภมูิ ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวประภสัสร อินธรัิตน์ ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองน้ ำเต้ำ
1 นางสาวสมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อุบลราชธานี เขต3 การประถมศึกษา

โรงเรยีนชุมชนนำโสก
1 นางสาววรีนุช นาโสก ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางสาวสิริพร นาโสก ครู วดัคลองใหม่ สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
3 นายสุนันท ์วงษจ์ันทร์ ครู อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
4 นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์ ครู วดัคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทมุธานี เขต1 การประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นกุดแข้
1 นายสุนันท ์วงษจ์ันทร์ ครู อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
2 นางสาววไิลวรรณ กันยะมี ครู บา้นหนองหญ้าคา สพป.บรีุรัมย์ เขต4 การพฒันาชุมชน

โรงเรยีนบำ้นนำถ่อน
1 นายสุนันท ์วงษจ์ันทร์ ครู อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นดงมอน
1 นางสาวรุ่งทวิา ไชยวงศ์ ครู บา้นต้ิวราษฎร์อุทศิ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นางสาวยุพนิ ภาคภมูิ ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวประภสัสร อินธรัิตน์ ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ
4 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วดัมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต2 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำปำ่เปด้
1 นายสุนันท ์วงษจ์ันทร์ ครู อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นม่วงหกั
1 นางปทัมาภรณ์ คล่องดี ครู ชุมชนวดับางขัน สพป.ปทมุธานี เขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนหว้ยยำงจอมมณี
1 นางสาวยุพนิ ภาคภมูิ ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นสงเปอืย
1 นางสาวรุ่งทวิา ไชยวงศ์ ครู บา้นต้ิวราษฎร์อุทศิ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นผ่ึงแดด
1 นายทองสุข คล่องดี ครู บา้นปง่โพน สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางสาววไิลวรรณ กันยะมี ครู บา้นหนองหญ้าคา สพป.บรีุรัมย์ เขต4 การพฒันาชุมชน

โรงเรยีนบำ้นปำ่หวำย
1 นางสาวรุ่งทวิา ไชยวงศ์ ครู บา้นต้ิวราษฎร์อุทศิ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นดอนม่วย
1 นางอนุช สีหะมงคล ครู ปง่แดงวทิยาคม สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
2 นายวทิวสั อินทมานนท์ ครู วดัพร้าว สพป.พจิิตร เขต 2 สังคมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นโคกขำมเลียน
1 นายสุกิตต์ิ ปารีพนัธ์ ครู อนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สพป.สระบรีุ เขต1 สัตวศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นสำมขำมิตรภำพที่ 3
1 นายสุกิตต์ิ ปารีพนัธ์ ครู อนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สพป.สระบรีุ เขต1 สัตวศาสตร์
2 นางสาววราพร รูปงาม ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย

โรงเรยีนบำ้นนำเสือหลำยหนองยอ
1 นางสาววราพร รูปงาม ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย

โรงเรยีนบำ้นนำตะแบง1
1 นางสาววราพร รูปงาม ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย
2 นางสาวกุลวดี รูปงาม ครู ไทยรัฐวทิยา50(บา้นค าพี)้ สพป.นครพนม เขต1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นแก้งโนนค ำประชำสรรค์
1 นายสุกิตต์ิ ปารีพนัธ์ ครู อนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สพป.สระบรีุ เขต1 สัตวศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นนำโด่
1 นางสาวสิริพร นาโสก ครู วดัคลองใหม่ สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลมุกดำหำร 
1 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บา้นสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ 5



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเขตต ำบลมกุดำหำร ยกเว้น โรงเรียนมกุดำลยั โรงเรียนอนุบำลมกุดำหำร โรงเรียนนำค ำน้อยวิทยำ และโรงเรียนบำ้นกุดโง้ง
1 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู บา้นหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร สุขศึกษา/คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตเทศบำลต ำบลนำโสก อ ำเภอเมือง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวเกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน้ าสร้าง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลนำโสก อ ำเภอเมือง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวสุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 ภาษาไทย
2 นางสาวสมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อุบลราชธานี เขต3 การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในกลุ่มโรงเรยีนเครอืข่ำยสะพำนมิตรภำพ จังหวัดมุกดำหำร
1 นางสาวอรพนิ ปทัทมุ ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในกลุ่มเครอืข่ำยไตรมิตรนวพัฒน์ สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวสุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอเมืองมุกดำหำร
1 นายวทิวสั อินทมานนท์ ครู วดัพร้าว สพป.พจิิตร เขต 2 สังคมศึกษา
2 นายวษิณุพร วอ่งไว ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา
3 นางสาวอรพนิ ปทัทมุ ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
4 นายสุนันท ์วงษจ์ันทร์ ครู อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
5 นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบรูณ์ ครู นาวงัวทิยา สพม.เขต29 ภาษาไทย
6 นางสาววไิลวรรณ กันยะมี ครู บา้นหนองหญ้าคา สพป.บรีุรัมย์ เขต4 การพฒันาชุมชน
7 นางสาวจุติพร สกุลไทย ครู บา้นสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต3 ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
9 นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก ครู บา้นทา่เสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
10 นางสาวสุภาวดี เมืองโคตร ครู บา้นโคกก่องสหมิตรวทิยาคาร สพป.สกลนคร เขต1 ชีววทิยา
11 นายณัฐวฒิุ คุณพลู ครู บา้นตับเต่าโนนจันทร์ สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์
12 นางจิระนิตย์ คุณพลู ครู บา้นโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลค ำปำ่หลำย อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร
1 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 นางสาววราพร รูปงาม ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย
3 นางสาวกุลวดี รูปงาม ครู ไทยรัฐวทิยา50(บา้นค าพี)้ สพป.นครพนม เขต1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในเครอืข่ำยแก้วมุกดำ
1 นางจิระนิตย์ คุณพลู ครู บา้นโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในเครอืข่ำยสะพำนมิตรภำพ
1 นางจิระนิตย์ คุณพลู ครู บา้นโพนทา สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลดงมอน ต ำบลผ่ึงแดด ต ำบลบำ้นโคก จังหวัดมุกดำหำร
1 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วดัมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต2 ภาษาอังกฤษ 6



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

อ ำเภอค ำชะอี
โรงเรยีนบำ้นค้อ "บำ้นค้อวิทยำคำร"

1 นางสาวรุ่งนภา น้อยชิน ครู บา้นโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางคริษฐา คนขยัน ครู บา้นดงยางนันทวนั สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางยุวรัตน์ คนหาญ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 นางวรารัตน์ บญุซ า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 นางปทัมาภรณ์ คล่องดี ครู ชุมชนวดับางขัน สพป.ปทมุธานี เขต1 คณิตศาสตร์
7 นางสาวอรสา คนหาญ ครู เจ็ดสีวทิยาคาร สพม.เขต21 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นน้ ำเที่ยงวันคร ู2501
1 นางสาวเนตรระหงษ ์เสียงล้ า ครู บา้นแมด สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์/สังคมศึกษา
2 นางเจนจิรา ชูศักด์ิ ครู บา้นเหล่า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางจิดาภา โคตรพนัธ์ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวรัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อ
5 นางสาวสุดาทพิย์ พนัสีหะ ครู วดัชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 วทิยาศาสตร์(เคมี)
6 นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์ ครู วดัคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทมุธานี เขต1 การประถมศึกษา
7 นายก้องหล้า บตุรดีวงศ์ ครู บา้นฮ่องสิมประชาสรร สพป.สกลนคร เขต1 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)

โรงเรยีนบำ้นโนนสังข์ศร ี(ขอย้ำยสับเปลี่ยน)
1 นายวชิัย นามล้ า ครู บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห"์ สพป.มุกดหาร ศิลปศึกษา
2 นางคริษฐา คนขยัน ครู บา้นดงยางนันทวนั สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางจิดาภา โคตรพนัธ์ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางรัตติญา วงค์จันทร์ ครู บา้นโนนสมบรูณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 วทิยาศาสตร์
5 นางสาวนรากร รูปเหมาะ ครู บา้นโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นตูมหวำน
1 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นซ่ง
1 นางเจนจิรา ชูศักด์ิ ครู บา้นเหล่า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
3 นางจิดาภา โคตรพนัธ์ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวรัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อ
6 นายเสฏฐวฒิุ รอบรู้ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ
7 นายก้องหล้า บตุรดีวงศ์ ครู บา้นฮ่องสิมประชาสรร สพป.สกลนคร เขต1 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)

8 นางสาวนรากร รูปเหมาะ ครู บา้นโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
โรงเรยีนบำ้นหนองเอ่ียน 

1 นางสาวรุ่งนภา น้อยชิน ครู บา้นโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางกมลธนัสร์ สวา่งสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3 นางคริษฐา คนขยัน ครู บา้นดงยางนันทวนั สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางจิดาภา โคตรพนัธ์ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล ครู บา้นภลู้อม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 นางวรารัตน์ บญุซ า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นม่วง
1 นางเจนจิรา ชูศักด์ิ ครู บา้นเหล่า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายเสฏฐวฒิุ รอบรู้ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ
3 นายก้องหล้า บตุรดีวงศ์ ครู บา้นฮ่องสิมประชาสรร สพป.สกลนคร เขต1 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำ 
1 นางสาวรุ่งนภา น้อยชิน ครู บา้นโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางยุวรัตน์ คนหาญ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางวรารัตน์ บญุซ า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 นายศรีริปนิ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
5 นายธนากร ประดับพนัธ์ ครู บา้นศิริพฒันา สพป.ยโสธร เขต1 สังคมศึกษา
6 นางรัตติญา วงค์จันทร์ ครู บา้นโนนสมบรูณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 วทิยาศาสตร์
7 นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์ ครู วดัคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทมุธานี เขต1 การประถมศึกษา
8 นางสาวอรสา คนหาญ ครู เจ็ดสีวทิยาคาร สพม.เขต21 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองสระพังทอง
1 นางปทัมาภรณ์ คล่องดี ครู ชุมชนวดับางขัน สพป.ปทมุธานี เขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นแมด
1 นางยุวรัตน์ คนหาญ ครู บา้นตูมหวาน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายทองสุข คล่องดี ครู บา้นปง่โพน สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
3 นางรัตติญา วงค์จันทร์ ครู บา้นโนนสมบรูณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 วทิยาศาสตร์
4 นายเสฏฐวฒิุ รอบรู้ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองบง
1 นางเจนจิรา ชูศักด์ิ ครู บา้นเหล่า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นดงยำง1
1 นางสาวรุ่งนภา น้อยชิน ครู บา้นโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองเอ่ียนดงรำษฎรส์งเครำะห์
1 นางกมลธนัสร์ สวา่งสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
2 นางพยอม กอสุวรรณ ครู บา้นโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร การพลศึกษา
3 นางสาวเนตรระหงษ ์เสียงล้ า ครู บา้นแมด สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์/สังคมศึกษา
4 นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
5 นางอัจฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
7 นางสาวรัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศเพือ่การ

จดัการ
8 นายศรีริปนิ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา

โรงเรยีนบำ้นโนนสว่ำง1
1 นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนชุมชนบำ้นค ำชะอี
1 นางเด็ดดวง ด่านวนัดี ครู ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร วดัผลฯ
2 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
3 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
5 นางสาวรัตติกาล แสนสุข ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อ
6 นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์ ครู วดัคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทมุธานี เขต1 การประถมศึกษา
7 นายแทนไท สุวรรณไตรย์ ครู ค าชะอีวทิยาคาร สพม.เขต 22 สังคมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นหนองกะปำด
1 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นแก้งช้ำงเนียม
1 นางเด็ดดวง ด่านวนัดี ครู ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร วดัผลฯ
2 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 11 (บำ้นแข้)
1 นางปทัมาภรณ์ คล่องดี ครู ชุมชนวดับางขัน สพป.ปทมุธานี เขต1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นแฝก
1 นายทองสุข คล่องดี ครู บา้นปง่โพน สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำสรำ้งถ่อ
1 นายทองสุข คล่องดี ครู บา้นปง่โพน สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางสาวนรากร รูปเหมาะ ครู บา้นโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนวัดหลวงปู่จำม "มหำปญุโญ บำ้นหว้ยทรำยรำษฎรป์ระสงค์" 
1 นางเด็ดดวง ด่านวนัดี ครู ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร วดัผลฯ
2 นางสาวเนตรระหงษ ์เสียงล้ า ครู บา้นแมด สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์/สังคมศึกษา
3 นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
4 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นนำปุ่ง
1 นางเด็ดดวง ด่านวนัดี ครู ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร วดัผลฯ
2 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน ครู บา้นแฝก สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 นางนภาพร แสนโสม ครู บา้นดงยาง1 สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนค ำบกรำษฎรนุ์กูล
1 นางสาวเกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน้ าสร้าง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลบำ้นเหล่ำ
1 นางคริษฐา คนขยัน ครู บา้นดงยางนันทวนั สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลค ำบก ต ำบลน้ ำเที่ยง และต ำบลค ำชะอี ยกเว้นร.ร.บำ้นหว้ยตำเปอะ
1 นางกมลธนัสร์ สวา่งสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนหว้ยตำเปอะ
1 นางสาววารินท ์นิลมาตร ครู บา้นดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
2 นางสาวสุธาริณี ตรงเทีย่ง ครู บา้นพทุธรักษา สพป.จังหวัดอ านาจเจริญ การประถมศึกษา

3 นางสาววรรณวิศา พระสว่าง ครู บา้นหนองไฮ สพป.อ านาจเจริญ การศึกษาปฐมวัย
4 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุ เขต3 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตต ำบลค ำชะอี
1 นางเด็ดดวง ด่านวนัดี ครู ชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร วดัผลฯ
2 นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
3 นางลักขณา สุวรรณพนัธ์ ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอค ำชะอี ยกเว้นโรงเรยีนหว้ยตำเปอะ 
1 นางสาวเกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน้ าสร้าง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางสาวอรสา คนหาญ ครู เจ็ดสีวทิยาคาร สพม.เขต21 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตอ ำเภอค ำชะอี 
1 นายศรีริปนิ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
2 นางรัตติญา วงค์จันทร์ ครู บา้นโนนสมบรูณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 วทิยาศาสตร์
3 นายก้องหล้า บตุรดีวงศ์ ครู บา้นฮ่องสิมประชาสรร สพป.สกลนคร เขต1 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป)์

โรงเรยีนในกลุ่มเครอืข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำค ำชะอีก้ำวหน้ำ
1 นางรัตติญา วงค์จันทร์ ครู บา้นโนนสมบรูณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 วทิยาศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในเครอืข่ำยผำซำนศึกษำพัฒน์
1 นางวรารัตน์ บญุซ า ครู บา้นโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตต ำบลน้ ำเที่ยง
1 นายเสฏฐวฒิุ รอบรู้ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอค ำชะอี ยกเว้น ต ำบลบำ้นค้อ
1 นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก ครู บา้นทา่เสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั

อ ำเภอดอนตำล
โรงเรยีชุมชนโพธิ์ไทร

1 นางสาวดอกมะลิ ใจตรง ครู บา้นนายอ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นนำยอ
1 นางสาวขวญัทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานี เขต5 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนบำ้นแก้ง2
1 นายอานนท ์ปนัฟู ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 นางสาวปรียามาศ ยืนยง ครู ชุมชนโพธิไ์ทร สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นหว้ยกอก2
1 นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ ครู บา้นโคก1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นโคกพัฒนำ
1 นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ ครู บา้นโคก1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นค ำดู่
1 นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ ครู บา้นโคก1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นนำสะโน
1 นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ ครู บา้นโคก1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนนำสะเม็งวิทยำ
1 นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ ครู บา้นโคก1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
2 นางมณีรัตน์ น้อยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นดง
1 นางสาวปรียามาศ ยืนยง ครู ชุมชนโพธิไ์ทร สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นโคกสว่ำง1
1 นายอานนท ์ปนัฟู ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ)

โรงเรยีนบำ้นหนองบอน
1 นางวริีณทริา อนุเคน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนชุมชนดอนตำล
1 นางประภาพรรณ์ สกุลเดช ครู บา้นนายาง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
2 นางมณีรัตน์ น้อยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ ครู บา้นแก้ง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นายธรีะยุทธ ทวบีตุร ครู บา้นแก้ง2 สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
5 นางสาววภิาว ีบตุรธรรม ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 โสตทศันศึกษา
6 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นนำโพธิ์
1 นายธรีะยุทธ ทวบีตุร ครู บา้นแก้ง2 สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นางสาววภิาว ีบตุรธรรม ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 โสตทศันศึกษา

โรงเรยีนบำ้นโพนสว่ำง
1 นางมณีรัตน์ น้อยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางวนิดา ชื่นนิรันดร์ ครู บา้นแก้ง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางสาววภิาว ีบตุรธรรม ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 โสตทศันศึกษา 11



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นนำม่วง
1 นางสาววภิาว ีบตุรธรรม ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 โสตทศันศึกษา

โรงเรยีนบำ้นบำก2
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางวริีณทริา อนุเคน ครู บา้นนาทาม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางมณีรัตน์ น้อยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำหมี
1 นางสาวพชัยา กุชโร ครู บา้นโคกหนองหล่ม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางสาวเกษมณี อุณวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จันทบรีุ เขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

โรงเรยีนบำ้นนำยำง
1 นางสาวยุพา ศรีลาศักด์ิ ครู บา้นหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองเม็ก
1 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บา้นสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์
2 นางสาวจุติพร สกุลไทย ครู บา้นสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต3 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบำ้นนำปง่
1 นางอรอนุา เชื้อดี ครู ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อ านาจเจริญ ชีววิทยา

โรงเรียนบำ้นหว้ยทรำย2
1 นางอรอนุา เชื้อดี ครู ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อ านาจเจริญ ชีววิทยา

บำ้นปำ่ไร่ปำ่ชำดวิทยำ
1 นางอรอนุา เชื้อดี ครู ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อ านาจเจริญ ชีววิทยา

โรงเรียนบำ้นหนองเมก็
1 นางอรอนุา เชื้อดี ครู ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อ านาจเจริญ ชีววิทยา

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลดอนตำล
1 นางสาววภิาว ีบตุรธรรม ครู ปยิะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 โสตทศันศึกษา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลปำ่ไร่ปำ่ชำด 
1 นางธาราทพิย์ สีหานาม ครู บ้านสามขาฯ สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 นางอรอนุา เชื้อดี ครู ชุมชนโคกสารวิทยา สพป.อ านาจเจริญ ชีววิทยา

โรงเรียนใดก็ไดใ้นต ำบลเหลำ่หมี
1 นางสาวขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานี เขต5 คณิตศาสตร์ 12



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรียนใดก็ไดใ้นเครือขำ่ยภผูำเทบิพัฒนำ
1 นางสาวขวัญทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานี เขต5 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอดอนตำล
1 นางมณีรัตน์ น้อยนาดี ครู บา้นหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางสาวขวญัทอง คนยืน ครู บา้นกวางดีด สพป.อุบลราชธานี เขต5 คณิตศาสตร์
3 นายอภสิิทธิ ์ใจทศัน์ ครู บา้นคลองเจ้า สพป.อ านาจเจริญ นิเทศศาสตร์(ส่ือสารการกีฬา)
4 นางสาวจุติพร สกุลไทย ครู บา้นสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต3 ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวเกษมณี อุณวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จันทบรีุ เขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
6 นางสาวธญัญลักษณ์ แดงบตุร ครู ดงมอนวทิยาคม สพม.เขต 22 ภาษาอังกฤษ
7 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
8 นายวฒิุพงษ ์กอสุระ ครู บา้นนาโก สพป.เลย เขต 2 วทิยาศาสตร์

อ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย
โรงเรยีนบำ้นค ำสรอ้ย

1 นางสาวอัญชลี อุค า ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ชีววทิยาประยุกต์
2 นางสุตานันท ์ปางชาติ ครู บา้นปง่เปอืย สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
3 นางสาวชุติมา โชติมุข ครู บา้นหนองแวงใหญ่ สพป.มุกดาหาร จิตรกรรม
4 นางเพญ็ศรี ขันค า ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนปง่แดงวิทยำคม
1 นางสาวอัญชลี อุค า ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ชีววทิยาประยุกต์
2 นายกฤษฎา อุระ ครู บา้นนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต2 สารสนเทศคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นบะ
1 นางสาวชุติมา โชติมุข ครู บา้นหนองแวงใหญ่ สพป.มุกดาหาร จิตรกรรม
2 นางเพญ็ศรี ขันค า ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3 นายกฤษฎา อุระ ครู บา้นนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต2 สารสนเทศคอมพวิเตอร์

โรงเรยีบ ำรงุพงศ์อุปถัมภ์
1 นางสาวอัญชลี อุค า ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ชีววทิยาประยุกต์
2 นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ ครู บา้นหนองหมาก สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
3 นางสาวสุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 ภาษาไทย
4 นางสาวทพิวรรณ ลับโกษา ครู บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ สพป.หนองคาย เขต2 ภาษาไทย
5 นางสาวกรวภิา มิระสิงห์ ครู บา้นหนอง สพป.หนองคาย เขต1 การประถมศึกษา
6 นางสาวสุรัสวดี จันทพนัธ์ ครู พรเจริญวทิยา สพม.เขต21 ภาษาไทย
7 นางสาวหงษท์อง พนัทะ ครู บุ่งค้าวทิยาคม สพม.เขต28 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนชุมชนบำ้นม่วงไข่
1 นางนัชชา นนทพ์ละ ครู นาหวา้ประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนชุมชนบำ้นหนองแวงน้อย
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นางนัชชา นนทพ์ละ ครู นาหวา้ประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ ครู บา้นหนองหมาก สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4 นางสาววจิิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษจ.มกุดาหาร สพฐ. การศึกษาพเิศษ
5 นางสาวกรวภิา มิระสิงห์ ครู บา้นหนอง สพป.หนองคาย เขต1 การประถมศึกษา
6 นางสาวปญุญาพฒัน์ จันทร์เอก ครู บา้นหนองสองหอ้งดอนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
7 นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก ครู บา้นทา่เสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
8 นางสาวสมจิตร ศุภษร ครู บา้นฟา้หว่น สพป.อุบลราชธานี เขต3 การประถมศึกษา
9 นางสาวนวลฉว ีสุวรรณเพชร ครู บา้นดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นภแูผงม้ำ
1 นางสาวปญุญาพฒัน์ จันทร์เอก ครู บา้นหนองสองหอ้งดอนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นปำ่เตย
1 นางสาวปญุญาพฒัน์ จันทร์เอก ครู บา้นหนองสองหอ้งดอนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นค ำนำงโอก
1 นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ ครู บา้นหนองหมาก สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนค ำแฮดประชำสรรค์
1 นางสาวสิร์ดาภทัร สร้อยมุกดา ครู บา้นค านางโอก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นอุ่มไผ่
1 นางสาวสิร์ดาภทัร สร้อยมุกดา ครู บา้นค านางโอก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นหนองสระพัง
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนชุมชนบำ้นม่วงไข่
1 นางเพญ็ศรี ขันค า ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นนำกอก 
1 นายทรงวฒิุ จักรสาร ครู บา้นนาอุดม สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นนำอุดม
1 นางฐิดาภา จันปุ่ม ครู บา้นขอนแก่น สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
2 นายกฤษณะ สงวนชม ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา
3 นางสาวนวลฉว ีสุวรรณเพชร ครู บา้นดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นขอนแก่น
1 นายกฤษณะ สงวนชม ครู คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา 14



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นหนองนกเขียน
1 นายอัศวนิ ไตรยวงค์ ครู บา้นวงัไฮ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนเตรยีมทหำรรุน่ที่ 13 อนุสรณ์
1 นายทรงวฒิุ จักรสาร ครู บา้นนาอุดม สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นหว้ยกอก1
1 นายทรงวฒิุ จักรสาร ครู บา้นนาอุดม สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 นางนัชชา นนทพ์ละ ครู นาหวา้ประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นางเพญ็ศรี ขันค า ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นโนนเกษม
1 นายทรงวฒิุ จักรสาร ครู บา้นนาอุดม สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรยีนคณะเทศบำลนครกรงุเทพ 3
1 นายศรีริปนิ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
2 นางสาวเยาวมาลย์ ภารสมบรูณ์ ครู นาวงัวทิยา สพม.เขต29 ภาษาไทย
3 นางสาวเบญจมาศ ชาธพิา ครู บา้นมาบฟกัทอง สพป.ชลบรีุ เขต3 การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม
4 นายอภสิิทธิ ์ใจทศัน์ ครู บา้นคลองเจ้า สพป.อ านาจเจริญ นิเทศศาสตร์(ส่ือสารการกีฬา)
5 นางสาวทพิวรรณ ลับโกษา ครู บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ สพป.หนองคาย เขต2 ภาษาไทย
6 นางสาวกรวภิา มิระสิงห์ ครู บา้นหนอง สพป.หนองคาย เขต1 การประถมศึกษา
7 นางธริดา วอ่งประเสริฐ ครู ธรรมาธปิไตย สพป.รายบรีุ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
8 นายวฒิุพงษ ์กอสุระ ครู บา้นนาโก สพป.เลย เขต 2 วทิยาศาสตร์
9 นางสาวนวลฉว ีสุวรรณเพชร ครู บา้นดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 การศึกษาปฐมวยั
10 นางสาวสุธาริณี ตรงเทีย่ง ครู บา้นพทุธรักษา สพป.จังหวัดอ านาจเจริญ การประถมศึกษา

11 นางสาวอลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาอังกฤษ
โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลรม่เกล้ำ 

1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลนิคมค ำสรอ้ย
1 นางนัชชา นนทพ์ละ ครู นาหวา้ประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตอ ำเภอนิคมค ำสรอ้ย
1 นางสาวกรวภิา มิระสิงห์ ครู บา้นหนอง สพป.หนองคาย เขต1 การประถมศึกษา
2 นางธริดา วอ่งประเสริฐ ครู ธรรมาธปิไตย สพป.รายบรีุ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
3 นายวฒิุพงษ ์กอสุระ ครู บา้นนาโก สพป.เลย เขต 2 วทิยาศาสตร์
4 นางสาวนวลฉว ีสุวรรณเพชร ครู บา้นดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 การศึกษาปฐมวยั
5 นางสาวศิวาพร แก้วหาญ ครู บา้นซ าบา่ง สพป.เลย เขต 2 ภาษาอังกฤษ

อ ำเภอหว้ำนใหญ่
โรงเรยีนบำ้นชะโนด 1

1 นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพนัธ์ ครู บา้นนาตะแบง1 สพป.มุกดาหาร นาฏศิลปไ์ทย
2 นางปาณิสรา เพง็ธรรม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นหว้ำนใหญ่
1 นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพนัธ์ ครู บา้นนาตะแบง1 สพป.มุกดาหาร นาฏศิลปไ์ทย
2 นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตร ครู บา้นขามปอ้ม สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา
3 นางสาวกันธยิา เมืองโคตร ครู อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต3 วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ

โรงเรยีนบำ้นปง่ขำม
1 นายวษิณุพร วอ่งไว ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นสองคอน
1 นายวษิณุพร วอ่งไว ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา
2 นางสาวกันธยิา เมืองโคตร ครู อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต3 วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ

โรงเรยีนบำ้นขำมปอ้ม
1 นางปาณิสรา เพง็ธรรม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์
2 นางสาวกันธยิา เมืองโคตร ครู อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต3 วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ

โรงเรยีนสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี 84 พรรษำ
1 นางสาวกุลวดี รูปงาม ครู ไทยรัฐวทิยา50(บา้นค าพี)้ สพป.นครพนม เขต1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นนำขำมปอ้ม
1 นางสาวกันธยิา เมืองโคตร ครู อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต3 วศิวกรรมเคมีและชีวภาพ

โรงเรยีนชุมชนบำ้นบำงทรำยน้อย
1 นางปาณิสรา เพง็ธรรม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นทรำยทอง
1 นางปาณิสรา เพง็ธรรม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์
2 นายมงคล ตรงเที่ยง ครู บา้นทรายทอง สพป.สกลนคร เขต1 คอมพวิเตอร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลบำงทรำยน้อยและต ำบลชะโนด อ ำเภอหว้ำนใหญ ่สพป.มุกดำหำร
1 นางปาณิสรา เพง็ธรรม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลหว้ำนใหญ่
1 นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตร ครู บา้นขามปอ้ม สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอหว้ำนใหญ่
1 นายวษิณุพร วอ่งไว ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา
2 นางสาวอรพนิ ปทัทมุ ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต2 คณิตศาสตร์
3 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ
4 นายณัฐวฒิุ คุณพลู ครู บา้นตับเต่าโนนจันทร์ สพป.นครพนม เขต 1 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลปง่ขำม อ ำเภอหว้ำนใหญ ่จังหวัดมุกดำหำร
1 นางสาววราพร รูปงาม ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 ดนตรีคีตศิลปไ์ทย 16



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

อ ำเภอดงหลวง
โรงเรยีนบำ้นนำหนิกอง

1 นางอนัญญา กล่ินสุข ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
2 นางอลิษา เศษฤทธิ์ ครู บา้นปากช่อง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางสาววราลี เหลือผล ครู บา้นนาอ่าง สพป.บงึกาฬ ภาษาอักฤษ
4 นางสาววารินท ์นิลมาตร ครู บา้นดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
5 นายศราวธุ สกุลโพน ครู ชุมชนวดัเขาไม้แก้ว สพป.ชลบรีุ เขต3 เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

โรงเรยีนบำ้นปำกช่อง
1 นางอนัญญา กล่ินสุข ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นสำนแว้
1 นางอนัญญา กล่ินสุข ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวยั
2 นางอลิษา เศษฤทธิ์ ครู บา้นปากช่อง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางสาววราลี เหลือผล ครู บา้นนาอ่าง สพป.บงึกาฬ ภาษาอักฤษ
4 นางสาววารินท ์นิลมาตร ครู บา้นดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
5 นายศราวธุ สกุลโพน ครู ชุมชนวดัเขาไม้แก้ว สพป.ชลบรีุ เขต3 เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

โรงเรยีนบำ้นแก้งนำง
1 นางสาววารินท ์นิลมาตร ครู บา้นดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
2 นางสาววรรณวิศา พระสว่าง ครู บา้นหนองไฮ สพป.อ านาจเจริญ การศึกษาปฐมวัย

โรงเรยีนบำ้นกกตูม
1 นางขนิษฐา โคตรธรรม ครู บา้นโนนส าราญ-ยางเรียน สพป.บงึกาฬ ภาษาอังกฤษ
2 นางสาววราลี เหลือผล ครู บา้นนาอ่าง สพป.บงึกาฬ ภาษาอักฤษ
3 นางสาวอลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นนำหลัก
1 นายธนากร ประดับพนัธ์ ครู บา้นศิริพฒันา สพป.ยโสธร เขต1 สังคมศึกษา
2 นางสาวสิริพร นาโสก ครู วดัคลองใหม่ สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
3 นางสาวเบญจมาศ ชาธพิา ครู บา้นมาบฟกัทอง สพป.ชลบรีุ เขต3 การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม
4 นายวชัรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ประวติัศาสตร์
5 นางขนิษฐา โคตรธรรม ครู บา้นโนนส าราญ-ยางเรียน สพป.บงึกาฬ ภาษาอังกฤษ
6 นางสาววราลี เหลือผล ครู บา้นนาอ่าง สพป.บงึกาฬ ภาษาอักฤษ
7 นางชวลิดา รัตนวงศากุล ครู วดัมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต2 ภาษาอังกฤษ
8 นางสาววรรณวิศา พระสว่าง ครู บา้นหนองไฮ สพป.อ านาจเจริญ การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบำ้นฝ่ังแดง
1 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุ เขต3 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

โรงเรยีนบำ้นก้ำนเหลืองดง
1 นายวชัรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ประวติัศาสตร์
2 นางสาวนันทณิต สุค าภา ครู หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนบำ้นโพนไฮ
1 นายวชัรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ประวติัศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนชะโนด2
1 นายธนากร ประดับพนัธ์ ครู บา้นศิริพฒันา สพป.ยโสธร เขต1 สังคมศึกษา
2 นางสาวสุดาทพิย์ พนัสีหะ ครู วดัชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 วทิยาศาสตร์(เคมี)
3 นางสาวเบญจมาศ ชาธพิา ครู บา้นมาบฟกัทอง สพป.ชลบรีุ เขต3 การทอ่งเที่ยวและการ
4 นายอภสิิทธิ ์ใจทศัน์ ครู บา้นคลองเจ้า สพป.ตราด นิเทศศาสตร์(ส่ือสาร
5 นางสาววไิลวรรณ กันยะมี ครู บา้นหนองหญ้าคา สพป.บรีุรัมย์ เขต4 การพฒันาชุมชน
6 นางสาวทศันีย์ ประทมุลี ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 คณิตศาสตร์
7 นางสาววจิิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษจ.มกุดาหาร สพฐ. การศึกษาพเิศษ
8 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ
9 นายวชัรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู ชัยปญัญาวทิยานุสรณ์ สพม.เขต 22 ประวติัศาสตร์
10 นางสาวกุลวดี รูปงาม ครู ไทยรัฐวทิยา50(บา้นค าพี)้ สพป.นครพนม เขต1 ภาษาอังกฤษ
11 นางสาวเพชรชนก ค ามุงคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 ภาษาไทย
12 นางสาวสุธาริณี ตรงเทีย่ง ครู บา้นพทุธรักษา สพป.จังหวัดอ านาจเจริญ การประถมศึกษา

13 นางสาววรรณวิศา พระสว่าง ครู บา้นหนองไฮ สพป.อ านาจเจริญ การศึกษาปฐมวัย

โรงเรยีนบำ้นโสก
1 นางสาวสิริพร นาโสก ครู วดัคลองใหม่ สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
2 นางสาวทศันีย์ ประทมุลี ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 คณิตศาสตร์
3 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ
4 นางสาวอลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาอังกฤษ
5 นางจิตติมาภรณ์ สุขขา ครู ร่มเกล้า สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นย้อมพัฒนำ
1 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำดง
1 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

โรงเรยีนบำ้นเปยีด
1 นางจิตติมาภรณ์ สุขขา ครู ร่มเกล้า สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอดงหลวงหรอือ ำเภอค ำชะอี สพป.มุกดำหำร
1 นางสาววรรณวศิา พระสวา่ง ครู บา้นหนองไฮ สพป.อ านาจเจริญ การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนใดก็ได้ในเครอืข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดงหลวง
1 นางสาวทศันีย์ ประทมุลี ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 คณิตศาสตร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในเครอืข่ำยดงหลวง (ดงหลวงตอนล่ำง)
1 นางสาวพยอม ไชยเพช็ร ครู อุเทนพฒันา สพม.เขต 22 สารสนเทศเพื่อการจัดการ

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลกกตูม 
1 นางสาววราลี เหลือผล ครู บา้นนาอ่าง สพป.บงึกาฬ ภาษาอักฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในเขตอ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร
1 นางสาววารินท ์นิลมาตร ครู บา้นดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
2 นางสาวนันทณิต สุค าภา ครู หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร การศึกษาปฐมวยั
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลหนองแคน อ ำเภอดงหลวง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวนันทณิต สุค าภา ครู หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร การศึกษาปฐมวยั

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลดงหลวง อ ำเภอดงหลวง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวนันทณิต สุค าภา ครู หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร การศึกษาปฐมวยั
2 นางสาวเพชรชนก ค ามุงคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลชะโนดน้อย อ ำเภอดงหลวง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวเพชรชนก ค ามุงคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลหนองบวั อ ำเภอดงหลวง สพป.มุกดำหำร
1 นางสาวเพชรชนก ค ามุงคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอดงหลวงตอนล่ำง 
1 นางสาวเพชรชนก ค ามุงคุณ ครู บา้นหนองทุ่มหนองโจด สพป.สกลนคร เขต2 ภาษาไทย

อ ำเภอหนองสูง
โรงเรยีนบำ้นหนองโอใหญ่

1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 นางสาววงทอง อุทยั ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
5 นางอัจฉรา ลาดนาเลา ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
6 นายชัยรัตน์ จิตจักร ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
7 นายณรงค์เดช ปณุขันธุ์ ครู บา้นโนนสะอาด2 สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์
8 นายวฒิุศาสตร์ แสนโคตร ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต22 วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นคันแท
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นายชัยรัตน์ จิตจักร ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา

โรงเรยีนชุมชนเมืองหนองสูง
1 นางรติรัตน์ วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
2 นางอัจฉรา ลาดนาเลา ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
3 นายชัยรัตน์ จิตจักร ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางทองไสย ทา้วบตุร ครู บา้นดงเย็น สพป.มุกดาหาร นาฏศิลป์
5 นายณรงค์เดช ปณุขันธุ์ ครู บา้นโนนสะอาด2 สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์
6 นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ ครู บา้นหนองหมาก สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรยีนบำ้นโนนยำง
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 นางกมลธนัสร์ สวา่งสังวาลย์ ครู บา้นฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

4 นางมุจลินทร์ จันปุ่ม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
5 นายประดิษฐ์ กระธรรมะ ครู บา้นหนองยาง สพป.มุกดาหาร ศิลปศึกษา
6 นางอัจฉรา ลาดนาเลา ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
7 นายชัยรัตน์ จิตจักร ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางวนิดา สวา่งวงษ์ ครู บา้นเกาะโพธิ์ สพป.ชลบรีุ เขต 2 ภาษาไทย
9 นายวฒิุศาสตร์ แสนโคตร ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต22 วทิยาการคอมพวิเตอร์
10 นายพชิิตพล สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นค ำพอก1
1 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
2 นายพชิิตพล สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นเปำ้ปำ่แสด
1 นายธรีวฒัน์ รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นายกระบลิ อาจวชิัย ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
3 นางรัตนจันทร์เพญ็ อาจวชิัย ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
5 นางอารมสิน อาจวชิัย ครู บา้นเหล่าน้อย สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
6 นางทองไสย ทา้วบตุร ครู บา้นดงเย็น สพป.มุกดาหาร นาฏศิลป์
7 นายณรงค์เดช ปณุขันธุ์ ครู บา้นโนนสะอาด2 สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นกกไฮโนนน้ ำค ำ
1 นายพชิิตพล สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นวังนอง
1 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บา้นหนองสระพงั สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
2 นายพชิิตพล สุวรรณไตรย์ ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา

โรงเรยีนบำ้นหลุบปึ้ง
1 นางสาวสริอาภรณ์ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกกลาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบญุ ครู บา้นหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พชิศาสตร์ (พชืผัก)
3 นางรติรัตน์ วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
4 นายธรีวฒัน์ รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
5 นายกระบลิ อาจวชิัย ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
6 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นภู
1 นายกระบลิ อาจวชิัย ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นางรัตนจันทร์เพญ็ อาจวชิัย ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นค ำพ้ี
1 นางรติรัตน์ วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
2 นางรัตนจันทร์เพญ็ อาจวชิัย ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนบำ้นโคกกลำง
1 นายธรีวฒัน์ รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นายอัศวนิ ไตรยวงค์ ครู บา้นวงัไฮ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
3 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรคร ูสำยงำนกำรสอน ที่ส่งค ำรอ้งขอย้ำย ประจ ำป ี2564
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำย

ที่ ชื่อ-สกุล

โรงเรยีนบำ้นวังไฮ
1 นายณรงค์เดช ปณุขันธุ์ ครู บา้นโนนสะอาด2 สพป.มุกดาหาร วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นโคกหนิกอง
1 นางสาวสริอาภรณ์ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกกลาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบญุ ครู บา้นหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พชิศาสตร์ (พชืผัก)
3 นางรติรัตน์ วาปี ครู บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟสิิกส์
4 นายอัศวนิ ไตรยวงค์ ครู บา้นวงัไฮ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
5 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นบุ่ง
1 นายวฒิุศาสตร์ แสนโคตร ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต22 วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนบำ้นเหล่ำน้อย
1 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบญุ ครู บา้นหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พชิศาสตร์ (พชืผัก)
2 นายธรีวฒัน์ รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
3 นายกระบลิ อาจวชิัย ครู บา้นนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
4 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นแวง
1 นางสาวสริอาภรณ์ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโคกกลาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนบำ้นงิว้
1 นางวนิดา สวา่งวงษ์ ครู บา้นเกาะโพธิ์ สพป.ชลบรีุ เขต 2 ภาษาไทย
2 นายวฒิุศาสตร์ แสนโคตร ครู ค าสร้อยพทิยาสรรค์ สพม.เขต22 วทิยาการคอมพวิเตอร์

โรงเรยีนใดก็ได้ในอ ำเภอหนองสูง
1 นายชยภณ กลางประพนัธ์ ครู บา้นโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 นางสาวเกษร อรุณมาตย์ ครู บา้นนาแพงโคกน้ าสร้าง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
3 นายประดิษฐ์ กระธรรมะ ครู บา้นหนองยาง สพป.มุกดาหาร ศิลปศึกษา
4 นางทองไสย ทา้วบตุร ครู บา้นดงเย็น สพป.มุกดาหาร นาฏศิลป์
5 นางสาวศิวาพร แก้วหาญ ครู บา้นซ าบา่ง สพป.เลย เขต 2 ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลหนองสูงใต้
1 นางสุปราณี คนหาญ ครู บา้นด่านมน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลหนองสูงใต้และต ำบลบำ้นเปำ้
1 นายธรีวฒัน์ รูปเหล่ียม ครู บา้นนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลโนนยำง ต ำบลภวูง ต ำบลบำ้นเปำ้ และต ำบลหนองสูง อ ำเภอหนองสูง
1 นายยศกร โสธรารังษี ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรยีนใดก็ได้ในต ำบลภวูง ต ำบลหนองสูง อ ำเภอหนองสูง สพป.มุกดำหำร
1 นายชัยรัตน์ จิตจักร ครู บา้นง้ิว สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีทางการศึกษา
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โรงเรยีนใดก็ได้ในสังกัดสพป.มุกดำหำร
1 นายศรีริปนิ ยืนยั่ง ครู บา้นหนองสระพงัทอง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
2 นายธนากร ประดับพนัธ์ ครู บา้นศิริพฒันา สพป.ยโสธร เขต1 สังคมศึกษา
3 นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ ครู บา้นหนองหมาก สพป.มุกดาหาร วทิยาศาสตร์ทั่วไป
4 นายวษิณุพร วอ่งไว ครู บา้นหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2 ประถมศึกษา
5 นางสาวสิริพร นาโสก ครู วดัคลองใหม่ สพป.สระบรีุ เขต2 คอมพวิเตอร์
6 นางสาวสุดาทพิย์ พนัสีหะ ครู วดัชนะสงสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 วทิยาศาสตร์(เคมี)
7 นายสุกิตต์ิ ปารีพนัธ์ ครู อนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สพป.สระบรีุ เขต1 สัตวศาสตร์
8 นางสาวเบญจมาศ ชาธพิา ครู บา้นมาบฟกัทอง สพป.ชลบรีุ เขต3 การทอ่งเที่ยวและการ
9 นายอภสิิทธิ ์ใจทศัน์ ครู บา้นคลองเจ้า สพป.อ านาจเจริญ นิเทศศาสตร์(ส่ือสารการกีฬา)
10 นางสาวทศันีย์ ประทมุลี ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 คณิตศาสตร์
11 นางสาวสุพชัชา เชี่ยวชาญ ครู ไทยรัฐวทิยา21(บา้นล าเหย) สพป.กาญจนบรีุ เขต4 ภาษาไทย
12 นางสาวจุติพร สกุลไทย ครู บา้นสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต3 ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวอนัญญา ค าโยธา ครู บา้นสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต3 รัฐศาสตร์
14 นางสาววจิิตรา ศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพเิศษจ.มกุดาหาร สพฐ. การศึกษาพเิศษ
15 นางสาวเกษมณี อุณวงศ์ ครู บา้นคลองลาว สพป.จันทบรีุ เขต1 ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
16 นางสาวทพิวรรณ ลับโกษา ครู บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ สพป.หนองคาย เขต2 ภาษาไทย
17 นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์ ครู วดัคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทมุธานี เขต1 การประถมศึกษา
18 นางปทัมาภรณ์ คล่องดี ครู ชุมชนวดับางขัน สพป.ปทมุธานี เขต1 คณิตศาสตร์
19 นางธริดา วอ่งประเสริฐ ครู ธรรมาธปิไตย สพป.รายบรีุ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
20 นายวฒิุพงษ ์กอสุระ ครู บา้นนาโก สพป.เลย เขต 2 วทิยาศาสตร์
21 นางสาวกันธยิา เมืองโคตร ครู อยุธยานุสรณ์ สพม.เขต3 วิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ
22 นางสาวศิริลักษณ์ โปร่งมณี ครู บา้นวงัพอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
23 นางขนิษฐา โคตรธรรม ครู บา้นโนนส าราญ-ยางเรียน สพป.บงึกาฬ ภาษาอังกฤษ
24 นางสาวปรียาภรณ์ นาโสก ครู บา้นทา่เสียวคันลึม สพป.อุบลราชธานี เขต3 การศึกษาปฐมวยั
25 นางวนิดา สวา่งวงษ์ ครู บา้นเกาะโพธิ์ สพป.ชลบรีุ เขต 2 ภาษาไทย
26 นางสาวนวลฉว ีสุวรรณเพชร ครู บา้นดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 การศึกษาปฐมวยั
27 นางสาวสุธาริณี ตรงเทีย่ง ครู บา้นพทุธรักษา สพป.จังหวัดอ านาจเจริญ การประถมศึกษา

28 นายศราวุธ สกลุโพน ครู ชุมชนวัดเขาไมแ้กว้ สพป.ชลบรีุ เขต3 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
29 นางสาวอลิษา กลางประพนัธ์ ครู ไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต2 ภาษาอังกฤษ
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