
ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร

โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร
1 นางสาวดวงฤทัย คนไว ครู บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร
2 น.ส.ทิฆัมพร อินทรวิเศษ ครู บ้านกกตูม สพป.มุกดาหาร การเมืองการปกครอง
3 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู บ้านนามน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 น.ส.ศุภรดา ทองเฟ่ือง ครู บ้านหนองยาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
6 นายกิรพล ผ่านส าแดง ครู บ้านนายาง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
7 น.ส.นริสรา ทวีโคตร ครู ร่มเกล้า สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
8 น.ส.กชพร ช่างพันธ์ ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
9 นายวีระศักด์ิ พาเพียเพ็ง ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
10 น.ส.ชนัญญา พิกุลศรี ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
11 นางวัชรินทร์ มิระสิงห์ ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
13 น.ส.ศิริชาดา อัครสีทอง ครู บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 วิทยาศาสตร์
14 น.ส.เบญจวรรณ แก้วศรีนวม ครู ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 การสอนภาษาจีนฯ
15 น.ส.จิตรลดา แพงค า ครู บ้านท่าล่ี สพป.อุดรธานี เขต 4 นาฏศิลป์ไทย
16 น.ส.กวินธิดา ศิริสิทธ์ิ ครู บ้านหนองจันทน์ สพป.นครพนม เขต 1 การประถมศึกษา
17 นายปฏิวัติ ผิวบาง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
18 น.ส.ปรีดา โพธ์ิสิม ครู เพียงหลวง 10ฯ สพป.นครพนม เขต 2 ภาษาไทย
19 นายพุฒินาท ปัตถานัง ครู วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
20 น.ส.สุภาณี ยืนยง ครู สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.กทม.เขต 2 ภาษาอังกฤษ
21 น.ส.อารียา เทือกทา ครู วัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
22 น.ส.ยุพิน โยธาโทน ครู หนองโสนพิทยาคม สพม.พิจิตร การศึกษาพิเศษ

โรงเรียนนรำธิป-พร้อยสุพิณบ้ำนโคกตะแบง
1 น.ส.อรทัย วงละคร ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.พรทิพย์ ศรีลาฤทธ์ิ ครู บ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณิตศาสตร์
3 นางปัณฑารีย์ ไชยเพชร ครู ดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 รัฐศาสตร์
4 น.ส.พนัดดา ค ามุงคุณ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนพังคอง
1 น.ส.สุดาพร เมืองโคตร ครู บ้านชัยมงคล สพป.นครพนม เขต 2 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมุกดำลัย
1 นายปฏิวัติ ผิวบาง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2 น.ส.ทิฆัมพร อินทรวิเศษ ครู บ้านกกตูม สพป.มุกดาหาร การเมืองการปกครอง
3 นายกิรพล ผ่านส าแดง ครู บ้านนายาง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
4 น.ส.กชพร ช่างพันธ์ ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 นางวัชรินทร์ มิระสิงห์ ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 น.ส.ยุพิน โยธาโทน ครู หนองโสนพิทยาคม สพม.พิจิตร การศึกษาพิเศษ

หมำยเหตุ
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล
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หมำยเหตุ
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บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
1 นางสาวดวงฤทัย คนไว ครู บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.สุพัตรา ผลประสาท ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 นางกฤษฎาภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.อมรรัตน์ ทองแก้ว ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
5 น.ส.ชลดา จันทาพรม ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์ประยุกต์

โรงเรียนบ้ำนสงเปือยเหนือ
1 นายปณิธิ ซุนซัง ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.กัลยา สาธุชาติ ครู สุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครู บ้านภูเงินฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จิตรกรรม

โรงเรียนบ้ำนดงมอน
1 น.ส.กัลยา สาธุชาติ ครู สุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนหนองแคนนำจำน
1 น.ส.ฐิติกานต์ ธนัฐติยะไพศาล ครู บ้านโสก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.น  าฝน ใจตรง ครู บ้านหนองเป่าป่ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.สุภาภรณ์ ดีดวงพันธ์ ครู บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนหนองแวง
1 น.ส.ปักษาสวรรค์ นาโสก ครู บ้านติ วราษฎร์อุทิศ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.นัยพร พลวงศ์ ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 นายอภิชาติ เบญมาตย์ ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนสงเปือย
1 น.ส.ปักษาสวรรค์ นาโสก ครู บ้านติ วราษฎร์อุทิศ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.สุดาภา ปัญญา ครู บ้านหนองน  าเต้า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนดงยำงนันทวัน
1 น.ส.สุดาภา ปัญญา ครู บ้านหนองน  าเต้า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนกุดแข้
1 น.ส.ปักษาสวรรค์ นาโสก ครู บ้านติ วราษฎร์อุทิศ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนป่งเปือย
1 นายชยภณ กลางประพันธ์ ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 น.ส.รัชอินทร์ พันพ่ัว ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายอภิวัฒน์ อุค า ครู ชุมชนหนองสองห้องฯ สพป.ขอนแก่น เขต3 การศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
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โรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน
1 น.ส.ฐิติกานต์ ธนัฐติยะไพศาล ครู บ้านโสก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครู บ้านภูเงินฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จิตรกรรม
3 น.ส.วัชรา ซาเสน ครู ประชากรรังสฤษฏร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.สุภาภรณ์ ดีดวงพันธ์ ครู บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำโด่
1 น.ส.สกุลรัตน์ แสนสุข ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 นางสุริวัน วงษ์ชา ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 น.ส.รัชอินทร์ พันพ่ัว ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.ปัญญาภรณ์ ปะสุรัมย์ ครู บ้านป่าแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 นางสุมาตรา อุค า ครู ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การสอนภาษาไทย
6 น.ส.นพรัตน์ อุค า ครู พร้านีลัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
7 น.ส.พัชรนัดดา กลางประพันธ์ ครู บ้านหินสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
8 นายสมหวัง ศรีทอง ครู บ้านโสกแกค าเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4 ภาษาอังกฤษ
9 น.ส.ณัฐธิดา ภาคภูมิ ครู บ้านบึงขวาง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาอังกฤษ
10 นายพัชรพล อาจวิชัย ครู บ้านอุ่มไผ่ สพป.นครพนม เขต 2 วิทยาศาสตร์
11 น.ส.ธิดาพร บับพาน ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
12 น.ส.ศิริวัล ไกยะวินิจ ครู วัดหนองชันจันทนาราม สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
13 นายภคิไนย นาโสก ครู วัดตะกู(เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
14 น.ส.น  าฝน ใจตรง ครู บ้านหนองเป่าป่ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
15 นายชาญกฤษฎา คนใจบุญ ครู บ้านนาสีดา สพป.อ านาจเจริญ เคมี

โรงเรียนชุมชนนำโสก
1 นางสุริวัน วงษ์ชา ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 นายทวีวัชร์ นาโสก ครู ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 นายอภิชาติ เบญมาตย์ ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
4 นายสมหวัง ศรีทอง ครู บ้านโสกแกค าเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4 ภาษาอังกฤษ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครู บ้านภูเงินฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จิตรกรรม

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำเป้ด
1 นางสุริวัน วงษ์ชา ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 นายทวีวัชร์ นาโสก ครู ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.วีรนุช นาโสก ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.ปิยะนุช บับพาน ครู ตลาดคลอง16(เอื อสุนทรวัฒนาอุทิศ)สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาอังกฤษ
5 นายสมหวัง ศรีทอง ครู บ้านโสกแกค าเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม
1 นางจริยา แก้วศรีนวม ครู บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อมรรัตน์ ทองแก้ว ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
3 น.ส.พิไลลักษณ์ ถ่ินวัน ครู มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เทคโนโลยีฯ
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนแก้งนำบอนพิทยำสรรค์
1 นายทวีวัชร์ นาโสก ครู ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นายชาญกฤษฎา คนใจบุญ ครู บ้านนาสีดา สพป.อ านาจเจริญ เคมี

โรงเรียนบ้ำนท่ำไค้
1 น.ส.ทิฆัมพร อินทรวิเศษ ครู บ้านกกตูม สพป.มุกดาหาร การเมืองการปกครอง
2 น.ส.สุพัตรา พรหมเสนา ครู บ้านแฝก สพป.มุกดาหาร ชีววิทยา
3 นายเกียรติศักด์ิ พิกุลศรี ครู บ้านดงหลวง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 น.ส.อนิษฎาภรณ์ ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาสตร์
5 นางปัณฑารีย์ ไชยเพชร ครู ดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 รัฐศาสตร์
6 น.ส.สุธารัตน์ ค าล้าน ครู บ้านสวาสด์ิ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประวัติศาสตร์
7 นายอัตตพล แก้วหาวงศ์ ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร สังคมศึกษา
8 น.ส.พนัดดา ค ามุงคุณ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง
1 นายอรรถพร สิงหกุล ครู บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนดำนค ำ
1 นายอรรถพร สิงหกุล ครู บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนหนองหอยป่ำหวำย
1 นางศศินันท์ แฝงสาคู ครู ชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางพัดศรี แสนโสม ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย "รอดนุกูล"
1 น.ส.สุพัตรา พรหมเสนา ครู บ้านแฝก สพป.มุกดาหาร ชีววิทยา
2 น.ส.สุลัดดา แข็งแรง ครู บ้านดงเย็น สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 นายอิสระพงษ์ วงศิริ ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
4 นางอรอุมา ลุมภักดี ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
5 น.ส.อุมารินทร์ แข็งแรง ครู บ้านหนองไข่นก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 การประถมศึกษา
6 นายอัตตพล แก้วหาวงศ์ ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนบุ่งอุทัย
1 น.ส.สุลัดดา แข็งแรง ครู บ้านดงเย็น สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนศูนย์ไหม
1 นางรัชนก สมยา ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางอุราวรรณ ห้วยทราย ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นางรัตนา จันทร์พิมาย ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร บรรณารักษศาสตร์
4 นางอรอุมา ลุมภักดี ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
5 นางจันทร์จิรา จิตอามาตย์ ครู บ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนค ำฮีเบญจวิทย์
1 นายวีระศักด์ิ พาเพียเพ็ง ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
2 นางอรอุมา ลุมภักดี ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
3 นายภานุวัชร์ มุลทา ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.เอื องพร ค ามุงคุณ ครู วัดเขาโพธ์ิทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย
5 น.ส.เสาวลีน่า สลางสิงห์ ครู ชุมพลนาคลัง สพป.อุดรธานี เขต 4 ชีววิทยาประมง
6 น.ส.ปรีดา โพธ์ิสิม ครู เพียงหลวง 10ฯ สพป.นครพนม เขต 2 ภาษาไทย
7 น.ส.วันวิสา สุวรรณทิพย์ ครู บ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
8 น.ส.ขวัญสุดา บุญรด ครู บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ภาษาไทย
9 น.ส.ฉันทิศา มุลน้อยสุ ครู บ้านด่าน สพป.ยโสธร เขต 2 ภาษาไทย
10 น.ส.สุวรรณี แจ่มเล็ก ครู บ้านโนนกุง สพป.อ านาจเจริญ ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนค ำผักหนอกสงเปือย
1 นางรัชนก สมยา ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางกฤษฎาภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำโปใหญ่-โคกสุวรรณ
1 นางรัชนก สมยา ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
2 นางจริยา แก้วศรีนวม ครู บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 นางอุราวรรณ ห้วยทราย ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครู บ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)

โรงเรียนเมืองใหม่
1 นางศศินันท์ แฝงสาคู ครู ชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.ฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ ครู บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 น.ส.สุพัตรา พรหมเสนา ครู บ้านแฝก สพป.มุกดาหาร ชีววิทยา
4 นางอุราวรรณ ห้วยทราย ครู ค าฮีเบญจวิทย์ สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นายกิรพล ผ่านส าแดง ครู บ้านนายาง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
6 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครู บ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)
7 น.ส.ยุพิน โยธาโทน ครู หนองโสนพิทยาคม สพม.พิจิตร การศึกษาพิเศษ

โรงเรียนบ้ำนนำโปน้อย
1 น.ส.ฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ ครู บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางรัตนา จันทร์พิมาย ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร บรรณารักษศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซย์
1 น.ส.จุฑามาศ ปัททุม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.นันทวัน อุระ ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 น.ส.สุดาภา ปัญญา ครู บ้านหนองน  าเต้า สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.พรทิพย์ ศรีลาฤทธ์ิ ครู บ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณิตศาสตร์
5 นายภานุวัชร์ มุลทา ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 น.ส.ปรีดา โพธ์ิสิม ครู เพียงหลวง 10ฯ สพป.นครพนม เขต 2 ภาษาไทย

5



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนแก้งโนนค ำประชำสรรค์
1 นายนพพร พัฒนานันท์ ครู บ้านคลองพร้าว สพป.ตราด คอมพิวเตอร์ศึกษา
2 น.ส.สุธีรา เกรียงสมร ครู บ้านเกษตรถาวร สพป.สุรินทร์ เขต 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 น.ส.ณัฐธิดา ภาคภูมิ ครู บ้านบึงขวาง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาอังกฤษ
4 นายวุฒิชัย ศรีทะรัง ครู คลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
5 น.ส.วิภาวรรณ ศรีสร้อย ครู บ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
6 นางธญรดา พาลแพน ครู แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
7 น.ส.จุไรรัตน์ ทวีโคตร ครู บ้านทับลาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระบบสารสนเทศทางคอมฯ
8 น.ส.วนิดา พรมอินทร์ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำถ่อน
1 น.ส.จุฑามาศ ปัททุม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนค ำอำฮวนศรีสุรำษฎร์วิทยำ
1 นางศศินันท์ แฝงสาคู ครู ชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู บ้านนามน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.ฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ ครู บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.สุพัตรา ผลประสาท ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
5 นายเกียรติศักด์ิ พิกุลศรี ครู บ้านดงหลวง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 นางจริยา แก้วศรีนวม ครู บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
7 น.ส.นันทวัน อุระ ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
8 น.ส.นกุลมาดา การจันดา ครู บ้านโค้งส าราญ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา
9 น.ส.กชพร ช่างพันธ์ ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
10 นายวีระศักด์ิ พาเพียเพ็ง ครู บ้านพังคอง สพป.มุกดาหาร ประถมศึกษา
11 นายอิสระพงษ์ วงศิริ ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
12 นางจันทร์จิรา จิตอามาตย์ ครู บ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
13 น.ส.ศิริชาดา อัครสีทอง ครู บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 วิทยาศาสตร์
14 น.ส.พรทิพย์ ศรีลาฤทธ์ิ ครู บ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณิตศาสตร์
15 น.ส.วิภาวรรณ ศรีสร้อย ครู บ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
16 น.ส.วารุณี บุตตะสุริย์ ครู บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์
17 นายพุฒินาท ปัตถานัง ครู วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
18 น.ส.หงษ์ทอง พันทะ ครู บุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 น.ส.รัชนี ประวะกุล ครู มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
20 นางพัดศรี แสนโสม ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
21 น.ส.พิไลลักษณ์ ถ่ินวัน ครู มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เทคโนโลยีฯ
22 น.ส.สุภาณี ยืนยง ครู สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.กทม.เขต 2 ภาษาอังกฤษ
23 น.ส.นพรัตน์ ยอดจิตร ครู วัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต 1 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
24 น.ส.ฉันทิศา มุลน้อยสุ ครู บ้านด่าน สพป.ยโสธร เขต 2 ภาษาไทย
25 น.ส.สุวรรณี แจ่มเล็ก ครู บ้านโนนกุง สพป.อ านาจเจริญ ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนสำมขำมิตรภำพท่ี 3
1 น.ส.จุรีพร เหมะชัย ครู บ้านดงอิน า สพป.นครพนม เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ
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โรงเรียนบ้ำนเหมืองบ่ำ
1 น.ส.นกุลมาดา การจันดา ครู บ้านโค้งส าราญ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์บ ำรุง
1 น.ส.นกุลมาดา การจันดา ครู บ้านโค้งส าราญ สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบำงทรำยใหญ่
1 น.ส.จุรีพร เหมะชัย ครู บ้านดงอิน า สพป.นครพนม เขต 1 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนโค้งส ำรำญ
1 น.ส.พัชราพร สุริยะวงค์ ครู ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนชุมชนโพนทรำย
1 น.ส.ชลดา จันทาพรม ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์ประยุกต์
2 นางพัดศรี แสนโสม ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนนำโสกน้อย
1 น.ส.นันทวัน อุระ ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางจันทร์จิรา จิตอามาตย์ ครู บ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.ยุรหญิง ผิวเหลือง ครู บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.วันวิสา สุวรรณทิพย์ ครู บ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
5 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย

โรเรียนบ้ำนนำตะแบง 1
1 น.ส.ธรากร เมืองโคตร ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนดอนม่วย
1 นางกฤษฎาภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู บ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนป่งโพน
1 นายปฏิวัติ ผิวบาง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2 น.ส.ฐิติกานต์ ธนัฐติยะไพศาล ครู บ้านโสก สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.ศิริชาดา อัครสีทอง ครู บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 วิทยาศาสตร์
4 นายนพพร พัฒนานันท์ ครู บ้านคลองพร้าว สพป.ตราด คอมพิวเตอร์ศึกษา
5 น.ส.เอื องพร ค ามุงคุณ ครู วัดเขาโพธ์ิทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย
6 น.ส.สุธีรา เกรียงสมร ครู บ้านเกษตรถาวร สพป.สุรินทร์ เขต 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 น.ส.หงษ์ทอง พันทะ ครู บุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 น.ส.จุไรรัตน์ ทวีโคตร ครู บ้านทับลาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระบบสารสนเทศทางคอมฯ
9 น.ส.ยุภารัตน์ ยศสูงเนิน ครู มาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนนำค ำน้อยวิทยำ
1 น.ส.ชลดา จันทาพรม ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์ประยุกต์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคม
1 น.ส.กัลยา สาธุชาติ ครู สุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนค ำป่ำหลำย
1 น.ส.ยุภารัตน์ ยศสูงเนิน ครู มาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น
1 น.ส.ประภาวรินทร์ สุวรรณศรี ครู โพธ์ิไทรวิทยา สพม.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนค ำเขือง
1 น.ส.ประภาวรินทร์ สุวรรณศรี ครู โพธ์ิไทรวิทยา สพม.มุกดาหาร สังคมศึกษา

อ ำเภอค ำชะอี
โรงเรียนบ้ำนโคก 2

1 นางภาณิชา คนขยัน ครู บ้านป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.ปัญญาภรณ์ ปะสุรัมย์ ครู บ้านป่าแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.รุ่งนภา น้อยชิน ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.วิภารัตน์ คนแคล้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจ.มุกดาหารส านักบริหารงาน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
5 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู บ้านบะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
6 นางกมลทิพย์ แผ่นทอง ครู บ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย
7 น.ส.ณัฐธิดา ภาคภูมิ ครู บ้านบึงขวาง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาอังกฤษ
8 นางยมลภัทร์ พูลแสวงทรัพย์ ครู หนองซนพิทยาคม สพม.นครพนม ชีวิทยา
9 น.ส.วิภาวรรณ ศรีสร้อย ครู บ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
10 นายราเมศ อินทร์หา ครู บ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
11 น.ส.ศิริวัล ไกยะวินิจ ครู วัดหนองชันจันทนาราม สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
12 นายภคิไนย นาโสก ครู วัดตะกู(เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำสร้ำงถ่อ
1 น.ส.ณัฐรดา โลคลัง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาตร์

โรงเรียนบ้ำนโนนสังข์ศรี
1 น.ส.นัยพร พลวงศ์ ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วรรณธิดา บริบูรณ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
3 น.ส.อภิวันทน์ สุวรรณพันธ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร เคมี
4 นายเจติยะ รัชอินทร์ ครู บ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 น.ส.สุจิตรา ห้วยทราย ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 นายพรชัย ผิวผ่อง ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
7 น.ส.นันทิยา ธิพรพันธ์ ครู แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
8 นายสิทธิโชค จันทพันธ์ ครู ป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
9 น.ส.ชลธิชา สมภาร ครู วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 คณิตศาสตร์
10 นางกมลทิพย์ แผ่นทอง ครู บ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย
11 น.ส.เสาวลีน่า สลางสิงห์ ครู ชุมพลนาคลัง สพป.อุดรธานี เขต 4 ชีววิทยาประมง

8



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

12 น.ส.สุธีรา เกรียงสมร ครู บ้านเกษตรถาวร สพป.สุรินทร์ เขต 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 น.ส.วารุณี บุตตะสุริย์ ครู บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์
14 น.ส.ธิดาพร บับพาน ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
15 น.ส.สุจิตรา พรมพินิจ ครู กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกสพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
16 น.ส.ขวัญสุดา บุญรด ครู บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ภาษาไทย
17 น.ส.ฉันทิศา มุลน้อยสุ ครู บ้านด่าน สพป.ยโสธร เขต 2 ภาษาไทย
18 น.ส.สุวรรณี แจ่มเล็ก ครู บ้านโนนกุง สพป.อ านาจเจริญ ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียน
1 น.ส.อภิวันทน์ สุวรรณพันธ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร เคมี

โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน
1 น.ส.วรรณธิดา บริบูรณ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 น.ส.ปัญญาภรณ์ ปะสุรัมย์ ครู บ้านป่าแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.รุ่งนภา น้อยชิน ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู บ้านบะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 น.ส.พัชราพร สุริยะวงค์ ครู ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
6 นางยมลภัทร์ พูลแสวงทรัพย์ ครู หนองซนพิทยาคม สพม.นครพนม ชีวิทยา
7 น.ส.ปนัดดา ปัททุม ครู ธรรมโฆษิตวิทยา สพม.นครพนม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
8 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิรุณรัตน์ ผิวบาง ครู อนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 พิสิกส์
9 นายพัชรพล อาจวิชัย ครู บ้านอุ่มไผ่ สพป.นครพนม เขต 2 วิทยาศาสตร์
10 นายราเมศ อินทร์หา ครู บ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
11 นายภคิไนย นาโสก ครู วัดตะกู(เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
12 น.ส.วัลฤดี เสียงล  า ครู บ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4 เคมี
13 น.ส.สุคนธา โนรีรัตน์ ครู บ้านหันทราย สพป.สระแก้ว เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนน  ำเท่ียงวันครู 2501
1 น.ส.จุฑามาศ ปัททุม ครู แก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.วรรณธิดา บริบูรณ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
3 นายเจติยะ รัชอินทร์ ครู บ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 นายณรงค์เดช ปุณขันธ์ุ ครู บ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นางณรัญญา ศรีสุภาพ ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 นายสิทธิโชค จันทพันธ์ ครู ป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
7 น.ส.วัลฤดี เสียงล  า ครู บ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4 เคมี

โรงเรียนบ้ำนหนองเอ่ียนดงรำษฎร์สงเครำะห์
1 นางณรัญญา ศรีสุภาพ ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นางกัลยารัตน์ จ าปา ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
3 นายสิทธิโชค จันทพันธ์ ครู ป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
4 น.ส.พรนภา กลางประพันธ์ ครู บ้านดอนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
5 น.ส.ธิดาพร บับพาน ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 น.ส.วัลฤดี เสียงล  า ครู บ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4 เคมี
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบ้ำนหนองกะปำด
1 นางณรัญญา ศรีสุภาพ ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นางเกวลิน แสงสุข ครู บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 1
1 นางเกวลิน แสงสุข ครู บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ
1 น.ส.ณัฐรดา โลคลัง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาตร์

โรงเรียนบ้ำนซ่ง
1 น.ส.ณัฐรดา โลคลัง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาตร์
2 นายเจติยะ รัชอินทร์ ครู บ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.นันทิยา ธิพรพันธ์ ครู แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 นางกัลยารัตน์ จ าปา ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำชะอี
1 น.ส.กวินณา วังคะฮาต ครู บ้านค าบง1 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 นางสาวชนกนาถ คนซ่ือ ครู บ้านน  าเท่ียงวันครู 2501 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนวัดหลวงปู่จำมมหำปุญโญ"บ้ำนห้วยทรำยรำษฎร์ประสงค์"
1 น.ส.กวินณา วังคะฮาต ครู บ้านค าบง1 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นายครรชิต เสียงล  า ครู ชุมชนบ้านค าชะอี สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนดงยำง 1
1 นางภาณิชา คนขยัน ครู บ้านป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางสกุลไทย พันธ์ชมภู ครู บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 น.ส.นัยพร พลวงศ์ ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.รุ่งนภา น้อยชิน ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 น.ส.วิภารัตน์ คนแคล้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจ.มุกดาหารส านักบริหารงาน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
6 นางกมลทิพย์ แผ่นทอง ครู บ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย
7 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงล  า ครู คลองบางน  าจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนแมด
1 นางภาณิชา คนขยัน ครู บ้านป่าหวาย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.สุจิตรา ห้วยทราย ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
3 น.ส.เยาวลักษณ์ คัดนาหงษ์ ครู บ้านคูบอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ภาษาไทย
4 ว่าท่ี ร.ต.วิรุฬห์ศักย์ ศรีบุษย์ ครู วัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาไทย
5 นางยมลภัทร์ พูลแสวงทรัพย์ ครู หนองซนพิทยาคม สพม.นครพนม ชีวิทยา
6 น.ส.ปนัดดา ปัททุม ครู ธรรมโฆษิตวิทยา สพม.นครพนม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
7 น.ส.วันวิสา สุวรรณทิพย์ ครู บ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

8 น.ส.วารุณี บุตตะสุริย์ ครู บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์
9 น.ส.สุจิตรา พรมพินิจ ครู กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกสพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
10 นายราเมศ อินทร์หา ครู บ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
11 น.ส.สุคนธา โนรีรัตน์ ครู บ้านหันทราย สพป.สระแก้ว เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ
1 นางสกุลไทย พันธ์ชมภู ครู บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 นางกัลยารัตน์ จ าปา ครู บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
3 น.ส.นันทิยา ธิพรพันธ์ ครู แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนห้วยล ำโมง
1 น.ส.สุจิตรา ห้วยทราย ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ11 (บ้ำนแข้)
1 นางสกุลไทย พันธ์ชมภู ครู บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนแฝก 
1 น.ส.จุฑารัตน์ อาจวิชัย ครู ชุมชนนิรมัย (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.สกลนคร เขต 1 ภาษาไทย

อ ำเภอดอนตำล
โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์

1 น.ส.อุพรทิพย์ นาค า ครู บ้านหนองคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 น.ส.ประภาพรรณ เกษากิจ ครู ชุมชนศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 นายปรัชญา ซามงค์ ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์
5 นายเกียรติศักด์ิ พิกุลศรี ครู บ้านดงหลวง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 น.ส.กรกนก แสนสุข ครู สศศ.ประจ าจังหวัดนครพนม ส านักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
7 น.ส.เสาวลีน่า สลางสิงห์ ครู ชุมพลนาคลัง สพป.อุดรธานี เขต 4 ชีววิทยาประมง
8 นางศุภาพิชญ์ ผงทอง ครู บ้านล าดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
9 นายวุฒิชัย ศรีทะรัง ครู คลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
10 นายพุฒินาท ปัตถานัง ครู วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
11 นางขวัญจิตร จริยวณิชชากร ครู วัดฉาง สพป.ปทุมธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
12 น.ส.ณัฐรินทร์ เกรียงสินสุรนาท ครู บ้านห้วยยางฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 รัฐศาสตร์
13 น.ส.วัชรา ซาเสน ครู ประชากรรังสฤษฏร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาอังกฤษ
14 น.ส.อรอุมา ยืนยง ครู บ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
1 น.ส.ประภาพรรณ เกษากิจ ครู ชุมชนศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนดอนตำล
1 น.ส.ประภาพรรณ เกษากิจ ครู ชุมชนศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางสาวยุภาพร ปาวงค์ ครู บ้านโพนสว่าง (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายศักด์ิชัย อุทธศรี ครู บ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

4 นายธีระยุทธ ทวีบุตร ครู บ้านแก้ง 2 สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์ฯ
5 น.ส.กวินธิดา ศิริสิทธ์ิ ครู บ้านหนองจันทน์ สพป.นครพนม เขต 1 การประถมศึกษา
6 น.ส.พิชญาภา ค าศรี ครู ดงแสนแก้วดงส าราญ สพป.อ านาจเจริญ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก
1 น.ส.อาทิตติยา ตาลสมรส ครู บ้านหนองบอน สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนนำยำง
1 น.ส.อุพรทิพย์ นาค า ครู บ้านหนองคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 นางสิริวรรณ นะมะหิมา ครู บ้านท่าห้วยค า สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
3 น.ส.วัลลี คนไว ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
4 นายปรัชญา ซามงค์ ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์
5 น.ส.อวัสดา ศุภพินิจ ครู บ้านทรายทอง (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
1 นางสิริวรรณ นะมะหิมา ครู บ้านท่าห้วยค า สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 น.ส.ปิยะพร ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.ณัฐกานต์ ปริปุรณะ ครู ชุมชนดอนตาล(ย้ายสับเปล่ียน) สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
4 น.ส.พิชญาภา ค าศรี ครู ดงแสนแก้วดงส าราญ สพป.อ านาจเจริญ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสยำมกลกำร 4
1 นางพัชรี ยืนยง ครู บ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำสะโน
1 น.ส.ปิยะพร ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท
1 นายนิวัฒชัย อุ้มบุญ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นายศักด์ิดา ผงทอง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.นันทิยา พรมทา ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำม่วง
1 นางสิริวรรณ นะมะหิมา ครู บ้านท่าห้วยค า สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำทำม
1 นายพิชิตชัย บุดดี ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตย์

โรงเรียนบ้ำนนำมน
1 นายพิชิตชัย บุดดี ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตย์
2 น.ส.ณัฐชา สกุลไทย ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
3 นายศักด์ิดา ผงทอง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 น.ส.กรกนก แสนสุข ครู สศศ.ประจ าจังหวัดนครพนม ส านักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
5 น.ส.วิรวรรณ อุณวงค์ ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
6 นายนวพล ไชยนา ครู บ้านบุ่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พลศึกษา
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

7 น.ส.อังศนา ค าแสง ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
8 นายศวิพงษ์ พรหมเสนา ครู เชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม คณิตศาสตร์
9 น.ส.ศิรินญา ศรีลาศักด์ิ ครู นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
10 น.ส.นันทิยา พรมทา ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
11 น.ส.ณัฐรินทร์ เกรียงสินสุรนาท ครู บ้านห้วยยางฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 รัฐศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนภูล้อม
1 น.ส.ปรียดา แดงบุตร ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหมี
1 น.ส.จิตนิรันดร์ วงละคร ครู บ้านป่าพยอม สพป.มุกดาหาร อนามัยส่ิงแวดล้อม
2 น.ส.ดาราณี ปริปุญณะ ครู บ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนป่ำพยอม
1 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อนงค์นาฎ ยืนยง ครู บ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.ชนัญญา พิกุลศรี ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
4 น.ส.วิรวรรณ อุณวงค์ ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
5 น.ส.อรทัย วงละคร ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 นายวีระพนธ์ แสนคง ครู หนองค าวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณิตศาสตร์
7 น.ส.กล่ินผกา นาทองถม ครู วัดหลวงพิทยาสรรพ์ สพม.หนองคาย ภาษาไทย
8 นางสุมาตรา อุค า ครู ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การสอนภาษาไทย
9 นายอภิสิทธ์ิ คงวิบูลย์เกียรติ ครู บ้านพลาญชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ฯ
10 น.ส.สุทธิดา สมฤทธ์ิ ครู บ้านขามเสด็จบ ารุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาษาไทย
12 น.ส.อังศนา ค าแสง ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
13 น.ส.มณีรัตน์ แสงหล้า ครู บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
14 น.ส.ศิรินญา ศรีลาศักด์ิ ครู นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
15 นายจิติศักด์ิ พงษ์จันโอ ครู คลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนนำยอ
1 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อนงค์นาฎ ยืนยง ครู บ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.ณัฐชา สกุลไทย ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.ชนัญญา พิกุลศรี ครู บ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 น.ส.อรทัย วงละคร ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 นายวีระพนธ์ แสนคง ครู หนองค าวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณิตศาสตร์
7 น.ส.กล่ินผกา นาทองถม ครู วัดหลวงพิทยาสรรพ์ สพม.หนองคาย ภาษาไทย
8 นายนวพล ไชยนา ครู บ้านบุ่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พลศึกษา
9 นายอภิสิทธ์ิ คงวิบูลย์เกียรติ ครู บ้านพลาญชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ฯ
10 น.ส.สุทธิดา สมฤทธ์ิ ครู บ้านขามเสด็จบ ารุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาษาไทย
11 น.ส.อังศนา ค าแสง ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
12 นายศวิพงษ์ พรหมเสนา ครู เชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม คณิตศาสตร์
13 น.ส.มณีรัตน์ แสงหล้า ครู บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
14 น.ส.ศิรินญา ศรีลาศักด์ิ ครู นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

15 นางขวัญจิตร จริยวณิชชากร ครู วัดฉาง สพป.ปทุมธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
16 นายจิติศักด์ิ พงษ์จันโอ ครู คลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตศาสตร์
17 น.ส.วัชรา ซาเสน ครู ประชากรรังสฤษฏร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาอังกฤษ
18 น.ส.อรอุมา ยืนยง ครู บ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนหนองบอน
1 น.ส.ณัฐชา สกุลไทย ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วัลลี คนไว ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
3 นายปรัชญา ซามงค์ ครู บ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์
4 นายศักด์ิชัย อุทธศรี ครู บ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
5 น.ส.ปรียดา แดงบุตร ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
6 น.ส.กรกนก แสนสุข ครู สศศ.ประจ าจังหวัดนครพนม ส านักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
7 น.ส.วิรวรรณ อุณวงค์ ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
8 นายวีระพนธ์ แสนคง ครู หนองค าวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณิตศาสตร์
9 น.ส.กล่ินผกา นาทองถม ครู วัดหลวงพิทยาสรรพ์ สพม.หนองคาย ภาษาไทย
10 นายนวพล ไชยนา ครู บ้านบุ่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พลศึกษา
11 นายอภิสิทธ์ิ คงวิบูลย์เกียรติ ครู บ้านพลาญชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ฯ
12 น.ส.สุทธิดา สมฤทธ์ิ ครู บ้านขามเสด็จบ ารุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาษาไทย
13 นางศุภาพิชญ์ ผงทอง ครู บ้านล าดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
14 นายศวิพงษ์ พรหมเสนา ครู เชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม คณิตศาสตร์
15 น.ส.มณีรัตน์ แสงหล้า ครู บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
16 นางขวัญจิตร จริยวณิชชากร ครู วัดฉาง สพป.ปทุมธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
17 น.ส.ณัฐรินทร์ เกรียงสินสุรนาท ครู บ้านห้วยยางฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 รัฐศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนบำก 2
1 น.ส.วัลลี คนไว ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 นายนิวัฒชัย อุ้มบุญ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.พิชญาภา ค าศรี ครู ดงแสนแก้วดงส าราญ สพป.อ านาจเจริญ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนแก้ง 2
1 น.ส.อนงค์นาฎ ยืนยง ครู บ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนโคกหนองหล่ม
1 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู บ้านนามน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.อนิษฎาภรณ์ ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาสตร์
3 น.ส.สุลัดดา แข็งแรง ครู บ้านดงเย็น สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.พิมพ์พิศา พิกุลศรี ครู บ้านค าดู่ สพป.มุกดาหาร ชีววิทยา
5 นายอัตตพล แก้วหาวงศ์ ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
1 น.ส.อนิษฎาภรณ์ ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนป่ำไร่ป่ำชำดวิทยำ
1 นายนิวัฒชัย อุ้มบุญ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 นายวุฒิชัย ศรีทะรัง ครู คลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 น.ส.นันทิยา พรมทา ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ
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โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร
1 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู บ้านนามน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.ปิยะพร ศรีลาศักด์ิ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนค ำดู่
1 ว่าท่ี ร.ต.หญิงรุ้งลาวัลย์ แดงบุตร ครู บ้านหนองกุดแคน (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาอังกฤษ

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย
โรงเรียนค ำแฮดประชำสรรค์

1 นางรัตนกร ลาดนาเลา ครู บ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

2 นางวราภรณ์ ปัญญาดา ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.ชลิดา จันดาวรรณ์ ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนบ้ำนค ำนำงโอก
1 นางรัตนกร ลาดนาเลา ครู บ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

2 น.ส.ชลิดา จันดาวรรณ์ ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 น.ส.พรนภา กลางประพันธ์ ครู บ้านดอนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต1 การศึกษาปฐมวัย
4 นางศรีลัดดา อาจวิชัย ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
5 นายอภิวัฒน์ อุค า ครู ชุมชนหนองสองห้องฯ สพป.ขอนแก่น เขต3 การศึกษาปฐมวัย
6 น.ส.ยุรหญิง ผิวเหลือง ครู บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
7 น.ส.เทพศิรินทร์ ราชชิต ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนนำหลวง 2
1 นางศรีลัดดา อาจวิชัย ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 นางสุมาตรา อุค า ครู ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การสอนภาษาไทย
3 น.ส.นพรัตน์ อุค า ครู พร้านีลัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
4 น.ส.พรทิภา สมประสงค์ ครู วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
5 นางกาญจนา วิเศษศรี ครู โคกนาดี สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนชุมชนบ้ำนม่วงไข่
1 นางอุษากร พนาสิทธ์ิ ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อนุศรา ลือเร่ือง ครู บ้านมะนาว สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเตรียมทหำรรุ่นท่ี 11 อนุสรณ์
1 นางอุษากร พนาสิทธ์ิ ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ ครู สามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
3 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนนำกอก
1 นางอุษากร พนาสิทธ์ิ ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.พัชรนัดดา กลางประพันธ์ ครู บ้านหินสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
3 นางกาญจนา วิเศษศรี ครู โคกนาดี สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบ ำรุงพงศ์อุปถัมภ์
1 นางวราภรณ์ ปัญญาดา ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นายกิตติพงศ์ อินทะมา ครู บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายวชิระ สุดาบุตร ครู บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 น.ส.อนุศรา ลือเร่ือง ครู บ้านมะนาว สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
5 น.ส.กาญจนา หนองแคน ครู บ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
6 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ ครู สามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
7 น.ส.ชลธิชา สมภาร ครู วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 คณิตศาสตร์
8 น.ส.ปิยะนุช บับพาน ครู ตลาดคลอง16(เอื อสุนทรวัฒนาอุทิศ)สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาอังกฤษ
9 น.ส.ปภัศรา พลแสน ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาอังกฤษ
10 น.ส.เทพศิรินทร์ ราชชิต ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
11 นายสิทธิศักด์ิ โสลุน ครู บ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สังคมศึกษา
12 น.ส.หงษ์ทอง พันทะ ครู บุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 น.ส.สุภาณี ยืนยง ครู สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.กทม.เขต 2 ภาษาอังกฤษ
14 น.ส.สุภัทรชา นามศร ครู บ้านหินโหง่น สพป.อุทัยธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
15 น.ส.อารียา เทือกทา ครู วัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
16 น.ส.ปารณีย์ ปัญญาดี ครู ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง
1 นายกิตติพงศ์ อินทะมา ครู บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.ยุรหญิง ผิวเหลือง ครู บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
3 น.ส.ปภัศรา พลแสน ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนหนองข่ำประชำอุทิศ
1 น.ส.สุธิตา จันทร์เต็ม ครู บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1 ภาษาไทย

โรงเรียนคณะเทศบำลนครกรุงเทพ 3
1 นายสราวุฒิ สุวรรณเพ็ชร ครู บ้านนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิรุณรัตน์ ผิวบาง ครู อนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 พิสิกส์
3 นายพัชรพล อาจวิชัย ครู บ้านอุ่มไผ่ สพป.นครพนม เขต 2 วิทยาศาสตร์
4 น.ส.เทพศิรินทร์ ราชชิต ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 น.ส.ประภัสสร ค านนท์ ครู หว้านใหญ่วิทยา สพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
6 น.ส.นพรัตน์ ยอดจิตร ครู วัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต 1 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนบ้ำนค ำสร้อย
1 น.ส.ชลิดา จันดาวรรณ์ ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายอภิวัฒน์ อุค า ครู ชุมชนหนองสองห้องฯ สพป.ขอนแก่น เขต3 การศึกษาปฐมวัย
3 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ ครู สามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.เบญจวรรณ แก้วศรีนวม ครู ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 การสอนภาษาจีนฯ
5 น.ส.พัชรนัดดา กลางประพันธ์ ครู บ้านหินสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
6 น.ส.จิตรลดา แพงค า ครู บ้านท่าล่ี สพป.อุดรธานี เขต 4 นาฏศิลป์ไทย
7 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
8 น.ส.สุภัทรชา นามศร ครู บ้านหินโหง่น สพป.อุทัยธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
9 นางกาญจนา วิเศษศรี ครู โคกนาดี สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบ้ำนป่ำเตย
1 น.ส.อรชร แสวงหา ครู นาค าน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงล  า ครู คลองบางน  าจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สังคมศึกษา
3 น.ส.น  าฝน ใจตรง ครู บ้านหนองเป่าป่ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.อารียา เทือกทา ครู วัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
5 น.ส.สุภาภรณ์ ดีดวงพันธ์ ครู บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาษาอังกฤษ
6 น.ส.ปารณีย์ ปัญญาดี ครู ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำอุดม
1 นายสราวุฒิ สุวรรณเพ็ชร ครู บ้านนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.นพรัตน์ อุค า ครู พร้านีลัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
3 น.ส.พรทิภา สมประสงค์ ครู วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
4 นางรวิวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
5 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงล  า ครู คลองบางน  าจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สังคมศึกษา
6 น.ส.พนัดดา ค ามุงคุณ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 สังคมศึกษา
7 น.ส.สุภัทรชา นามศร ครู บ้านหินโหง่น สพป.อุทัยธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
1 น.ส.พรทิภา สมประสงค์ ครู วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
2 น.ส.เบญจวรรณ แก้วศรีนวม ครู ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 การสอนภาษาจีนฯ
3 น.ส.ปิยะนุช บับพาน ครู ตลาดคลอง16(เอื อสุนทรวัฒนาอุทิศ)สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาอังกฤษ
4 ว่าท่ี ร.ต.วิรุฬห์ศักย์ ศรีบุษย์ ครู วัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาไทย
5 น.ส.ปภัศรา พลแสน ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาอังกฤษ
6 นายสิทธิศักด์ิ โสลุน ครู บ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สังคมศึกษา
7 น.ส.สุจิตรา พรมพินิจ ครู กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกสพม.มุกดาหาร ภาษาไทย
8 น.ส.ปารณีย์ ปัญญาดี ครู ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ภาษาอังกฤษ
9 นายกิตติพงศ์ อินทะมา ครู บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
10 นางสุวภา อาจวิชัย ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร พลศึกษา

โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
1 นายสราวุฒิ สุวรรณเพ็ชร ครู บ้านนาตะแบง2 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อรชร แสวงหา ครู นาค าน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 น.ส.ประภัสสร ค านนท์ ครู หว้านใหญ่วิทยา สพม.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนภูแผงม้ำ
1 น.ส.อรชร แสวงหา ครู นาค าน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้ำนค ำไหล
1 นางกรรณิการ์ สุริยะธรรม ครู บ้านถ่อน (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.สกลนคร เขต 2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนบะ
1 นางวราภรณ์ ปัญญาดา ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางเพ็ญศรี ขันค า ครู บ้านนาสองเหมือง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง
1 นางสุภาพร ทาระขจัด ครู บ้านบะ สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

อ ำเภอหว้ำนใหญ่
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 84 พรรษำ

1 นายอภิสิทธ์ิ อุ่นชัย ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ศึกษา
2 น.ส.ศรีจิตรา เมืองโคตร ครู บ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา
3 น.ส.ธรากร เมืองโคตร ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
4 นายนพพร พัฒนานันท์ ครู บ้านคลองพร้าว สพป.ตราด คอมพิวเตอร์ศึกษา
5 น.ส.สุธารัตน์ ค าล้าน ครู บ้านสวาสด์ิ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประวัติศาสตร์
6 น.ส.จุไรรัตน์ ทวีโคตร ครู บ้านทับลาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระบบสารสนเทศทางคอมฯ
7 น.ส.ยุภารัตน์ ยศสูงเนิน ครู มาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้ำนชะโนด 1
1 น.ส.ศรีจิตรา เมืองโคตร ครู บ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา
2 นายอิสระพงษ์ วงศิริ ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง
1 นายปฏิพัทธ์  ก้องเสียง ครู บ้านนายาง (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนชุมชนบ้ำนบำงทรำยน้อย
1 น.ส.จุรีพร เหมะชัย ครู บ้านดงอิน า สพป.นครพนม เขต 1 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนสองคอน
1 นายอัฐพล ศรีหาเมฆ ครู บ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ประวัติศาสตร์

อ ำเภอดงหลวง
โรงเรียนบ้ำนหนองยำง

1 น.ส.สุพรรณี จรีรัตน์ ครู พระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นายอภิสิทธ์ิ อุ่นชัย ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 น.ส.จริยา ศรีโพธ์ิชัย ครู ชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาษาไทย
4 น.ส.เอื องพร ค ามุงคุณ ครู วัดเขาโพธ์ิทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย
5 นางณชนก ค ามุงคุณ ครู บ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 3 สังคมศึกษา
6 นางธญรดา พาลแพน ครู แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
7 น.ส.พรไพลิน สายทองค า ครู บ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาไทย
8 น.ส.วนิดา พรมอินทร์ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว
1 น.ส.สุพรรณี จรีรัตน์ ครู พระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า ครู ปลาปากวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนดงหลวง
1 นายอภิสิทธ์ิ อุ่นชัย ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ศึกษา
2 น.ส.คณิตา รอบคอบ ครู บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
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3 น.ส.อุทัยทิพย์ วงค์แสนชัย ครู ชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหาร เคมี-คณิตศาสตร์
4 น.ส.วนาลี เหง้าโอสา ครู บ้านทรายพูล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
5 น.ส.จริยา ศรีโพธ์ิชัย ครู ชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาษาไทย
6 นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า ครู ปลาปากวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
7 น.ส.ขวัญตา เหง้าโอสา ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร การจัดการ
8 น.ส.ขวัญสุดา บุญรด ครู บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง
1 น.ส.วนาลี เหง้าโอสา ครู บ้านทรายพูล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง
1 นางนิราพร เพ็งศรีโคตร ครู นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศิลปกรรม
2 น.ส.สุขณิดา ภูดี ครู อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนหนองคอง
1 น.ส.จิรวดี ประทุมโสม ครู บ้านท่าลาด สพป.อุดรธานี เขต 2 ชีววิทยา
2 น.ส.กันยากร เชื อค าฮด ครู บ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
3 นายยุทธพร กึนออย ครู บ้านนามนประชาสมัคคี สพป.สกลนคร เขต 1 การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง
1 น.ส.วนิดา พรมอินทร์ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโพนแดง
1 น.ส.สุพรรณี จรีรัตน์ ครู พระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นายสมหมาย โคตรพรม ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 น.ส.คณิตา รอบคอบ ครู บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
4 น.ส.วนาลี เหง้าโอสา ครู บ้านทรายพูล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
5 นางณชนก ค ามุงคุณ ครู บ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 3 สังคมศึกษา
6 น.ส.ขวัญตา เหง้าโอสา ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร การจัดการ
7 นายรณชัย มีระหงษ์ ครู ดงหลวงวิทยา สพม.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ศึกษา
8 น.ส.พรไพลิน สายทองค า ครู บ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนชะโนด 2
1 น.ส.คณิตา รอบคอบ ครู บ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 นายวุฒิศักด์ิ พิมพบุตร ครู บ้านโคก สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนเปียด
1 นายปณิธิ ซุนซัง ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายสมหมาย โคตรพรม ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา

โรงเรียนบ้ำนสำนแว้
1 นางนริศรา ชูลซ์ ครู พระราชทานบานหนองหมู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 น.ส.ณัฐกาล แสงกล้า ครู บ้านป่งโพน สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
3 นางนิภาพร อารมณ์สวะ ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
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4 น.ส.ชลธิชา สมภาร ครู วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 คณิตศาสตร์
5 น.ส.กันยากร เชื อค าฮด ครู บ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
6 น.ส.จินตนา ลินพ่อค้า ครู นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.นครพนม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 น.ส.ปนัดดา ปัททุม ครู ธรรมโฆษิตวิทยา สพม.นครพนม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
8 น.ส.จตุรภรณ์ ศรีพงศ์พยอม ครู วัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
9 น.ส.สุขณิดา ภูดี ครู อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย
10 น.ส.สุคนธา โนรีรัตน์ ครู บ้านหันทราย สพป.สระแก้ว เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
11 นายยุทธพร กึนออย ครู บ้านนามนประชาสมัคคี สพป.สกลนคร เขต 1 การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนโสก
1 นายปณิธิ ซุนซัง ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นายสมหมาย โคตรพรม ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 นายวุฒิศักด์ิ พิมพบุตร ครู บ้านโคก สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์

โรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้
1 นางนริศรา ชูลซ์ ครู พระราชทานบานหนองหมู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางนิภาพร อารมณ์สวะ ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.จตุรภรณ์ ศรีพงศ์พยอม ครู วัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรีนบ้ำนขัวสูง
1 นางนริศรา ชูลซ์ ครู พระราชทานบานหนองหมู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
2 นางนิภาพร อารมณ์สวะ ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 น.ส.จิรวดี ประทุมโสม ครู บ้านท่าลาด สพป.อุดรธานี เขต 2 ชีววิทยา
4 น.ส.กันยากร เชื อค าฮด ครู บ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต 3 คณิตศาสตร์
5 น.ส.จตุรภรณ์ ศรีพงศ์พยอม ครู วัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
6 น.ส.สุขณิดา ภูดี ครู อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนมะนำว
1 น.ส.จิรวดี ประทุมโสม ครู บ้านท่าลาด สพป.อุดรธานี เขต 2 ชีววิทยา

โรงเรียนห้วยตำเปอะ
1 นางนิราพร เพ็งศรีโคตร ครู นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศิลปกรรม
2 นายยุทธพร กึนออย ครู บ้านนามนประชาสมัคคี สพป.สกลนคร เขต 1 การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้ำนนำหินกอง
1 นางนิราพร เพ็งศรีโคตร ครู นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศิลปกรรม
2 น.ส.จินตนา ลินพ่อค้า ครู นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.นครพนม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนบ้ำนโพนไฮ
1 นางธญรดา พาลแพน ครู แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 น.ส.วรรณภา คนตรง ครู บ้านห้วยทราย (ย้ายสับเปล่ียน) สพป.สกลนคร เขต 3 ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนร่มเกล้ำ
1 นางณชนก ค ามุงคุณ ครู บ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 3 สังคมศึกษา

20



ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

อ ำเภอหนองสูง
โรงเรียนบ้ำนเป้ำป่ำแสด

1 นางรัตนกร ลาดนาเลา ครู บ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

2 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายศักร์สฤษฏ์ิ กลางประพันธ์ ครู บ้านค าป่าหลาย สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
4 นายณรงค์เดช ปุณขันธ์ุ ครู บ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนแวง
1 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางรติรัตน์ วาปี ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์
3 น.ส.อัจฉราพร นีระนิตย์ ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โรงเรียนบ้ำนเหล่ำน้อย
1 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนโนนยำง
1 นายรัฐพล ไชยขันธ์ ครู บ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 น.ส.สุดารัตน์ โต้ชาลี ครู ผ่ึงแดดวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนบ้ำนงิ ว
1 นายรัฐพล ไชยขันธ์ ครู บ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 น.ส.สุดารัตน์ โต้ชาลี ครู ผ่ึงแดดวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนบ้ำนหนองโอใหญ่
1 นายรัฐพล ไชยขันธ์ ครู บ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายสุริยันต์ รูปงาม ครู บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
3 นายณรงค์เดช ปุณขันธ์ุ ครู บ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้ำนค ำพอก 1
1 น.ส.สุดารัตน์ โต้ชาลี ครู ผ่ึงแดดวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร ชีววิทยา

โรงเรียนบ้ำนหลุบป้ึง
1 นางรติรัตน์ วาปี ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์
2 น.ส.อัจฉราพร นีระนิตย์ ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
3 นายยศกร โสธรารังษี ครู บ้านหนองสระพังทอง สพป.มุกดาหาร การประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
1 นางรติรัตน์ วาปี ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์
2 น.ส.กวินณา วังคะฮาต ครู บ้านค าบง1 สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 นายประวัติ สวัสด์ิวงศ์ชัย ครู บ้านนาตะแบง 2 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศฯ
4 น.ส.ภิราภรณ์ กลางประพันธ์ ครู บ้านค าพี สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

โรงเรียนบ้ำนวังไฮ
1 นายประวัติ สวัสด์ิวงศ์ชัย ครู บ้านนาตะแบง 2 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศฯ
2 น.ส.ปิยาภรณ์ โคตุระพันธ์ ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
3 น.ส.นุชนาฎ อาจวิชัย ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนบ้ำนบุ่ง
1 น.ส.สกุลรัตน์ แสนสุข ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 น.ส.รัชอินทร์ พันพ่ัว ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
3 นายศักร์สฤษฏ์ิ กลางประพันธ์ ครู บ้านค าป่าหลาย สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
4 น.ส.นุชนาฎ อาจวิชัย ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
5 ว่าท่ี ร.ต.วิรุฬห์ศักย์ ศรีบุษย์ ครู วัดสมานรัตนาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาไทย
6 น.ส.พัชราพร สุริยะวงค์ ครู ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
7 น.ส.ศิริวัล ไกยะวินิจ ครู วัดหนองชันจันทนาราม สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
8 น.ส.พรวลักษณ์ หนองสูง ครู บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป.อ านาจเจริญ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้ำนนำตะแบง 2
1 นายชยภณ กลางประพันธ์ ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
2 น.ส.ปิยาภรณ์ โคตุระพันธ์ ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้ำนโคกหินกอง
1 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พืชผัก

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร
โรงเรียนใดก็ได้ในกลุ่มเครือข่ำยแก้วมุกดำหำร ยกเว้น โรงเรียนบ้ำนส้มป่อย "รอดนุกูล" โรงเรียนบ้ำนท่ำไค้ และโรงเรียนบ้ำนโนนศรี

1 น.ส.สุพัตรา ผลประสาท ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

สถำนศึกษำใดก็ได้ในเครือข่ำยเมืองน  ำทิพย์ ยกเว้น โรงเรียนบ้ำนไร่
1 น.ส.นัยพร พลวงศ์ ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลบ้ำนโคก
1 นางสาวปักษาสวรรค์ นาโสก ครู บ้านติ วราษฎร์อุทิศ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลค ำป่ำหลำย
1 น.ส.ธรากร เมืองโคตร ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลมุกดำหำร 
1 น.ส.อมรรัตน์ ทองแก้ว ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 น.ส.ชลดา จันทาพรม ครู บ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร ฟิสิกส์ประยุกต์
3 นางพัดศรี แสนโสม ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โรงเรียนใดๆก็ได้ท่ีเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีจ านวนนักเรียน 80 คนข้ึนไป ในพ้ืนท่ี ต าบลโพนทราย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

1 นายชาญกฤษฎา คนใจบุญ ครู บ้านนาสีดา สพป.อ านาจเจริญ เคมี
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลบำงทรำยใหญ่
1 นางพัดศรี แสนโสม ครู ดงเย็นวิทยาคม สพม.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

สถำนศึกษำใดก็ได้ในเครือข่ำยแก้วมุกดำหำรและเครือข่ำยไตรมิตรนวพัฒน์
1 น.ส.นันทวัน อุระ ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ได้ในเครือข่ำยสะพำนมิตรภำพ
1 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครู บ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

โรงเรียนใดก็ได้ในในเขตต ำบลโพนทรำยและต ำบลกุดแข้
1 นายภานุวัชร์ มุลทา ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนขยำยโอกำสใดๆก็ได้ในอ ำเภอเมือง
1 นายสิทธิศักด์ิ โสลุน ครู บ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สังคมศึกษา

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลค ำอำฮวนและต ำบลดงเย็น
1 น.ส.หงษ์ทอง พันทะ ครู บุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนใดก็ได้ในอ ำเภอเมืองมุกดำหำร
1 นางปัณฑารีย์ ไชยเพชร ครู ดอนยานางศึกษา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 รัฐศาสตร์
2 น.ส.สุธารัตน์ ค าล้าน ครู บ้านสวาสด์ิ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประวัติศาสตร์
3 น.ส.ปรีดา โพธ์ิสิม ครู เพียงหลวง 10ฯ สพป.นครพนม เขต 2 ภาษาไทย
4 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
5 น.ส.วารุณี บุตตะสุริย์ ครู บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์
6 น.ส.นพรัตน์ ยอดจิตร ครู วัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต 1 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
7 น.ส.ยุภารัตน์ ยศสูงเนิน ครู มาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ ำเภอค ำชะอี
โรงเรียนใดก็ได้ในอ ำเภอค ำชะอี

1 นางรัตนกร ลาดนาเลา ครู บ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหาร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
2 นางกมลทิพย์ แผ่นทอง ครู บ้านท่าม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย

สถำนศึกษำใดก็ได้ในอ ำเภอค ำชะอี ยกเว้น โรงเรียนห้วยตำเปอะ
1 นางสกุลไทย พันธ์ชมภู ครู บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.วารุณี บุตตะสุริย์ ครู บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์
3 นายราเมศ อินทร์หา ครู บ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในกลุ่มเครือข่ำยค ำชะอีก้ำวหน้ำ 
1 น.ส.วรรณธิดา บริบูรณ์ ครู บ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 นายพรชัย ผิวผ่อง ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.เยาวลักษณ์ คัดนาหงษ์ ครู บ้านคูบอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ภาษาไทย

โรงเรียนใดก็ได้ในกลุ่มเครือข่ำยค ำชะอีศึกษำพัฒน์
1 นายพรชัย ผิวผ่อง ครู บ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.เยาวลักษณ์ คัดนาหงษ์ ครู บ้านคูบอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ภาษาไทย
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ท่ี ช่ือ-สกุล

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลค ำชะอี
1 นางเกวลิน แสงสุข ครู บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลบ้ำนค้อ ยกเว้น โรงเรียนห้วยตำเปอะ
1 น.ส.วิภารัตน์ คนแคล้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจ.มุกดาหารส านักบริหารงาน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลหนองเอ่ียน
1 น.ส.ศิริพร ศรีจันดี ครู บ้านบะ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

อ ำเภอดอนตำล
โรงเรียนในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล

1 น.ส.อุพรทิพย์ นาค า ครู บ้านหนองคอง สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำภูสระดอกบัว
1 นายพิชิตชัย บุดดี ครู บ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 นายศักด์ิดา ผงทอง ครู บ้านฝ่ังแดง สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
3 น.ส.ปรียดา แดงบุตร ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
4 น.ส.ณัฐชา สกุลไทย ครู บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3 สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย
5 นางศุภาพิชญ์ ผงทอง ครู บ้านล าดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย

สถำนศึกษำใดก็ได้ (ในเครือข่ำยภูผำเทิบพัฒนำ)
1 น.ส.กฤติยาภรณ์ นาชัย ครู บ้านนามน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลโพธ์ิไทร
1 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
2 น.ส.อรอุมา ยืนยง ครู บ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การศึกษาปฐมวัย

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลบ้ำนแก้ง
1 นายศราวุธ ใจตรง ครู บ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลบ้ำนบำก 
1 น.ส.วัลลี คนไว ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

โรงเรียนใดก็ได้ในเขตต ำบลดอนตำล และต ำบลนำสะเม็ง
1 นายศักด์ิชัย อุทธศรี ครู บ้านนาป่ง สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา

สถำนศึกษำใดก็ได้ในอ ำเภอดอนตำล 
1 น.ส.วิรวรรณ อุณวงค์ ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์
2 นายวีระพนธ์ แสนคง ครู หนองค าวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณิตศาสตร์
3 นายศวิพงษ์ พรหมเสนา ครู เชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม คณิตศาสตร์
4 น.ส.ศิรินญา ศรีลาศักด์ิ ครู นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
5 นายจิติศักด์ิ พงษ์จันโอ ครู คลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตศาสตร์

สถำนศึกษำใดก็ในต ำบลเหล่ำหมี
1 น.ส.อรทัย วงละคร ครู บ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์
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อ ำเภอนิคมค ำสร้อย
สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลนำกอกและต ำบลโชคชัย

1 นางอุษากร พนาสิทธ์ิ ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลนิคมค ำสร้อย
1 น.ส.อนุศรา ลือเร่ือง ครู บ้านมะนาว สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลนำอุดม
1 น.ส.อรชร แสวงหา ครู นาค าน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในอ ำเภอนิคมค ำสร้อย
1 นางสุมาตรา อุค า ครู ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การสอนภาษาไทย
2 นางรวิวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
3 น.ส.ปภัศรา พลแสน ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาอังกฤษ
4 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิรุณรัตน์ ผิวบาง ครู อนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 พิสิกส์
5 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
6 นายสิทธิศักด์ิ โสลุน ครู บ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สังคมศึกษา
7 นางกาญจนา วิเศษศรี ครู โคกนาดี สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 การศึกษาปฐมวัย

อ ำเภอหว้ำนใหญ่
โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลป่งขำม

1 นางสาวศรีจิตรา เมืองโคตร ครู บ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร ดนตรีศึกษา

สถำนศึกษำใดก็ได้ในอ ำเภอหว้ำนใหญ่
1 นางชญานิษฐ์ตาภา อินทวงศ์ ครู บ้านหนองตระเสก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
2 น.ส.จุฑารัตน์ ทวีโคตร ครู ไพศาลวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 น.ส.ธรากร เมืองโคตร ครู บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

อ ำเภอดงหลวง
โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลหนองบัว ต ำบลชะโนดน้อย และต ำบลดงหลวง

1 น.ส.สุพรรณี จรีรัตน์ ครู พระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดก็ได้ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดงหลวง
1 น.ส.จริยา ศรีโพธ์ิชัย ครู ชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาษาไทย
2 น.ส.พรไพลิน สายทองค า ครู บ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาไทย
3 นายปณิธิ ซุนซัง ครู ห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลดงหลวง ต ำบลหนองแคน ต ำบลหนองบัว 
1 นางณชนก ค ามุงคุณ ครู บ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 3 สังคมศึกษา
2 น.ส.ขวัญตา เหง้าโอสา ครู ผาเทิบวิทยา สพม.มุกดาหาร การจัดการ

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลกกตูม
1 นางนิราพร เพ็งศรีโคตร ครู นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ศิลปกรรม
2 น.ส.สุขณิดา ภูดี ครู อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย
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สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลดงหลวง และต ำบลหนองบัว
1 นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า ครู ปลาปากวิทยา สพม.มุกดาหาร คณิตศาสตร์

โรงเรียนใดก็ได้ในเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดงหลวง (ยกเว้นโรงเรียนบ้ำนน  ำบ่อดง)
1 นายวุฒิศักด์ิ พิมพบุตร ครู บ้านโคก สพป.สกลนคร เขต 2 คณิตศาสตร์

อ ำเภอหนองสูง
โรงเรียนใดก็ได้ในอ ำเภอหนองสูง

1 น.ส.สกุลรัตน์ แสนสุข ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร สังคมศึกษา
2 นายชยภณ กลางประพันธ์ ครู บ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร อุตสาหกรรมศิลป์
3 น.ส.รัชอินทร์ พันพ่ัว ครู บ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
4 น.ส.อัจฉราพร นีระนิตย์ ครู บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
5 นายศักร์สฤษฏ์ิ กลางประพันธ์ ครู บ้านค าป่าหลาย สพป.มุกดาหาร พลศึกษา
6 นายณรงค์เดช ปุณขันธ์ุ ครู บ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 น.ส.นุชนาฎ อาจวิชัย ครู บ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร ภาษาไทย
8 น.ส.พรนภา กลางประพันธ์ ครู บ้านดอนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
9 น.ส.พัชราพร สุริยะวงค์ ครู ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

สถำนศึกษำใดก็ได้ในต ำบลหนองสูงใต้
1 นางสรินธร เลาดี ครู ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ
2 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พิชผัก

โรงเรียนใดก็ได้ในอ ำเภอหนองสูง ยกเว้น โรงเรียนในต ำบลบ้ำนเป้ำและต ำบลหนองสูงใต้
1 นางศรีลัดดา อาจวิชัย ครู อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนใดก็ได้ในเขตต ำบลหนองสูง และต ำบลหนองสูงเหนือ
1 นายประวัติ สวัสด์ิวงศ์ชัย ครู บ้านนาตะแบง 2 สพป.มุกดาหาร ระบบสารสนเทศฯ

โรงเรียนใดก็ได้ใน อ ำเภอหนองสูง  ยกเว้น ต ำบลหนองสูงใต้
1 น.ส.ปิยาภรณ์ โคตุระพันธ์ ครู บ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร วิทยาศาสตร์

โรงเรียนใดก็ได้ในต ำบลบ้ำนเป้ำ
1 นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบุญ ครู บ้านหนองนกเขียน สพป.มุกดาหาร พิชศาสตร์

สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัดสพป.มุกดำหำร
1 น.ส.พรนภา กลางประพันธ์ ครู บ้านดอนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 การศึกษาปฐมวัย
2 นายอภิวัฒน์ อุค า ครู ชุมชนหนองสองห้องฯ สพป.ขอนแก่น เขต3 การศึกษาปฐมวัย
3 นายนพพร พัฒนานันท์ ครู บ้านคลองพร้าว สพป.ตราด คอมพิวเตอร์ศึกษา
4 น.ส.พรทิพย์ ศรีลาฤทธ์ิ ครู บ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณิตศาสตร์
5 น.ส.วนาลี เหง้าโอสา ครู บ้านทรายพูล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
6 น.ส.พรทิภา สมประสงค์ ครู วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตศาสตร์
7 น.ส.เบญจวรรณ แก้วศรีนวม ครู ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 การสอนภาษาจีนฯ
8 นางรวิวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู วัดพิบูลสัณหธรรม สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด วิชำเอก
หมำยเหตุ

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูท่ีขอย้ำย

บัญชีรายช่ือข้าราชการครู สายงานการสอน ท่ีส่งค าร้องขอย้าย ประจ าปี 2566
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล

9 น.ส.ปิยะนุช บับพาน ครู ตลาดคลอง16(เอื อสุนทรวัฒนาอุทิศ)สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาษาอังกฤษ
10 นายอภิสิทธ์ิ คงวิบูลย์เกียรติ ครู บ้านพลาญชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ฯ
11 น.ส.เอื องพร ค ามุงคุณ ครู วัดเขาโพธ์ิทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย
12 น.ส.กัลยา สาธุชาติ ครู สุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
13 น.ส.สุทธิดา สมฤทธ์ิ ครู บ้านขามเสด็จบ ารุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาษาไทย
14 น.ส.สุธีรา เกรียงสมร ครู บ้านเกษตรถาวร สพป.สุรินทร์ เขต 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 น.ส.อังศนา ค าแสง ครู บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 ภาษาไทย
16 นายวุฒิชัย ศรีทะรัง ครู คลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คอมพิวเตอร์ศึกษา
17 นายศักด์ิสิทธ์ิ เสียงล  า ครู คลองบางน  าจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สังคมศึกษา
18 นางยมลภัทร์ พูลแสวงทรัพย์ ครู หนองซนพิทยาคม สพม.นครพนม ชีวิทยา
19 น.ส.ปนัดดา ปัททุม ครู ธรรมโฆษิตวิทยา สพม.นครพนม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
20 นายอภิรักษ์ สุระโส ครู บ้านภูเงินฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จิตรกรรม
21 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิรุณรัตน์ ผิวบาง ครู อนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 พิสิกส์
22 น.ส.วันวิสา สุวรรณทิพย์ ครู บ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
23 น.ส.มณีรัตน์ แสงหล้า ครู บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาษาไทย
24 น.ส.วิภาวรรณ ศรีสร้อย ครู บ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
25 น.ส.จตุรภรณ์ ศรีพงศ์พยอม ครู วัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
26 นายพุฒินาท ปัตถานัง ครู วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
27 น.ส.จุไรรัตน์ ทวีโคตร ครู บ้านทับลาน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ระบบสารสนเทศทางคอมฯ
28 น.ส.ณัฐรินทร์ เกรียงสินสุรนาท ครู บ้านห้วยยางฯ สพป.ชลบุรี เขต 1 รัฐศาสตร์
29 น.ส.ศิริวัล ไกยะวินิจ ครู วัดหนองชันจันทนาราม สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ
30 น.ส.วัชรา ซาเสน ครู ประชากรรังสฤษฏร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาอังกฤษ
31 นายภคิไนย นาโสก ครู วัดตะกู(เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
32 น.ส.น  าฝน ใจตรง ครู บ้านหนองเป่าป่ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาษาอังกฤษ
33 น.ส.พนัดดา ค ามุงคุณ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 สังคมศึกษา
34 น.ส.วนิดา พรมอินทร์ ครู วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 ภาษาอังกฤษ
35 น.ส.สุภัทรชา นามศร ครู บ้านหินโหง่น สพป.อุทัยธานี เขต 2 การศึกษาปฐมวัย
36 น.ส.วัลฤดี เสียงล  า ครู บ้านวังไทร สพป.นครราชสีมา เขต 4 เคมี
37 น.ส.สุคนธา โนรีรัตน์ ครู บ้านหันทราย สพป.สระแก้ว เขต 2 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
38 น.ส.อารียา เทือกทา ครู วัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาษาอังกฤษ
39 น.ส.ยุพิน โยธาโทน ครู หนองโสนพิทยาคม สพม.พิจิตร การศึกษาพิเศษ
40 น.ส.สุภาภรณ์ ดีดวงพันธ์ ครู บ้านเขาเล่ือม สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาษาอังกฤษ
41 น.ส.ปารณีย์ ปัญญาดี ครู ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 ภาษาอังกฤษ
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