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ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งท่ี 1/2564 
ตามมติ กศจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 

  
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
1 น.ส.ทัชชภร  เพชรมณ ี ชุมชนวัดไทรม้า 

สพป.นนทบุรี เขต 1 
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 

2 น.ส.ปาริดา ประชามอน วัดแพรกษา 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) 

3 น.ส.กิ่งพยอม  อาจสมัย ครูชำนาญการ/บ้านน้ำปู่ 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 

4 น.ส.วาสนา  ทองเหง้า วันครู 2502 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 

วังแคนวังคูณวิทยา 

5 นายสุรวัฒน์  สมใจ บ้านโนนเมือง 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 

6 นางวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย แม่สอด 
สพป.ตาก เขต 2 

บ้านหนองกุงแก้ว 

7 น.ส.รุ่งกานต์  สมทรัพย ์ วัดสุทธาวาส 
สพป.ชลบุรี เขต 3 

บ้านหนองเหมือดแอ่ 

8 นางกุลฑีรา จันทร์อุทัยกุล สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 

9 น.ส.โสภา  กุลากุล บ้านเชียงกลมวิทยา 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.เลย) 

หนิตลาดศรีสง่าวิทยา 

10 น.ส.พิไลพร  บุญประคม บ้านปากดง 
สพป.อุดรธานี เขต 3 

เมืองใหม่วิทยา 

11 นางแดนนภา  อ่ิมอ่อน บ้านวังหินซา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านดอนยานาง 
 

12 น.ส.อมร  สุขสวัสดิ ์ นาโกทรายทองวิทยาคม 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 
 

13 นายมนตรี  เรืองจันทร์ ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านหินลับศิลามงคล 

14 นายณธกร  ภาโนมัย บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 

15 น.ส.จารุวรรณ  ทองขัน หินตลาดศรีสง่าวิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

กุดจิกวิทยา 
 

16 นางอัญชัน  เหลาพร หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านภูพานทอง 
 

17 นายสุชาติ  สีดาทัน วัดพระแท่นดงรัง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 

18 น.ส.ภาราดา  ภูลายยาว บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านภูพานคำ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
19 นายณัฐพล  กันพล ปทุมเทพวิทยาคาร 

สพม.หนองคาย 
หินตลาดศรีสง่าวิทยา 
 

20 นายบัญชา  ไทยมา บ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านดอนเกล็ด 

21 นายปัญญา  คำใบศรี บ้านท่าศิลา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านค้อ 

22 น.ส.มัลลิกา  หงษ์ชุมแพ ปากคาดพิทยาคม 
สพม.หนองคาย 

บ้านหนองแวง 
 

23 นายนิรุติ  วิกล บ้านบางน้ำจืด 
สพป.สมุทรสาคร 

บ้านหนองแวงป่งสัง 
 

24 น.ส.อัญชลิตา พรรณพรม หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 
สพป.สมุทรสาคร 

บ้านหนองกุงแก้ว 
 

25 นางโสพิศตรา ราตะบุตร บ้านเขาใหญ่ 
สพป.ชลบุรี เขต 2 

บ้านโนนข่า(พอง) 
 

26 น.ส.เจนจิรา  คำมูล บ้านวังมน 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด 

27 นางพรพรรณ์ วงศ์สุวรรณ ดงสวรรค์วิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านข้องโป้ 
 

28 น.ส.วรรณศิริ  หอมน้อย โนนปอแดงวิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านกุดฉิม 
 

29 น.ส.วสิุดา  นาคอก บ้านแก่งหลวง 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

บ้านกุดจิก 
 

30 น.ส.กุลนารี  แสงเลิศ หนองสือวิทยาคม 
สพม.ปทุมธานี 

โนนสมบูรณ์วิทยา 
 

31 นางเยาวฤทธิ์  ฮอช นุ่มประสงค์วิทยา 
สพป.นนทบุรี เขต 1 

โนนสมบูรณ์วิทยา 
 

32 น.ส.จุฬาพรรณ สิงห์ขวา บ้านร่มเกล้า 
สพป.ตาก เขต 2 

หนองแกสระแก้ววิทยา 

33 นางพัชรียา  สิงคำป้อง ยูงทองพิทยาคม 
สพม.อุดรธานี 

บ้านวังมน 
 

34 นายอนุชิต  หัสจรรย ์ วัดโคกทอง(บวรวิทยา) 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 

35 นางอมรรัตน์ ทิพย์พรมมา บ้านวังมน 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

หินตลาดศรีสง่าวิทยา 

36 นางพิไลพร หลาบหนองแสง บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 

37 น.ส.ใบเฟิน  ศรีวิสุทธิชัย ดงสวรรค์วิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง” 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
38 น.ส.ลำดวน  คัฒมารศร ี บ้านคลองลอย 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
บ้านทา่ศิลา 

39 นายอธิวัฒน์  ใครวิชัย วัดตโปทาราม 
สพป.ชลบุรี เขต 3 

บ้านวังมน 

40 น.ส.อุไรวรรณ์  เสาทอง บ้านหนองบัวน้อย 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านโนนสำราญสมสนุก 

41 นายปัญญา  ยางศรี บ้านโนนสำราญสมสนุก 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านหนองบัวน้อย 

42 นายกิตตินันท ์ แก้วอุดร บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านวังโปร่ง 

43 นางสุรีพร  แก้วอุดร บ้านวังโปร่ง 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า 

44 นายพชรพล  ธาตุมณี บ้านหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านตำแย 

45 น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ บ้านทับกี่ 
สพป.เลย เขต 3 

บ้านวิจิตรพัฒนา 

46 นายทินกร  จักษุทพิย์ คำเตยวิทยา 
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร (จ.ยโสธร) 

บ้านผาซ่อนโชคชัย 

47 น.ส.เกษสุดา โพธิ์ชัย บ้านหนองตูม 
สพป.เลย เขต 2 

บ้านบุญทัน 

48 น.ส.บุรินทร์ ประภาวิชา วัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

บ้านโนนสมบูรณ์ 

49 นางอรัญญา ภักดีอำนาจ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 
สพม.อุดรธานี 

บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 

50 นายสุวิจักขณ์  ทุมสวัสดิ์ บ้านน้ำซึม 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 

51 นายสุจินต์   จันทร์ชมพู บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 

52 นายธีรศักดิ์ ผายพลพฤกษ์ บ้านคำปะกั้ง 
สพป.หนองคาย เขต 2 

หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 

53 นางนฤวัลย์  ดวงมาศ บ้านคลองเจริญ 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านอาบช้าง 

54 น.ส.พิรัญญา  นากรณ์ บ้านแม่กอนใน 
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

บ้านหนองด่าน 

55 นายกฤษฎา  สายสมร บ้านโนนกกข่า 
สพป.เลย เขต 2 

บ้านกุดผึ้ง 

56 นายอรุณ  พลเสนา ศรีสงครามวิทยา 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.เลย) 

บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
57 น.ส.พิชญาภา  ทองมา บ้านน้ำซึม 

สพป.อุดรธานี เขต 4 
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 

58 นายธีรพล  กมลผาด บ้านสวนอุดมวิทยา 
สพป.ชลบุรี เขต 1 

บ้านฝั่งแดง 

59 นายนฐิกร  ศรีหวังใจ ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

นครชัยประชาสรรค์ 

60 น.ส.สุมาลี  จันทร์หาร หว้านใหญ่วิทยา 
สพม.นครพนม 

บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 

61 น.ส.คำภา  วสิูงเล บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านป่าแดงงาม 
 

62 นางสุวรรณา  วงษา บ้านไทยนิยม 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านป่าแดงงาม 
 

63 นายมงคล  ดีสกุลวงษ์ บ้านดอนหญ้านาง 
สพป.บึงกาฬ 

บ้านโคกกะทอ 
 

64 นายเสกสรรค์  ปัดทุม บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 

65 น.ส.นารีนาฏ  ทองดี บ้านวังคูณ 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

บ้านคลองเจริญ 
 

66 น.ส.อรุณี  เทพยศ บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 
สพป.อุดรธานี เขต 3 

บ้านโนนตาล 
 

67 นายวิชาญ  สินทร ดงมะไฟวิทยาคม 
สพม.เลย หนองบัวลำภู 

บ้านโคกสง่า 
 

68 น.ส.ไก่แก้ว แสงกล้า บ้านลาดกระทิง 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

โนนสง่าราษฎร์บำรุง 
 

69 น.ส.พรกมล  พลธิรักษา บ้านห้วยหินขาว 
สพป.เลย เขต 1 

บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 

70 น.ส.ณัฐสุรางค์ ตรีเดช ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานการศึกษาพิเศษ 

บ้านหนองแวงคำ 
 

71 นายชาญณรงค์ เพียเทพ บ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

บ้านบุญทัน 
 

72 นางฤทัยรัตน์  ทุ่นใจ บ้านหยวก 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 

73 นายอัจฉริยะ  สาคุณ นาแกวิทยา 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 

74 น.ส.สุลาลักษณ์ โสภาลัคน์สกุล บ้านไทยนิยม 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านโคกหนองบัว 

75 นางรัตนกาล  สินทร บ้านโคกหนองบัว 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านไทยนิยม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
76 นางปราณี  ศรีประจง บ้านตำแย 

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 

77 น.ส.นภัทรสอร  ชื่นชม ดงสวรรค์วิทยา 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 

บ้านโนนงาม 

78 นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม  บ้านขามพิทยาคม 
สพม.เลย หนองบัวลำภู  (จ.หนองบัวลำภู) 

หนองบัวพทิยาคาร 

79 นางสาวฐิติยา ปักษา ชิโนรสวิทยาลัย 
สพม.กรุงเทพฯ เขต 1  

หนองบัวพิทยาคาร 

80 นายอำพล อรอินทร์  ศรบีุญเรืองวิทยาคาร 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

หนองบัวพิทยาคาร 

81 นายทนงศักดิ์ นันทกร นาอ้อวิทยา 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.เลย) 

หนองบัวพิทยาคาร 

82 นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน พระพุทธบาทวิทยาคม 
สพม.หนองคาย 

หนองบัวพิทยาคาร 

83 นางกัญญา ภูมิพานิชย์ เทพลีลา 
สพม.กรุงเทพฯ เขต 2 

หนองบัวพิทยาคาร 

84 นางสาววิลาวัลย์ สุจิมงคล แก้งสนามนางพิทยาคม 
สพม.นครราชสีมา 

หนองเรือพิทยาคม 

85 นายณัฐพล อนุมาตย์ บัวแก้วพิทยาคม 
สพม.ขอนแก่น 

โนนสังวิทยาคาร 

86 นางสาวอนัญญา คงมงคล ชานุมานวิทยาคม 
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

87 นายสรัล วันทอง ชานุมานวิทยาคม 
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

88 นางสาวภูษะณิศา เผ่าวณิช หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 
สพม.อุดรธานี 

นาวังศึกษาวิช 

89 นางสาวสุกัญญา สายคำภา ภูทอกวิทยา 
สพม.บึงกาฬ 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

90 นายกิตติยา วงชาชม ศรสีำราญวิทยาคม 
สพม.บึงกาฬ 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

91 นายอภิชาติ ชุมแสง บึงกาฬ 
สพม.บึงกาฬ 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

92 นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐ สิงห์สมุทร 
สพม.ชลบุรี ระยอง 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

93 นางสาวธิดารัตน์ พงคนิตย์ หนองบัวพิทยาคาร 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

94 นางสาวเผ่าพิมล วรรณคีรี กุงแก้ววิทยาคาร 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม สังกดัใหม่ 
95 นางสาวอัษฏางค์ ศิริบุตร บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

96 นางสาวอานุช พรหมศรี หนองสวรรค์วิทยาคาร 
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.หนองบัวลำภู) 

ภูซางใหญ่วิทยาคม 

97 นางสาวนันทพร วงษ์ละคร ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
สพม.กาญจนบุรี 

กุดดู่พิทยาคม 

98 นางสาวชลดา รามศิริ 
 

ห้วยยางศึกษา 
สพม.ชลบุรี ระยอง 

ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 

99 นายเกียรติภูมิ อุเหล่า 
 

บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสพป.หนองบัวลำภู 
เขต 2 

บ้านขามพิทยาคม 

100 นายปรินวิชญ์ เดชเจริญ บ้านดินทรายอ่อน 
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

101 นายสำเภา เนื่องมัจฉา 
 

หนองวัวซอพิทยาคม 
สพม.อดุรธานี 

หนองบัวพิทยาคาร 

102 นายฉัตรชัย โบราณรัตน์ รร.เลยพิทยาคม  
สพม.เลย หนองบัวลำภู (จ.เลย) 

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
 

 


