
1 กุมภาพันธ์ 2566 *****

วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ต.1 นายวิทยา ขอสุข ครู คศ.1 ราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ล าพูน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช บ้านสุเม่น 3 มกราคม 2561 5 0 29 3 มกราคม 2561 5 0 29 มี มี

บ้านแม่เทิน

บ้านสันหีบ

รร.ใดก็ได้ คข.แม่สิน

ยกเว้น บ้านโป่งตีนต่ัง บ้านปางสา

ต.2 น.ส.มาริสา บัวละวงค์ ครู คศ.1 บ้านปางอ้า สพป.ล าปาง เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านแม่บ่อทอง 5 พฤษภาคม 2560 5 8 27 5 พฤษภาคม 2560 5 8 27 มี รอมติ

บ้านกลางดง

อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ

ต.3 น.ส.อรจิรา จันทร์เพ็ญ ครู คศ.1 วัดบุญสัมพันธ์ฯ สพป.ชลบุรี เขต 3 ค.บ.สังคมศึกษา วัดบ้านกรุ 4 เมษายน 2561 4 9 28 4 เมษายน 2561 4 9 28 มี  1/66

บ้านเตว็ดนอกฯ

บ้านทับผ้ึง

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สท.2

ต.4 น.ส.เขมิกา นาทิพย์ ครู คศ.1 บ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3 ค.บ.ภาษาไทย บ้านร้องตลาดฯ 11 มิถุนายน 2563 2 7 21 11 มิถุนายน 2563 2 7 21 มี  1/66

บ้านแม่เทิน

บ้านแม่ฮู้

ต.5 น.ส.พรพรรณ สายสุรินทร์ ครู คศ.1 บ้านตะเคียนเต้ีย สพป.ชลบุรี เขต 3 ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านกลางดง 20 มีนาคม 2558 7 10 12 20 มีนาคม 2558 7 10 12 มี  1/66

บ้านท่าชุมฯ

อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ท่ีประสงค์ขอย้าย ประจ าปี 2566  คร้ังท่ี 1

มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

(ย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)      จ านวน 106  ราย

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่1



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.6 น.ส.สุภาภรณ์ อินทร์เพชร ครู คศ.1 วัดยวด สพป.ลพบุรี เขต 1 ค.บ.ชีวศึกษา บ้านเขาดินไพรวัน 2 พฤศจิกายน 2563 2 2 30 2 พฤศจิกายน 2563 2 2 30 มี  1/66

บ้านท่ามักกะสัง

วัดปากน้ า

ต.7 น.ส.กรรณิการ์ เด่นดวง ครู คศ.1 บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2 ค.บ.สังคมศึกษา อนุบาลศรีส าโรง 9 พฤศจิกายน 2560 5 2 23 9 พฤศจิกายน 2560 5 2 23 มี รอมติ

อนุบาลสวรรคโลกฯ

บ้านเตว็ดนอกฯ

ต.8 น.ส.โสรยา กันเสือ ครู คศ.2 บ้านทุ่งทอง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านเกาะตาเล้ียงฯ 7 มกราคม 2559 7 0 25 1 กรกฎาคม 2563 2 7 0 มี  1/66

วท.บ.เคมี บ้านเตว็ดนอกฯ

รร.ใดก็ได้ อ.ศรีส าโรง

รร.ใดก็ได้ สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.9 น.ส.นฤมล ภูบุรมณ์ ครู คศ.1 บ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 กศ.บ.ภาษาไทย อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 มี  1/66

ต.10 น.ส.วราภรณ์ แก้วมี ครู คศ.1 วัดคูหาสวรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ค.บ.สังคมศึกษา บ้านเตว็ดนอกฯ 4 ธันวาคม 2562 3 1 28 4 ธันวาคม 2562 3 1 28 มี  1/66

บ้านทับผ้ึง

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.11 นายฐิติพันธ์ุ สิงห์คราม ครู คศ.1 บ้านตล่ิงชัน สพป.สุโขทัย เขต 1 ศศ.บ.ดุริยางค์สากล บ้านซ่าน 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  1/66

อนุบาลศรีส าโรง

บ้านคลองตาลฯ

ต.12 น.ส.อัจฉราวรรณ ข าพงศ์ ครู คศ.3 บ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.วิทยาศาสตร์ บ้านราวต้นจันทน์ 10 มีนาคม 2543 22 10 22 21 มีนาคม 2562 3 10 11 มี  1/66

บ้านวังสมบูรณ์

บ้านเขาดินไพรวัน

ต.13 นางรจนา แจ่มศรี ครู คศ.2 บ้านหนองตม สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านวังตามน 10 มีนาคม 2557 8 10 22 21 มีนาคม 2562 3 10 11 มี  1/66

บ้านโซกเปือย

บ้านสันติสุข

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่2



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.14 น.ส.จิราภรณ์ ดนตรี ครู คศ.1 บ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย บ้านแม่เทิน 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  1/66

บ้านห้วยโป้

บ้านแม่ฮู้

ต.15 น.ส.ลักษณ์ชยา ฟักเจริญ ครู คศ.2 บ้านหนองเฒ่า สพป.สุโขทัย เขต 1 ศศ.บ.รัฐประสาสนศาสตร์ บ้านเตว็ดนอกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2557 8 11 19 21 มีนาคม 2562 3 10 11 มี  1/66

วัดบ้านกรุ

บ้านวังลึกฯ

ต.16 นายนพรัตน์ ยาน้อย ครู คศ.1 บ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1 ศษ.บ.พลศึกษา บ้านท่าโพธ์ิ 26 มีนาคม 2561 4 10 6 26 มีนาคม 2561 4 10 6 มี  1/66

บ้านตึก

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีสัชนาลัย

ยกเว้น ต.บ้านแก่ง

ต.17 นายสุวิทย์ อ่ินแก้ว ครู คศ.2 บ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านกลางดง 24 ตุลาคม 2555 10 3 8 24 พฤศจิกายน 2560 5 2 8 มี  1/66

กศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ

บ้านท่าชุมฯ

ต.18 น.ส.ปาจรีย์ ป่ินศักด์ิ ครู คศ.3 บ้านน้ าเร่ือง สพป.สุโขทัย เขต 1 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ 1 มีนาคม 2550 15 11 0 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  1/66

ศษ.บ.ภาษาไทย

ต.19 ว่าท่ี ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง ครู คศ.1 หนองหญ้าปล้องฯ สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านหนองยาว 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  1/66

วัดศรีสังวร

อนุบาลศรีส าโรง

ต.20 น.ส.สุภาวดี ท้าวทอง ครู คศ.1 วัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านห้วยโป้ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

บ้านสุเม่น

รร.ขยายโอกาสใดก็ได้ อ.ศรีสัชนาลัย

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่3



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.21 นางสุวรรณ อนันตะ ครู คศ.1 วัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย วัดหนองโว้งฯ 11 มีนาคม 2558 7 10 21 11 มีนาคม 2558 7 10 21 มี  1/66

บ้านซ่าน

วัดบ้านกรุ

ต.22 นางศรีไพร ป่ินเกตุ ครู คศ.1 วัดโบสถ์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ศษ.บ.อังกฤษ วัดบ้านกรุ 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  1/66

บ้านวังลึกฯ

บ้านทับผ้ึง

ต.23 น.ส.ฐาปณี ฉายพุดซา ครู คศ.1 บ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.คณิตศาสตร์ อนุบาลศรีนครฯ 16 มิถุนายน 2560 5 7 16 22 ตุลาคม 2561 4 3 10 มี  1/66

บ้านหนองบัว อ.ศรีนคร

โรตาร่ีสวรรคโลก 1

ต.24 น.ส.นุชนาฎ ปุญญพันธ์ ครู คศ.1 บ้านดงเดือย สพป.สุโขทัย เขต 1 รป.บ.การปกครองส่วนท้องถ่ิน โรตาร่ีสวรรคโลก 1 11 มกราคม 2559 7 0 21 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  1/66

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย วัดศิริบูรณาราม

บ้านตาลพร้า

ต.25 นางสุนันทา วงศ์จันทรมณี ครู คศ.3 วัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต 1 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ไชยะวิทยา 16 มีนาคม 2552 13 10 16 30 สิงหาคม 2555 10 5 2 มี  1/66

ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ้านสารจิตร

บ้านท่าชัย

ต.26 น.ส.สุกัญญา เกิดอินทร์ ครู คศ.1 หนองบัวเขาดิน สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ อนุบาลศรีส าโรง 2 ตุลาคม 2560 5 3 30 2 ตุลาคม 2560 5 3 30 มี  1/66

บ้านคลองตาลฯ

บ้านดงไทยวิทยา

ต.27 นางสุพินดา ทะสุวรรณ์ ครู คศ.1 บ้านวังกร่าง สพป.สุโขทัย เขต 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ อนุบาลศรีนครฯ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

บ้านหนองแหน อ.ศรีนคร

โรตาร่ีสวรรคโลก 1

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่4



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.28 น.ส.รสสุคนธ์ เต็มเขียว ครู คศ.1 อนุบาลท่าหลวงฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านปากสินฯ 22 เมษายน 2559 6 9 10 22 เมษายน 2559 6 9 10 มี  1/66

บ้านสะท้อ

บ้านปางสา

รร.ใดก็ได้ใน ต.แม่สิน

ต.29 น.ส.สาวิตรี วงค์อ้ายตาล ครู คศ.1 วังแก้ววิทยา สพป.ล าปาง เขต 3 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองส าราญ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

บ้านไทยชนะศึก

รร.ใดก็ได้ใน อ.ทุ่งเสล่ียม

ต.30 นายวรากร ตรงต่อกิจ ครู คศ.1 ขุนไกรพิทยาคม สพม.สุโขทัย ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านคลองตาลฯ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

บ้านวังลึกฯ

บ้านหนองยาว 

ต.31 นางสุมิตรา ไชยลังการ ครู คศ.3 บ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย กศ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านโซกม่วง 2 มิถุนายน 2546 19 7 30 24 พฤศจิกายน 2560 5 2 8 มี  1/66

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านลานตาเมือง

รร.ใดก็ได้ใน อ.ทุ่งเสล่ียม

ต.32 น.ส.เมธาวี รุ่งสถาพร ครู คศ.1 หนองตูมวิทยา สพม.สุโขทัย ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านคลองตาลฯ 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  1/66

อนุบาลศรีส าโรง

วัดบ้านกรุ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.33 น.ส.สุวพิชญ์ ประยูร ครู คศ.1 บ้านประจ าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ มิตรภาพท่ี 38ฯ 7 สิงหาคม 2560 5 5 25 7 สิงหาคม 2560 5 5 25 มี  1/66

วัดคลองกระจง

วัดปากน้ า

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่5



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.34 น.ส.สุวกาญจน์ จูโล่ ครู คศ.1 อนุบาลสังขละบุรีฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านคลองตาลฯ 5 พฤษภาคม 2560 5 8 27 5 พฤษภาคม 2560 5 8 27 มี  1/66

วัดบ้านกรุ

บ้านหนองยาว

ต.35 น.ส.รัตนา เต๋มิจ๊ะ ครู คศ.2 วัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต 1 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านปากคะยาง 11 กุมภาพันธ์ 2556 9 11 21 11 กุมภาพันธ์ 2556 9 11 21 มี รอมติ

ค.บ.การประถมศึกษา วัดโบราณหลวง

บ้านแม่ท่าแพ

ต.36 น.ส.ธัญญากร อ่อนกล ครู คศ.1 อนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กศ.บ.ภาษาไทย บ้านคลองตาลฯ 15 พฤศจิกายน 2561 4 2 17 15 พฤศจิกายน 2561 4 2 17 มี รอมติ

มิตรสัมพันธ์ฯ

บ้านไร่ฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.37 น.ส.ปิติรัตน์ รอดทอง ครู คศ.1 ภูเรือวิทยา สพม.เลย-หนองบัวล าภู กศ.ม.หลักสูตรและการสอน บ้านเขาทอง 24 มกราคม 2560 6 0 8 24 มกราคม 2560 6 0 8 มี  1/66

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ วัดคุ้งยาง

บ้านวัดโบสถ์

ต.38 น.ส.วนัชพร ศรีรักษา ครู คศ.1 วัดต าหนักใต้ฯ สพป.นนทบุรี เขต 1 ศษ.บ.ภาษาไทย บ้านสันหีบ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

วัดปากน้ า

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีสัชนาลัย

ต.39 นายปิยะ จรรยา ครู คศ.1 บ้านห้วยน้ าขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 วท.บ.คณิตศาสตร์ บ้านคลองตาลฯ 5 สิงหาคม 2563 2 5 27 5 สิงหาคม 2563 2 5 27 มี  1/66

บ้านคลองแห้ง

บ้านผาเวียง

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่6



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.40 น.ส.รัตน์จนา ทิมต่วน ครู คศ.1 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านผาเวียง 18 พฤศจิกายน 2562 3 2 14 18 พฤศจิกายน 2562 3 2 14 มี  1/66

บ้านปางสา

บ้านปากสาน

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.41 น.ส.สุขสันต์ วิสาสังข์ ครู คศ.1 ตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านคลองแห้ง 13 สิงหาคม 2563 2 5 19 13 สิงหาคม 2563 2 5 19 มี  1/66

บ้านวัดโบสถ์

บ้านเขาทอง

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.42 น.ส.ทิฐินันท์ จโรจนกริตย์ ครู คศ.1 อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านป่ายาง 29 ธันวาคม 2560 5 1 3 29 ธันวาคม 2560 5 1 3 มี  1/66

ค.บ.การประถมศึกษา บ้านหนองบัว อ.ศรีสัชนาลัย

บ้านวังยายมาก

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.43 น.ส.ขนิษฐา รัตนประทุม ครู คศ.1 บ้านตอรัง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ค.บ.ปฐมวัย โรตาร่ีสวรรคโลก 1 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 มี  1/66

วัดศิริบูรณาราม

อนุบาลศรีนครฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีนคร

ต.44 นางธฤษิดา สุขเสริฐ ครู คศ.1 อนุบาลไทรงาม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองตาลฯ 8 พฤษภาคม 2560 5 8 24 8 พฤษภาคม 2560 5 8 24 มี  1/66

วท.บ.ชีววิทยา บ้านซ่าน

มิตรสัมพันธ์ฯ

ต.45 น.ส.พัทธนันท์ เดชมัด ครู คศ.1 บ้านสระสิงห์โต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ศษ.ม.การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองตาลฯ 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 มี  1/66

มิตรสัมพันธ์ฯ

บ้านนา

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่7



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.46 น.ส.เกตุกนก บุญธปัญญา ครู คศ.1 บ้านคลองห้วยย้ัง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย วัดปากน้ า 7 สิงหาคม 2560 5 5 25 7 สิงหาคม 2560 5 5 25 มี  1/66

ชุมชนบ้านคลองยาง

อนุบาลสวรรคโลกฯ

มิตรสัมพันธ์ฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.สวรรคโลก

ต.47 น.ส.กนกวรรณ บัวจันทร์ ครู คศ.1 บ้านหงษ์ทอง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านคลองตาลฯ 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 มี  1/66

อนุบาลศรีส าโรง

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.48 นายศิระวิชญ์ เจริญศิลป์ ครู คศ.1 บ้านเขาวังเย่ียม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านทับผ้ึง 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 มี  1/66

วัดบ้านกรุ

บ้านคลองตาลฯ

ต.49 น.ส.อาริยา เทพรักษา ครู คศ.1 บ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 กศ.บ.คณิตศาสตร์ บ้านเตว็นอกฯ 29 ธันวาคม 2563 2 1 3 29 ธันวาคม 2563 2 1 3 มี  1/66

บ้านซ่าน

วัดบ้านกรุ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.50 น.ส.ศิริวรรณ จันทร์เจริญ ครู คศ.2 ตากพิทยาคม สพม.ตาก ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านดงไทยวิทยา 21 ตุลาคม 2552 13 3 11 1 พฤษภาคม 2559 6 9 0 มี  1/66

อนุบาลสวรรคโลกฯ

ต.51 น.ส.สุนิสา แสงสว่าง ครู คศ.1 บ้านห้วยคร่ัง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กศ.บ.คณิตศาสตร์ บ้านไร่ฯ 2 พฤศจิกายน 2563 2 2 30 2 พฤศจิกายน 2563 2 2 30 มี  1/66

บ้านทับผ้ึง

บ้านนาขุนไกร

ต.52 นางเสาวคนธ์ หม่ืนไชย ครู คศ.1 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย วัดภูนก 27 ธันวาคม 2562 3 1 5 27 ธันวาคม 2562 3 1 5 มี  1/66

บ้านดงคู่

บ้านป่าง้ิวฯ

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่8



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.53 น.ส.ตันหยง นาคจรูญ ครู คศ.1 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ไชยะวิทยา 26 พฤษภาคม 2560 5 8 6 26 พฤษภาคม 2560 5 8 6 มี  1/66

บ้านป่ากล้วย

บ้านท่าชัย

ต.54 น.ส.น้ าฝน ศึกษา ครู คศ.1 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านท่าวิเศษ 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 มี  1/66

บ้านดงไทยวิทยา

บ้านโป่งฝาง

ต.55 น.ส.จิตราภา แดนดิน ครู คศ.1 บ้านปากยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านแม่เทิน 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 มี  1/66

บ้านสุเม่น

บ้านห้วยโป้

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.56 น.ส.สุกัญญา อ่อนผา ครู คศ.1 ป่าไม้อุทิศ 6ฯ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านคลองตาลฯ 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 มี  1/66

บ้านตึก

ไชยะวิทยา

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีนคร

รร.ใดก็ได้ใน อ.สวรรคโลก

ต.57 น.ส.พรรณธิดา กระด่ิง ครู คศ.1 บ้านใหม่สามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านห้วยโป้ 1 มิถุนายน 2563 2 8 0 1 มิถุนายน 2563 2 8 0 มี  1/66

บ้านปากสินฯ

บ้านผาเวียง

ต.58 นายจิรภัฏฐ์ แสนเขียววงศ์ ครู คศ.1 บ้านทุ่งยาว สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านเขาทอง 11 ธันวาคม 2562 3 1 21 11 ธันวาคม 2562 3 1 21 มี  1/66

อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ

บ้านคลองตาลฯ 

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่9



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.59 นายพชร สุขแดง ครู คศ.1 บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.วิทยาศาสตร์ วัดปากน้ า 26 เมษายน 2561 4 9 6 26 เมษายน 2561 4 9 6 มี  1/66

อนุบาลศรีนครฯ

บ้านหนองแหน อ.ศรีนคร

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีนคร

ต.60 น.ส.สุวรรณา น้อยอ่ า ครู คศ.1 บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านคลองตาลฯ 1 มิถุนายน 2563 2 8 0 1 มิถุนายน 2563 2 8 0 มี  1/66

วัดเตว็ดกลาง

บ้านวังทอง

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.61 น.ส.ณัฏนิชา เอ่ียมสอาด ครู คศ.1 บ้านน้อยซุ้มซ้ีเหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 ค.บ.วิทยาศาสตร์ อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 11 ธันวาคม 2562 3 1 21 11 ธันวาคม 2562 3 1 21 มี  1/66

บ้านไทยชนะศึก

บ้านท่าชุมฯ

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.62 นายพัทนะ ข าแจง ครู คศ.1 บ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ บ้านเตว็ดนอกฯ 25 ตุลาคม 2560 5 3 7 25 ตุลาคม 2560 5 3 7 มี  1/66

เทวัญอ านวยวิทย์

วัดบ้านกรุ

ต.63 นายภูเมธ ฐิติชโยดม ครู คศ.1 อนุบาลสากเหล็ก สพป.พิจิตร เขต 1 ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา สันติพิทยาคาร 30 มีนาคม 2560 5 10 2 30 มีนาคม 2560 5 10 2 มี  1/66

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มิตรสัมพันธ์ฯ

ศศ.บ.ภาษาไทย บ้านวังทอง

ต.64 น.ส.จริยา ปานจันทร์ ครู คศ.1 บ้านยะพอ สพป.ตาก เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย วัดศรีสังวร 3 ธันวาคม 2561 4 1 29 3 ธันวาคม 2561 4 1 29 มี  1/66

บ้านเตว็ดนอกฯ

บ้านหนองยาว

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่10



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.65 น.ส.จารุวรรณ เอ่ียมต่อ ครู คศ.1 ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สพป.ตาก เขต 2 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองตาลฯ 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 มี  1/66

บ้านท่าวิเศษ

หาดเส้ียววิทยา

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.66 น.ส.เพชรรัตน์ ศรีชู ครู คศ.1 บ้านแม่ตาว สพป.ตาก เขต 2 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านหนองแหน อ.ศรีส าโรง 29 กันยายน 2559 6 4 3 29 กันยายน 2559 6 4 3 มี  1/66

ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านเตว็ดนอกฯ

บ้านหนองยาว

ต.67 น.ส.ทัณฑิกา วงศ์เครือ ครู คศ.1 บ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 13 มกราคม 2563 3 0 19 13 มกราคม 2563 3 0 19 มี  1/66

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ บ้านบึงบอน

บ้านฝ่ังหม่ิน

รร.ใดก็ได้ใน อ.ทุ่งเสล่ียม

ต.68 น.ส.ชุติกาญจน์ แก้วกัญจะ ครู คศ.1 บ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต 2 ค.บ.สังคมศึกษา วัดเกาะ 23 มิถุนายน 2563 2 7 9 23 มิถุนายน 2563 2 7 9 มี  1/66

บ้านทับผ้ึง

บ้านเตว็ดนอกฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.69 น.ส.โสภา บุญจวง ครู คศ.1 บ้านป่าคาใหม่ สพป.ตาก เขต 2 ศศ.บ.ภาษาไทย บ้านคลองตาลฯ 13 สิงหาคม 2562 3 5 19 13 สิงหาคม 2562 3 5 19 มี  1/66

บ้านหนองยาว

บ้านไร่ฯ

ต.70 นายสมศักด์ิ ค าไวโย ครู คศ.1 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย สพป.ตาก เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านไผ่ตะล่อม 11 มกราคม 2562 4 0 21 11 มกราคม 2562 4 0 21 มี  1/66

อนุบาลสวรรคโลกฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.สวรรคโลก

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่11



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.71 น.ส.สุรรัตน์ บุญประสิทธ์ิ ครู คศ.2 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. สพม.ก าแพงเพชร ค.ม.การบริหารการศึกษา บ้านวังลึกฯ 3 มิถุนายน 2557 8 7 29 3 มิถุนายน 2557 8 7 29 มี  1/66

ศษ.บ.นาฎศิลป์ไทย อนุบาลศรีส าโรง

บ้านคลองตาลฯ

ต.72 น.ส.ณิชกานต์ คุ้มพาล ครู คศ.1 สามัคคีราษฎร์บ ารุง สพป.ระยอง เขต 1 กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านคลองตาลฯ 23 เมษายน 2561 4 9 9 23 เมษายน 2561 4 9 9 มี  1/66

ไชยะวิทยา

รร.ใดก็ได้ อ.สวรรคโลก

ต.73 น.ส.ดวงนภา น่วมเจริญ ครู คศ.1 วัดชากลูกหญ้า สพป.ระยอง เขต 1 กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านราวต้นจันทน์ 23 เมษายน 2561 4 9 9 23 เมษายน 2561 4 9 9 มี  1/66

บ้านเกาะตาเล้ียงฯ

บ้านคลองตาลฯ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.74 น.ส.รัชนีวรรณ สุวรรณประสิทธ์ิ ครู คศ.1 บ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ค.บ.ภาษาอังกฤษ หนองอ้อบ าเพ็ญ 9 กันยายน 2562 3 4 23 9 กันยายน 2562 3 4 23 มี  1/66

บ้านดงยาง

ไชยะวิทยา

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.75 น.ส.สุกันยา แก้วสืบ ครู คศ.1 บ้านปางแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ค.บ.นาฎศิลป์ไทย บ้านป่ากล้วย 25 ตุลาคม 2559 6 3 7 25 ตุลาคม 2559 6 3 7 มี  1/66

หาดเส้ียววิทยา

บ้านท่าโพธ์ิ

รร.ใดก็ได้ใจ คข.มรดกไทย

ต.76 น.ส.สุพรรณี คุ้ยเอ่ียม ครู คศ.1 บ้านหนองจอก สพป.อุทัยธานี เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านสันติพิทยาคาร 2 มกราคม 2562 4 0 30 2 มกราคม 2562 4 0 30 มี  1/66

มิตรสัมพันธ์ฯ

บ้านหนองยาว

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่12



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.77 นายอนุชา นิลวรรณ์ ครู คศ.1 บ้านซับสมบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม บ้านราวต้นจันทน์ 3 ธันวาคม 2563 2 1 29 3 ธันวาคม 2563 2 1 29 มี  1/66

บ้านเกาะตาเล้ียงฯ

บ้านคลองตาลฯ

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.78 น.ส.ทิพย์นารี ประฐม ครู คศ.1 วัดหางไหล สพป.พิษณุโลก เขต 3 ค.บ.อังกฤษ บ้านห้วยไคร้ 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 มี  1/66

บ้านท่าโพธ์ิ

ต.79 น.ส.สุนิสา เมืองมาน้อย ครู คศ.1 บ้านคลองท าเนียบ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศศ.บ.เทคโนโลยี กศ.และคอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านคลองตาลฯ 7 พฤศจิกายน 2559 6 2 25 7 พฤศจิกายน 2559 6 2 25 มี  1/66

บ้านเกาะตาเล้ียงฯ

วัดปากน้ า

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.80 นายผไท ค าภีระ ครู คศ.1 วิทยสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ค.บ.สังคมศึกษา บ้านสารจิตร 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 15 พฤศจิกายน 2562 3 2 17 มี  1/66

อนุบาลศรีส าโรง

ต.81 น.ส.สุกัญญา แซ่เตียว ครู คศ.1 บ้านห้วยช้างแทง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านตึก 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

อนุบาลสวรรคโลกฯ

บ้านเตว็ดนอกฯ

ต.82 นายฉัตรชัย ส ารวมใจ ครู คศ.1 วัดวังวน สพป.พิษณุโลก เขต 3 พธ.บ.สังคมศึกษา บ้านป่ากุมเกาะ 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 มี  1/66

บ้านท่าทองฯ

บ้านไผ่ตะล่อม

ต.83 น.ส.สุมลวรรณ แสงพันธ์ุ ครู คศ.1 ไทยรัฐวิทยา59ฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ศษ.บ.ประถมศึกษา วัดศรีสังวร 1 ตุลาคม 2563 2 4 0 1 ตุลาคม 2563 2 4 0 มี  1/66

บ้านไม้งาม

บ้านราวต้นจันทน์

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่13



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.84 น.ส.กัณฐิกา ฟ้ันเอ้ย ครู คศ.1 บ้านหนองคล้า สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านผาเวียง 3 ตุลาคม 2559 6 3 29 1 สิงหาคม 2560 5 6 0 มี  1/66

ศษ.บ.การประถมศึกษา บ้านแม่เทิน

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีสัชนาลัย

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.85 น.ส.อมรรัตน์ เช้ือทหาร ครู คศ.1 บ้านปางสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านคลองตาลฯ 5 พฤศจิกายน 2561 4 2 27 5 พฤศจิกายน 2561 4 2 27 มี  1/66

อนุบาลสวรรคโลกฯ

อนุบาลศรีส าโรง

ต.86 น.ส.บุษรา ปัตตะพงศ์ ครู คศ.1 วัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต 2 วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร หนองอ้อบ าเพ็ญ 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  1/66

บ้านป่ากล้วย

หมอนสูงประชาสรรค์

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.87 น.ส.นิภาพร จ่านาค ครู คศ.1 วัดท่าปอ สพป.พิจิตร เขต 2 ค.บ.การประถมศึกษา บ้านคลองตาลฯ 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  1/66

วัดบ้านกรุ

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

ต.88 น.ส.พาฝัน พานิชกิจ ครู คศ.1 วัดหนองสองห้อง สพป.พิจิตร เขต 2 ค.บ.ปฐมวัย บ้านปากสาน 9 กันยายน 2562 3 4 23 9 กันยายน 2562 3 4 23 มี  1/66

บ้านท่าโพธ์ิ

หาดเส้ียววิทยา

ต.89 นายวิศรุต กรรณิกา ครู คศ.1 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป.พิจิตร เขต 2 กศ.บ.ภาษาไทย บ้านดงไทยวิทยา 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  1/66

หมอนสูงประชาสรรค์

บ้านไผ่ตะล่อม

รร.ใดก็ได้ใน อ.สวรรคโลก

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีส าโรง

รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีนคร

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่14



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.90 น.ส.จุฑามาศ คงกระพันธ์ ครู คศ.1 วัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ค.บ.ภาษาไทย บ้านคลองตาลฯ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

วัดปากน้ า

วัดศรีสังวร

ต.91 น.ส.ทิฆัมพร อัสถิ ครู คศ.1 วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 กศ.บ.คณิตศาสตร์ อนุบาลศรีส าโรง 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 มี  1/66

บ้านทับผ้ึง

บ้านเตว็ดนอกฯ

ต.92 น.ส.จันทรัตน์ พลหิม ครู คศ.1 วัดมูลจินดาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 ค.บ.สังคมศึกษา อนุบาลศรีส าโรง 3 เมษายน 2561 4 9 29 3 เมษายน 2561 4 9 29 มี  1/66

ไชยะวิทยา

บ้านสารจิตร

ต.93 น.ส.เนตรดาว โพธ์ิสา ครู คศ.3 อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย หาดเส้ียววิทยา 21 สิงหาคม 2549 16 5 11 8 มกราคม 2559 7 0 24 มี  1/66

อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ

บ้านทุ่งพล้อ

ต.94 นางสุวรีย์ ส ารวมใจ ครู คศ.1 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านเกาะตาเล้ียงฯ 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 1 พฤษภาคม 2562 3 9 0 มี  1/66

ไชยะวิทยา

บ้านราวต้นจันทน์

ต.95 นายจรณินทร์ จีนามูล ครู คศ.1 บ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ศษ.บ.พลศึกษา บ้านแม่ทุเลา 25 พฤศจิกายน 2562 3 2 7 25 พฤศจิกายน 2562 3 2 7 มี  1/66

บ้านหนองรังสิต

บ้านลานตาเมือง

ต.96 น.ส.จริยา บ ายุธท ครู คศ.1 บ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย บ้านสันหีบ 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 1 พฤศจิกายน 2561 4 3 0 มี  1/66

หมอนสูงประชาสรรค์

บ้านท่าชัย

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่15



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.97 น.ส.จริยาภรณ์ ค าพันธ์ ครู คศ.2 บ้านวังน้ าเย็น สพป.ตาก เขต 1 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านแม่ทุเลา 16 พฤษภาคม 2559 6 8 16 16 พฤษภาคม 2559 6 8 16 มี  1/66

ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านธารน้ าทิพย์

เชิงผา

ต.98 น.ส.บุญชนิต เท่ียงตรง ครู คศ.1 บ้านลานห้วยเด่ือ สพป.ตาก เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย บ้านปากคะยาง 25 พฤศจิกายน 2562 3 2 7 25 พฤศจิกายน 2562 3 2 7 มี  1/66

บ้านท่าชัย

บ้านดงคู่

ต.99 น.ส.อรปรียา วิชาเงิน ครู คศ.1 วัดหนองขานาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย วัดปากน้ า 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  1/66

อนุบาลสวรรคโลกฯ

วัดกรงทอง

รร.ใดก็ได้ใน อ.สวรรคโลก

ต.100 นายวุฒิชัย สุวรรณรินทร์ ครู คศ.1 ลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ บธ.บ.บัญชี โรตาร่ีสวรรคโลก 1 15 มกราคม 2563 3 0 17 15 มกราคม 2563 3 0 17 มี  1/66

ต.101 น.ส.นันธนา แก้วสุติน ครู คศ.1 บ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วัดเตว็ดกลาง 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 มี  1/66

วัดคลองกระจง

วัดปากน้ า

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.102 นายมงคล บวบมี ครู คศ.1 บ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านทับผ้ึง 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 13 ธันวาคม 2562 3 1 19 มี  1/66

มิตรภาพท่ี 38ฯ

วัดปากน้ า

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ต.103 น.ส.รัตนา ท่อนกระพ้ี ครู คศ.1 บ้านตลาดข้ีเหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ค.บ.ภาษาไทย บ้านดงคู่ 18 พฤศจิกายน 2562 3 2 14 18 พฤศจิกายน 2562 3 2 14 มี  1/66

บ้านปากคะยาง

บ้านแม่ฮู้

รร.ใดก็ได้ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่16



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง/สังกัด วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน สังกัด/สพป. วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งอายุราชการหน่วยงานต้นสังกัด

ต.104 นายภานุพงศ์ แกมเงิน ครู คศ.1 ราษฎร์เจริญ สพป.พิษณุโลก เขต 2 วท.บ.ชีววิทยา วัดปากน้ า 2 มีนาคม 2561 4 10 30 2 มีนาคม 2561 4 10 30 มี  1/66

บ้านเขาทอง

บ้านเกาะตาเล้ียงฯ

ต.105 น.ส.วราภรณ์ เคียงข้าง ครู คศ.1 พิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร ค.บ.คณิตศาสตร์ อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ 25 กรกฎาคม 2559 6 6 7 25 กรกฎาคม 2559 6 6 7 มี  1/66

บ้านดงย่าปา

บ้านแม่คุ

ต.106 นายศรัญญู ธัญญา ครู คศ.2 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ค.บ.สังคมศึกษา บ้านห้วยโป้ 21 มกราคม 2557 9 0 11 21 มกราคม 2557 9 0 11 มี  1/66

บ้านร้องตลาดฯ

บ้านสะท้อ

รร.ใดก็ได้ใน ต.แม่สิน

    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ลงช่ือ                            ผู้รับรองข้อมูล

      (นายณฐกร  ท่อแก้ว)

ยา้ยมาจากตา่งเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่17



1 กุมภาพันธ์ 2566 *****

วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

น.1 น.ส.เพ็ญศิริ ทะวัน ครู คศ.1 เทวัญอ านวยวิทย์ กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป หนองออ้บ าเพ็ญ 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

บ้านตึก

อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ

น.2 นายสมเจตน์ เกตุขาว ครู คศ.3 บ้านหัวฝาย ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านกลางดง 16 พฤษภาคม 2537 28 8 16 22 ตุลาคม 2561 4 3 10 มี  -

บ้านโป่งฝาง

น.3 นางนรรณธพร คู่ควร ครู คศ.1 อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย วัดแสนตอ 28 ธนัวาคม 2560 5 1 4 28 ธันวาคม 2560 5 1 4 มี  -

วัดโบราณหลวง

บ้านแกง่

น.4 น.ส.สาธยิา วรวฒัน์สกลุชัย ครู คศ.2 บ้านท่าโพธิ์ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ้านตึก 9 สิงหาคม 2556 9 5 23 22 ตุลาคม 2561 4 3 10 มี  -

น.5 น.ส.วิภาดา เพิ่มพูน ครู คศ.1 บ้านท่ามักกะสัง ค.บ.สังคมศึกษา บ้านสารจติร 29 พฤษภาคม 2562 3 8 3 29 พฤษภาคม 2562 3 8 3 มี  -

บ้านทุ่งพล้อ

บ้านนาต้นจัน่

น.6 น.ส.เมธินี กปิัญญา ครู คศ.1 วัดแสนตอ ค.บ.องักฤษ ไชยะวิทยา 2 มกราคม 2563 3 0 30 2 มกราคม 2563 3 0 30 มี  -

บ้านสารจติร

น.7 น.ส.เบญจวรรณ วรรณบุตร ครู คศ.2 บ้านเขาดินไพรวนั กศ.ม.วจิัยและประเมินผลการศึกษา บ้านไร่ฯ 13 กมุภาพนัธ ์2557 8 11 19 30 เมษายน 2561 4 9 2 มี  -

วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ท่ีประสงค์ขอย้าย ประจ าปี 2566  รอบท่ี 1

มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

(ย้ายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)      จ านวน   56    ราย

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่1



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.8 น.ส.วริศราภรณ์ วสุวัฒนศรี ครู คศ.2 บ้านปากคะยาง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านท่าโพธิ์ 6 มีนาคม 2558 7 10 26 6 มีนาคม 2558 7 10 26 มี  -

หนองออ้บ าเพ็ญ

อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ

รร.ใดก็ได้ใน คข.มรดกไทย

น.9 น.ส.อัจฉราพรรณ ผ่านพบ ครู คศ.2 บ้านเกาะน้อย ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านแม่เทิน 16 พฤศจกิายน 2558 7 2 16 20 มนีาคม 2563 2 10 12 มี  -

ศษ.บ.ภาษาไทย บ้านห้วยโป้

บ้านผาเวียง

น.10 น.ส.ปวีณา มั่งเรือง ครู คศ.1 บ้านป่ากมุเกาะ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วัดปากน้ า 2 มกราคม 2563 3 0 30 2 มกราคม 2563 3 0 30 มี  -

น.11 นางนิชาภทัร ฉ่ าเฉือ่ย ครู คศ.3 บ้านป่ากมุเกาะ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา วัดปากน้ า 16 พฤษภาคม 2549 16 8 16 14 พฤศจิกายน 2562 3 2 18 มี  -

ค.บ.ภาษาไทย มิตรสัมพันธ์ฯ

อนุบาลสวรรคโลกฯ

น.12 น.ส.สุกญัญา พรมนวม ครู คศ.1 บ้านดอนจนัทร์ ค.บ.คณิตศาสตร์ อนุบาลศรีส าโรง 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

บ้านเตว็ดนอกฯ

วัดบ้านกรุ

น.13 นางตุลา สุขสัมพันธ์ ครู คศ.3 บ้านดอนจนัทร์ ค.ม.การบริหารการศึกษา บ้านไร่ฯ 25 กันยายน 2550 15 4 7 21 ธันวาคม 2559 6 1 11 มี  -

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป บ้านบุ่งสัก

บ้านเตว็ดนอกฯ

น.14 น.ส.นิตยา ละออง ครู คศ.3 บ้านดอนจนัทร์ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านเกาะตาเล้ียงฯ 25 พฤษภาคม 2553 12 8 7 14 พฤศจิกายน 2562 3 2 18 มี  -

ค.บ.ชวีวิทยา วัดปากน้ า

วัดบ้านกรุ

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่2



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.15 น.ส.หทัยทิพย ์ดีอตุ ครู คศ.1 บ้านปากสินฯ ค.บ.ภาษาองักฤษ บ้านคลองตาลฯ 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 มี  -

บ้านไร่ฯ

ไชยะวิทยา

น.16 นางจนัทิพย ์วงค์ถาต๊ิบ ครู คศ.2 บ้านห้วยเจริญ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 1 มีนาคม 2556 9 11 0 21 มนีาคม 2562 3 10 11 มี  -

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เชงิผา

บ้านกลางดง

น.17 นางสุรีรัตน์ ไชยทา ครู คศ.1 บ้านบึงบอน วท.บ.เคมี อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 11 มกราคม 2559 7 0 21 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  -

บ้านสามหลังฯ

บ้านธารชะอม

น.18 น.ส.อจัฉรา วงศ์ค า ครู คศ.2 บ้านท่าชมุฯ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านสามหลังฯ 15 พฤษภาคม 2557 8 8 17 14 พฤศจิกายน 2562 3 2 18 มี  -

ค.บ.ดนตรีศึกษา

น.19 นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง ครู คศ.3 อนุบาลศรีนครฯ ค.บ.ภาษาองักฤษ บ้านคลองตาลฯ 26 มิถุนายน 2533 32 7 6 18 มกราคม 2562 4 0 14 มี  -

น.20 น.ส.สุภาพิชญ ์บินทจร ครู คศ.3 อนุบาลศรีนครฯ กศ.ม.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา บ้านกลางดง 23 กรกฎาคม 2545 20 6 9 31 มกราคม 2554 12 0 1 มี  -

กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา

น.21 นางศริญญา บางคลองน าชยั ครู คศ.3 บ้านฝ่ังหมิ่น กศ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านแม่ทุเลา 16 มิถุนายน 2536 29 7 16 4 พฤษภาคม 2544 21 8 28 มี  -

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

น.22 น.ส.สมหมาย สิงหข์ุนทด ครู คศ.1 บ้านไทยชนะศึก ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านหนองแหน อ.ศรีนคร 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

วัดบ้านคลอง

ชมุชนบ้านคลองยาง

น.23 นายนันทปรีชา พรมพทิักษ์ ครู คศ.2 บ้านแม่เทิน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านธารชะอม 21 ธนัวาคม 2558 7 1 11 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  -

วท.บ.พืชศาสตร์(ไม้ผล) บ้านโซกม่วง

บ้านบึงบอน

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่3



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.24 น.ส.กติติยา อยูโ่ต ครู คศ.1 บ้านผาเวียง วท.บ.คณิตศาสตร์ บ้านป่ากล้วย 12 มกราคม 2561 5 0 20 22 ตุลาคม 2561 4 3 10 มี  -

บ้านป่าเลา

บ้านใหม่โพธิง์าม

น.25 นางครองขวัญ สีเนตร ครู คศ.1 แม่สานสามัคคี ค.บ.ภาษาไทย บ้านห้วยตม 21 พฤศจกิายน 2560 5 2 11 21 พฤศจิกายน 2560 5 2 11 มี  -

บ้านดงยา่ปา

บ้านแม่คุ

น.26 น.ส.วราภรณ์ ธิเขยีว ครู คศ.1 แม่สานสามัคคี วท.บ.คณิตศาสตร์ บ้านแม่ท่าแพ 24 กมุภาพนัธ ์2563 2 11 8 24 กุมภาพันธ์ 2563 2 11 8 มี  -

บ้านบึงบอน

บ้านล าโชค

น.27 นายอภชิยั อดุปิง ครู คศ.2 แม่สานสามัคคี ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านแม่ราก 23 กรกฎาคม 2555 10 6 9 12 ธันวาคม 2557 8 1 20 มี  -

วท.บ.การกฬีา บ้านตึก

บ้านดงคู่

น.28 น.ส.ศุภลักษณ์ พิมพา ครู คศ.1 บ้านสุเม่น ค.บ.การศึกษาปฐมวัย โรตาร่ีสวรรคโลก 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

อนุบาลศรีนครฯ

น.29 น.ส.รัชนี นันทา ครู คศ.2 บ้านสุเม่น กศ.บ.คอมพวิเตอร์ศึกษา บ้านหนองรังสิต 16 ธนัวาคม 2556 9 1 16 22 ตุลาคม 2561 4 3 10 มี  -

น.30 น.ส.สาวิตรี อิม่สมบูรณ์ ครู คศ.1 บ้านสุเม่น ค.บ.ภาษาไทย วัดปากน้ า 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

อนุบาลสวรรคโลกฯ

บ้านป่าเลา

น.31 น.ส.นิศารัตน์ ก ามะหยี่ ครู คศ.1 บ้านสุเม่น วท.ม.วทิยาศาสตร์ศึกษา วัดปากน้ า 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

วท.บ.เคมี มิตรภาพที่ 38

บ้านหนองแหน อ.ศรีนคร

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่4



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.32 นายจกัรินทร์ สมพระมติร ครู คศ.2 บ้านวังพิกลุ กศ.บ.สังคมศึกษา บ้านหนองหมื่นชยั 2 มิถนุายน 2557 8 7 30 21 มนีาคม 2562 3 10 11 มี  -

บ้านหัวฝาย

เชงิผา

รร.ใดกไ็ด้ใน ต.ไทยชนะศึก, ต.ทุ่งเสล่ียม

น.33 น.ส.ผกามาศ ชืน่ชอบ ครู คศ.1 วัดคุ้งยาง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านซ่าน 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

บ้านสันติสุข

บ้านท่าวิเศษ

น.34 น.ส.จฑุามาศ พลเหิม ครู คศ.1 บ้านห้วยโป้ ค.บ.คณิตศาสตร์ อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ 24 ธนัวาคม 2561 4 1 8 24 ธันวาคม 2561 4 1 8 มี  -

น.35 น.ส.ณัฐพร อมรวฒันานุกลู ครู คศ.1 บ้านป่าคา ค.บ.ภาษาองักฤษ บ้านดงไทยวิทยา 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 มี  -

ไชยะวิทยา

บ้านป่าเลา

น.36 น.ส.รัชนี ฤทธปิัญญากลุ ครู คศ.1 บ้านป่าคา ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านเตว็ดกลาง 24 ธนัวาคม 2561 4 1 8 24 ธันวาคม 2561 4 1 8 มี  -

บ้านเตว็ดนอกฯ

บ้านทับผ้ึง

น.37 น.ส.นริศรา เดือนแจม่ ครู คศ.1 บ้านป่าคา ค.บ.ภาษาไทย บ้านดอนจนัทร์ 8 ตุลาคม 2561 4 3 24 8 ตุลาคม 2561 4 3 24 มี  -

บ้านขอนซุง

บ้านสันติพิทยาคม

น.38 น.ส.เจมจริา เชาว์ดี ครู คศ.1 บ้านแสงสว่าง ค.บ.ประถมศึกษา บ้านดอนระเบียง 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 9 ตุลาคม 2563 2 3 23 มี  -

วัดแสนตอ

บ้านตึก

น.39 น.ส.ธัญสินี สุวรรณรัตน์ ครู คศ.2 บ้านโซกเปือย ศษ.ม.การบริหารการศึกษา บ้านเขาดินไพรวัน 6 มีนาคม 2558 7 10 26 20 มนีาคม 2563 2 10 12 มี  -

ศศ.บ.องักฤษธุรกจิ บ้านสันติสุข

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่5



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.40 น.ส.ชานัสมา พงษ์วทิยานุสรณ์ ครู คศ.1 บ้านห้วยโป้ ค.บ.ภาษาองักฤษ อนุบาลศรีส าโรง 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

น.41 น.ส.กรรณิการ์ กางด้วง ครู คศ.1 บ้านผาเวียง ค.บ.ภาษาไทย บ้านดงคู่ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

อนุบาลสวรรคโลกฯ

อนุบาลศรีนครฯ

น.42 นางสุวิมล ดงพะกจิ ครู คศ.1 อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ ศษ.บ.ภาษาไทย อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 12 มิถุนายน 2558 7 7 20 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  -

น.43 น.ส.ภทัรานษิฐ์ บญุยงค์ ครู คศ.1 บ้านสันหีบ ค.บ.ภาษาองักฤษ อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 มี  -

บ้านสามหลังฯ

บ้านลานตาเมือง

รร.ใดกไ็ด้ใน คข.ทุ่งเสล่ียม

น.44 น.ส.ชนัฏฐา ดีอว่ม ครู คศ.1 บ้านขอนซุง วท.บ.ชวีวิทยา บ้านท่าชมุฯ 2 มกราคม 2563 3 0 30 2 มกราคม 2563 3 0 30 มี  -

อนุบาลทุ่งเสล่ียมฯ

บ้านหัวฝาย

น.45 นายศุภกฤต นิโสกะ ครู คศ.1 บ้านร้องตลาดฯ ค.บ.ภาษาไทย บ้านนาต้นจัน่ 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

วัดภนูก

บ้านหมอนสูง

น.46 นางบุญเรือง บางทวี ครู คศ.3 บ้านซ่าน กศ.บ.วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ) บ้านเกาะตาเล้ียงฯ 11 พฤษภาคม 2535 30 8 21 23 ธันวาคม 2540 25 1 9 มี  -

บ้านเตว็ดกลาง

บ้านทับผ้ึง

น.47 น.ส.ปรางทิพย ์เจีย้มกล่ิน ครู คศ.1 บ้านห้วยตม ค.ม.การบริหารการศึกษา บ้านห้วยต่ิง 13 ธนัวาคม 2561 4 1 19 13 ธันวาคม 2561 4 1 19 มี  -

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านแกง่

หาดเส้ียววิทยา

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่6



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.48 นายภทัรธานนท์  กากองทุ่ง ครู คศ.1 บ้านโป่งตีนต่ัง ค.บ.ภาษาองักฤษ บ้านผาเวียง 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 มี  -

บ้านสุเม่น

บ้านสะท้อ

น.49 น.ส.ยภุาวดี ข าเมือง ครู คศ.1 บ้านป่ายาง ค.บ.ภาษาไทย บ้านหนองยาว 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 มี  -

วัดศรีสังวร

บ้านคลองตาลฯ

น.50 นายนิคม มังคละ ครู คศ.1 บ้านสันหีบ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกฬีา บ้านป่ากล้วย 8 กรกฎาคม 2562 3 6 24 8 กรกฎาคม 2562 3 6 24 มี  -

บ้านตึก

บ้านป่าง้ิวฯ

รร.ใดกไ็ด้ใน สพป.สท.2

น.51 นายเสนาะ คงมี ครู คศ.1 บ้านสันหีบ ค.บ.คณิตศาสตร์ บ้านเตว็ดนอกฯ 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 15 พฤษภาคม 2562 3 8 17 มี  -

บ้านไร่ฯ

น.52 น.ส.เจนจริา จนัมะณี ครู คศ.1 บ้านแม่สาน ค.บ.ภาษาไทย บ้านแม่เทิน 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 10 กรกฎาคม 2562 3 6 22 มี  -

บ้านห้วยโป้

บ้านผาเวียง

น.53 น.ส.อจัฉรา สุขใส ครู คศ.1 บ้านดงยา่ปา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองตาลฯ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

วัดศรีสังวร

ประชาอทุิศ

น.54 น.ส.พรชนก ทองปิน ครู คศ.1 บ้านปากสินฯ ค.บ.ภาษาไทย บ้านดงคู่ 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

บ้านโรตาร่ีสวรรคโลก 1

บ้านหนองบัว อ.ศรีสัชนาลัย

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่7



วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พืน้ที่พิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

น.55 นายพีรวัส ไชยจู ครู คศ.1 บ้านซ่าน ค.บ.ภาษาองักฤษ บ้านดงไทยวิทยา 28 ธนัวาคม 2560 5 1 4 28 ธันวาคม 2560 5 1 4 มี  -

อนุบาลสวรรคโลกฯ

บ้านป่ากมุเกาะ

น.56 นางสุนันทา มะยมหิน ครู คศ.3 บ้านราวต้นจันทน์ กศ.บ.สังคมศึกษา บ้านนา 2 กนัยายน 2534 31 4 30 6 พฤษภาคม 2554 11 8 26 มี  -

วัดบ้านกรุ

บ้านสันติพิทยาคาร

ลงชือ่                             ผู้รับรองขอ้มูล

     (นายณฐกร  ท่อแกว้)

         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่8



1 กุมภาพันธ์ 2566 *****

วุฒิ วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ พ้ืนท่ีพิเศษ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน สพท. รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ
สพฐ./กระทรวงการคลัง

ส.1 นางมงคลกริชญ์ อินยอด ครู คศ.1 บ้านสันหีบ ค.บ.ภาษาไทย บ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต 2 29 พฤษภาคม 2562 3 8 3 29 พฤษภาคม 2562 3 8 3 มี  -

ส.2 นายสมเกียรติ ค าเผือก ครู คศ.1 บ้านป่าเลา ศษ.บ.พลศึกษา บ้านสันหีบ สพป.สุโขทัย เขต 2 9 มีนาคม 2558 7 10 23 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  -

ส.3 นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย ครู คศ.1 บ้านผาเวียง ค.ม.เทคโนโลยีและ อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ สพป.สุโขทัย เขต 2 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 1 ตุลาคม 2561 4 4 0 มี  -

คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ส.4 นายอุทัย ทวีรัตน์ ครู คศ.1 อนุบาลศรีสัชนาลัยฯ ศษ.บ.พลศึกษา บ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต 2 9 ธันวาคม 2558 7 1 23 20 ตุลาคม 2563 2 3 12 มี  -

ลงช่ือ                             ผู้รับรองข้อมูล

     (นายณฐกร  ท่อแก้ว)

         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ขอย้ายสับเปล่ียน)      จ านวน   4    ราย

มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ท่ีประสงค์ขอย้าย ประจ าปี 2566 รอบท่ี 1

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ท่ี ช่ือ-สกุล
อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการขอย้ายสับเปล่ียน

ย้ายสับเปลี่ยน

ย้ายสับเปลี่ยน

ยา้ยสบัเปลีย่น ปี 2566 รอบที ่1  หนา้ที ่1



1 กุมภาพันธ์ 2566 *****

วุฒิ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง วันท่ีเร่ิม วัน เดือน ปี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ/ หมายเหตุ

ต าแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน วิชาเอก โรงเรียน รับราชการ ปี เดือน วัน ในสถานศึกษาปัจจุบัน ปี เดือน วัน รายงานการประชุมฯ

พ.1 นายนเรศ ม่ังมี ครู คศ.1 เมืองแพร่ ค.บ.คณิตศาสตร์ รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีนคร 16 มีนาคม 2558 7 10 16 16 มีนาคม 2558 7 10 16 มี  1/66

สพม.แพร่

อายุการด ารงต าแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด อายุราชการ

ลงช่ือ                             ผู้รับรองข้อมูล

     (นายณฐกร  ท่อแก้ว)

         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ท่ีประสงค์ขอย้าย ประจ าปี 2566  รอบท่ี 1

มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

(ย้ายกรณีพิเศษ   จ านวน   1  ราย

ท่ี ช่ือ-สกุล

ยา้ยภายในเขต ปี 2566 รอบที ่1 หนา้ที ่1


