
ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

1 นางสาวชนิดา  สุกทน ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านโนนยาง เมืองบึงกาฬ 3445 คศ.1 20,100 1 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา ปฐมวัย

1 4309 00082 27 0 0129320  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าคาม เซกา

( 4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านนางัวสายปัญญา เซกา

2 นายพันทิพย์  แกมนิล ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านทรัพย์วังทองอุดมทรัพย์ เซกา 5438 คศ.1 17,920 1 ก.ย.63  ถึง 1.บ้านโนนส าราญ-ยางเรียน เซกา ภาษาไทย

1 4309 00169 38 3 0130092  31 ม.ค.66 2.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา

( 2 ปี 4 เดือน ) 2.ขอระงับการย้าย

3 นางจุรีรัตน์ ศิริพงษ์ คบ. การศึกษาปฐมวัย บ้านศิริพัฒน์ เซกา 1574 คศ.1 21,240 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา ปฐมวัย

1 4807 00109 52 2 0128806  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยผักขะ เซกา

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านเหล่าหนองยาง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

4 นางสาวจิรัชยา  แดนกาไสย คบ. ภาษาไทย บ้านนาค านาใน พรเจริญ 5627 คศ.2 30,210 19 ต.ค.63  ถึง 1.บ้านท่าส าราญ เซกา ภาษาไทย

3 4508 00449 04 6 0130237  31 ม.ค.66 2.หนองสิมโนนสวรรค์ บึงโขงหลง

( 2 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

5 นางสาววิรุฬห์รักษ์ วิภาทิน คบ. ภาษาไทย ประวิตร (หนองบ่อ) บุ่งคล้า 3443 คศ.1 22,960 25 ต.ค.59  ถึง 1.บ้านท่าส าราญ เซกา ภาษาไทย

1 4704 00166 24 5 0129764  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา บึงโขงหลง

( 6 ปี 3 เดือน ) 3.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย

6 นางสาวฤทธิพร ม่ันดอนเรือ คบ. ภาษาอังกฤษ บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ 12 คศ.1 20,120 2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านหัวแฮต เซกา อังกฤษ

1 4304 00138 22 5  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล

( 3 ปี 8 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

7 นางวิภาภรณ์  ภูมิศรีแก้ว ศษ.บ คณิตศาสตร์ บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ 3292 คศ.2 28,910 16 พ.ค.57  ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา คณิตศาสตร์

1 4309 00140 54 7 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129651  31 ม.ค.66 2.บ้านกุดสิม เซกา

( 8 ปี 8 เดือน ) 3.หนองทุ่มวิทยา เซกา

4.ขอระงับการย้าย

8 นางสาวชลดา  วงศาสนธ์ิ คบ. ภาษาอังกฤษ บ้านค าไผ่ โซ่พิสัย 3147 คศ.1 19,970 2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านนางัวสายปัญญา เซกา ภาษาอังกฤษ

1 4309 00140 84 9 0129535  31 ม.ค.66 2.บึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง

( 3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านดงบัง บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

วิชาทดแทน
อ าเภอ

อ าเภอเซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดๆก็ได้ในต าบลซาง/ต าบลหนองทุ่ม

ท่ี ช่ือ-สกุล อ าเภอ
วิชาเอก โรงเรียน เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

9 นายวรวิทย์   ภูมิศรีแก้ว ศศ.บ. ดนตรี บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ 948 คศ.2 34,000 10 ม.ค.55  ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา ดนตรี

1 4106 00013 98 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0128340  31 ม.ค.66 2.หนองทุ่มวิทยา เซกา

( 11 ปี - เดือน ) 3.ชุมชนบ้านซาง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

10 นางสาวสาวิตรี  พลศรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ 3035 คศ.1 21,040 1 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา ภาษาไทย

3 4708 00441 40 1 0129449  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนเสียด เซกา

( 4 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

11 นางสาวยุวภา แสนศรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านกุดสิม เซกา 1182 คศ.1 24,600 20 มี.ค.63  ถึง 1.บ้านเหล่าหนองยาง เซกา ปฐมวัย

1 4804 00059 22 8 0128513  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

12 นางสาวพรรณิภา คุณาคม ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านกุดสิม เซกา 4024 คศ.1 38,280 16 ส.ค.55  ถึง 1.หนองทุ่มวิทยา เซกา คณิตศาสตร์

1 4309 00026 48 5 กศ.ม หลักสูตรและการสอน 0129990  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 10 ปี  5 เดือน )

13 นางสาวบุพกา  สุกทน ศศ.บ. ภาษาไทย บ้านกุดสิม เซกา 1184 คศ.3 32,410 16 พ.ค.57  ถึง 1.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา ภาษาไทย

3 4309 00431 00 9 กศ.ม การบริหารการศึกษา 0128514  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าหนองยาง เซกา

( 8 ปี  8 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

14 นางสาวนันทิยา บรรเทา วท.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านนาสะแบง ศรีวิไล 3454 คศ.2 28,560 20 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา วิทยาศาสตร์

1 4309 00017 99 1 0129773  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์เซกา

( 4 ปี 3 เดือน ) 3.อนุบาลเซกา เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

15 นายสิริเอนก นามอ้ัง ศศ.บ. คณิตศาสตร์ บ้านนาสะแบง ศรีวิไล 3453 คศ.1 20,510 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา คณิตศาสตร์

5 4114 00026 31 5 0129772  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยผักขะ เซกา

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

16 นางสาวศิริพร  อินทริง ค.บ. สังคมศึกษา บ้านซ่อมกอก เซกา 5572 คศ.1 18,260 8  มิ.ย.63  ถึง 1.ชุมชนบ้านหนองห้ิง เซกา สังคมศึกษา

1 4712 00257 36 1 0130193  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 2 ปี 7 เดือน )

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

วิชาทดแทน
อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอเซกา

อ าเภอ
วิชาเอก

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

17 นายขัตติยะ เทศารินทร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านซ่อมกอก เซกา 1154 คศ.1 20,540 1 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านค าบอน เซกา คณิตศาสตร์

1 4309 00194 55 8 0128492  31 ม.ค.66 2.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เซกา

( 4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านดอนเสียด เซกา

4.ขอระงับการย้าย

18 นางศิรินันท์ จันทรักษ์ กศ.บ. ภาษาไทย บ้านต้องโคกกะแซ เซกา 1295 คศ.2 27,730 20 มี.ค.62 ถึง 1.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา ภาษาไทย

1 4301 00097 39 6 0130588  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนส าราญ-ยางเรียน เซกา

( 3 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านดงสว่าง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

19 นางศิรินันท์ ทองป้อง ค.บ. คณิตศาสตร์ หนองแสงประชาสรรค์ บึงโขงหลง 6117 คศ.1 17,860 11 พ.ย.63 ถึง 1.บ้านใหม่สามัคคี เซกา คณิตศาสตร์

1 4303 00232 77 7 ค.ม. การบริหารการศึกษา 0130517  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 2 ปี 2 เดือน )

20 นายวิศวะ  อินทะสังขาร์ ค.บ. สังคมศึกษา บ้านค าภู เมืองบึงกาฬ 4274 คศ.1 18,120 8  มิ.ย.63  ถึง 1.บ้านท่ากกต้อง เซกา สังคมศึกษา

1 4302 00154 73 1 0130009  31 ม.ค.66 2.บ้านโพธิิ์ิน้อยหนองสิม เซกา

( 2 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านกุดสิม เซกา

และรร.ใดก็ได้ในกลุ่มท่ากกแดง -ท่าสะอาด

4.ขอระงับการย้าย

21 นายพงศ์พิพัฒน์ สุระปัญญา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านค าแก้วโนนสามัคคี โซ่พิสัย 6218 คศ.1 25,020 20 มี.ค.63  ถึง 1.บ้านทุ่งทรายจก เซกา 1.คอมพิวเตอร์

1 4303 00019 77 1 0130539  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนเสียด เซกา 2.คณิตศาสตร์

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านนาต้อง เมืองบึงกาฬ3.ประถมศึกษา

4.ขอระงับการย้าย

 

22 นางสาวนิตยาพร หล้าพรหม ค.บ. ภาษาไทย บ้านห้วยลึกวิทยา โซ่พิสัย 6591 คศ.2 24,470 20 มี.ค.63  ถึง 1.ท่าไร่วิทยา เซกา ภาษาไทย

1 4309 00159 74 4 ค.ม. หลักสูตรและการสอน 0130661  31 ม.ค.66 2.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เซกา

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.รร.ในกลุ่มคุณภาพ เซกา

ป่งไฮ-น้ าจ้ัน

4.ขอระงับการย้าย

23 นายแจ่มนภา ค ามา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหนองตะไก้ โซ่พิสัย 1712 คศ.1 19,890 2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เซกา การศึกษาปฐมวัย

1 4309 00137 05 8 โนนมันปลา 0128915  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าคาม เซกา

( 3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

 4.ขอระงับการย้าย

ท่ี ช่ือ-สกุล

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เงินเดือน

อ าเภอเซกา

อ าเภอ วิชาทดแทนวุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

อ าเภอวิชาเอก โรงเรียน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

24 นางสาวภัทรา วงศ์อินพ่อ ค.บ. ภาษาไทย บ้านท่าเชียงเครือ เซกา 1341 คศ.1 22,970 14 พ.ย.59  ถึง 1.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เซกา ภาษาไทย

1 4309 00153 96 7 0128620  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าคาม เซกา

( 6 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านค าบอน เซกา

4.ขอระงับการย้าย

25 นางณัฐกฤตา คุณทวิน ค.บ. คณิตศาสตร์ ชุมชนบ้านหนองห้ิง เซกา 1249 คศ.1 23,490 25 ต.ค.59  ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา คณิตศาสตร์

1 4306 00158 81 5 0128554  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าหนองยาง เซกา

( 6 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านกุดสิม เซกา

4.ขอระงับการย้าย

26 นางศริลา  โตมาชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านหนองชัยวาน เซกา 1384 คศ.3 43,630 20 เม.ย.52  ถึง 1.บ้านโนนเหมือดแอ่ เซกา คอมพิวเตอร์

5 4712 90035 88 9 0128653  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 13 ปี 9 เดือน )

27 นางอาราตรี แสนสุพรรณ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหัวแฮต เซกา 1308 คศ.1 26,260  3 ส.ค.63  ถึง 1.บ้านกุดสิม เซกา ปฐมวัย

3430900242303 0128598  31 ม.ค.66 2.หนองทุ่มวิทยา เซกา

( 2 ปี 5 เดือน ) 3.เหล่าหนองยาง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

28 นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน ค.บ. คอมพิวเตอร์ บ้านวังยาว พรเจริญ 6430 คศ.3 36,520  1 พ.ย.56  ถึง 1.บ้านท่าสะอาด เซกา คอมพิวเตอร์

3430900207630 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0130606  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 9 ปี 2 เดือน )

29 นางสาวรมิตา สุกทน ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านนาค าแคน ศรีวิไล 3496 คศ.1 21,190  1 พ.ย.61  ถึง 1.โสกก่ามนาตาไก้ เซกา คณิตศาสตร์

1430900169928 0129804  31 ม.ค.66 2.บ้านโสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

ในกลุ่มรร.ซาง-หนองทุ่ม

30 นางสาวสุธาสินี ค าสนอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ บ้านใหม่สามัคคี เซกา 1416 คศ.1 19,260  2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านโนนยางค า เซกา (ไม่ได้ระบุ)

1430900143309 ค.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 0128679  31 ม.ค.66 2.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา

( 3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา

4.ขอระงับการย้าย

31 นางสาวไพรงาม คะเณวัน วท.บ. (เคมี)วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่พิสัย 3417 คศ.1 18,680  8 มิ.ย.63  ถึง 1.บ้านท่าสะอาด เซกา วิทยาศาสตร์

1430900093352 0129748  31 ม.ค.66 2.บ้านท่ากกต้อง เซกา

( 2 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านหัวแฮต เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ในกลุ่มท่าสะอาด-ท่ากกแดง

วุฒิช่ือ-สกุล อ าเภอ
วิชาเอก

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียน

อ าเภอเซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ภายใน อ.เซกา

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

วิชาทดแทน
อ าเภอ เงินเดือน

ท่ี



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

32 นางสาวภาวิณี วงศ์ศรีรักษา ค.บ. ภาษาไทย บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ 5553 คศ.1 20,590  1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านท่ากกต้อง เซกา ประถมศึกษา

1470900051897 0130176  31 ม.ค.66 2.ชุมชนบ้านหนองห้ิง เซกา

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

33 นางสาววัลภา แก้วกล้า ค.บ. ภาษาไทย บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา 6513 คศ.2 29,280  20 มี.ค.62  ถึง 1.บ้านดอนเสียด เซกา ภาษาอังกฤษ

1620500149162 0130641  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 3 ปี 10 เดือน )

34 นางสุนันทา แก้วนาง ค.บ. การประถมศึกษา บ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง 1690 คศ.1 20,670  28 ธ.ค.60  ถึง 1.ท่าไร่วิทยา เซกา ประถมศึกษา

3430900179695 0128894  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 5 ปี 1 เดือน )

35 นางสาวอ้อยทิพย์ แนบชิด ค.บ. การศึกษาวิทยาศาสตร์ บ้านค าภู เมืองบึงกาฬ 1016 คศ.1 19,750  2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านซ่อมกอก เซกา วิทยาศาสตร์

1471600007249 0128374  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

( 3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านห้วยผักขะ เซกา

4.ขอระงับการย้าย

36 นายบัญชา ทุมโยมา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ บ้านบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 3380 คศ.1 19,160  26 ส.ค.62  ถึง 1.บ้านท่าเชียงเครือ เซกา คอมพิวเตอร์

1430900089045 0115813  31 ม.ค.66 2.รร.ใดก็ได้ในกลุ่มพรเจริญ พรเจริญ

( 3 ปี 5 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ในกลุ่มท่ากกแดง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

37 นายชานุวัฒ พรมจันทร์ ค.บ. ภาษาไทย บ้านถ้ าเจริญ โซ่พิสัย 6334 คศ.1 22,270  10 ส.ค.60  ถึง 1.บ้านดอนเสียด เซกา ภาษาไทย

1430900119734 0130580  31 ม.ค.66 2.บ้านศิริพัฒน์ เซกา วิทยาศาสตร์

(  5 ปี 5 เดือน ) 3.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

38 นางสาววรัชดา กุลตา ค.บ. การประถมศึกษา บ้านหนองแก่งทราย เซกา 283 คศ.2 29,030  13 พ.ย.58  ถึง 1.บ้านหนองจิก เซกา ภาษาไทย

3430900263777 0128291  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย ประถมศึกษา

(6 ปี 2 เดือน )

39 นางสาวรัตติพร  ศรีแสง ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านหนองชัยวาน เซกา 6008 คศ.2 26,180  17 ก.พ.58 ถึง 1. บ้านกุดสิม เซกา ภาษาอังกฤษ

1 8311 90001 24 6 ค.ม. การบริหารการศึกษา 0130460  31 ม.ค.66 2. บ้านซ่อมกอก เซกา

(7 ปี 11 เดือน ) 3. อนุบาลเซกา เซกา

4. ร.ร.ใดก็ได้ในกลุ่มโรงเรียนซางหนองทุ่ม

40 นายอนุชิต มุงคุณค าซาว ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านหัวท านบ ห้วยแถลง 14013 คศ.1 20,580  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา คอมพิวเตอร์

1431100050871 0085171  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลง

สพป.นครราชสีมา เขต 2 (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านท่าเชียงเครือ เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

ช่ือ-สกุล

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

วิชาทดแทน
วิชาเอก

อ าเภอเซกา

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

อ าเภอ
โรงเรียน

วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ เงินเดือน
ท่ี



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

41 นายปิยะณัฏฐ์ ต้ังสกุล ค.บ. คอมพิวเตอร์ วัดบางปิดล่าง แหลมงอบ 1187 คศ.1 21,790  22 ต.ค.63 ถึง 1.บ้านต้องโคกกระแซ เซกา 1.คอมพิวเตอร์

1101500613158 (ราษฎร์สงเคราะห์) 0068389  31 ม.ค.66 2.บ้านค าบอน เซกา 2.ภาษาไทย

สพป.ตราด (2 ปี 3 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ในกลุ่ม รร.ต้องโสกก่าม

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา

สังกัด สพป.บึงกาฬ

42 นางสาวศิริพร วงค์ตา ค.บ. วิทยาศาสตร์ ตลาดเกาะแรต บางเลน 3276 คศ.1 23,270  10 เม.ย.60 ถึง 1.บ้านซ่อมกอก เซกา ปฐมวัย

1430900094278 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0076039  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา เซกา

สพป.นครปฐม เขต 2 (5 ปี 9 เดือน ) 3.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด

4.สถานศึกษาก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

43 นางสาวอรอรินทร์ อ้วนอ่อนตา ค.บ. ภาษาอังกฤษ อนุบาลดอนไผ่ โพธ์ิตาก 2931 คศ.1 18,970  23 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา ภาษาอังกฤษ

1470900080242 0275430  31 ม.ค.66 2.บ้านหัวแฮต เซกา

สพป.หนองคาย เขต 1 (3 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

4.ขอระงับการย้าย   

44 นายวงศ์ธวัช  อุดมกัน ค.บ. นวตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านค านกกก บ้านแพง 5390 คศ.1 23,150  26 ก.พ.60 ถึง 1.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา ภาษาไทย

1430900130983 ค.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา เซกา

สพป.นครพนม เขต 2 (5 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

4.ขอระงับการย้าย

45 นางสาวพรเพ็ญ พนมศักด์ิ บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บ้านนาทม นาทม 3827 คศ.1 19,820  16 ก.ย.62 ถึง 1.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา สังคมศึกษา

3101500807498 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนส าราญ-ยางเรียน เซกา

สพป.นครพนม เขต 2 (3 ปี 4 เดือน ) 3.โสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

46 นางรพีพร  แม็คมอร์ริส ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านค าน้อย วังสามหมอ 10414 คศ.1 21,430  1 ส.ค.60 ถึง 1.บ้านนางัวสายปัญญา เซกา ภาษาไทย

3430900184451 0289254  31 ม.ค.66 2.โนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

สพป.อุดรธานี เขต 2 (5 ปี 5 เดือน ) 3.โสกก่ามนาตาไก้ เซกา

 

47 นายวีรยุทธ หล่ายบุญ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วัดเขาดิน บางปะกง 6279 คศ.1 21,510  26 เม.ย.61 ถึง 1.บ้านดอนเสียด เซกา 1.คณิตศาสตร์

1430400116701 0032333  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด 2.สังคม

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (4 ปี 9 เดือน ) 3.โสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง

ท่ี

4.สถานสึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา อ.บึงโขงหลง

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

วิชาเอก โรงเรียน เงินเดือน
อ าเภอ

อ าเภอเซกา

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ช่ือ-สกุล วิชาทดแทน
อ าเภอ



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

48 นายชิตพล เกิดมงคล ค.บ. สังคมศึกษา ไชยบุรีวิทยาคม ท่าอุเทน 333794 คศ.1 25,130  2 มิ.ย.58 ถึง 1.บ้านดงกะพงหนองนาแซง เซกา สังคม

1340700348064 0374791  31 ม.ค.66 2.ท่าไร่วิทยา เซกา

สพม.นครพนม (7 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านท่ากกต้อง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

49 นางสาวเบญญาภา สรรพโชติ ค.บ. ชีววิทยา ภูลังกาพิทยาคม บ้านแพง 834(พ) คศ.1 29,600  20 ก.พ.60 ถึง 1.บ้านดอนเสียด เซกา ชีววิทยา

1460300139823 เอกชีววิทยา 0373997  31 ม.ค.66 2.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

สพม.นครพนม (5 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา

4.ขอระงับการย้าย

50 นางสาววรรนิศา ทองค า ค.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านหนองพรานปาน คง 15481 คศ.1 18,850  16 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านเหล่าคาม เซกา ปฐมวัย

1430900178196 0093002  31 ม.ค.66 2.กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล

สพป.นครราชสีมา เขต 6 (3 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านโนน พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

51 นางสาวญานิศา  แสงจันทร์ วท.บ. คหกรรมท่ัวไป เทพศิรินทร์นนทบุรี บางกรวย 36795 คศ.1 20,670  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านกุดสิม เซกา คหกรรม

3430900490404  31 ม.ค.66 2.บ้านท่ากกต้อง เซกา

สพม.นนทบุรี (4 ปี 3 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ใน อ.เซกา

52 นางสาวสุนิษา นาผล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลเชียงคาน เชียงคาน 2220 คศ.1 20,690  1 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านโนนส าราญยางเรียน เซกา ปฐมวัย

1430900197108 "ปทุมมาสงเคราะห์"  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนยางค า เซกา

สพป.เลย เขต 1 (4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

53 นางทัตติยา แก้วมณี ค.บ. คณิตศาสตร์ วัดหนองนา พัฒนานิคม 4008 คศ.3 37,690  1 ต.ค.54 ถึง 1.บ้านกุดสิม เซกา คณิตศาสตร์

3430900229561 0206791  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

สพป.ลพบุรี เขต 2 (11 ปี 3 เดือน ) 3.อนุบาลเซกา เซกา

4.ขอระงับกาย้าย

54 นางสาวสุรีพร สีดาบัว ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านย่านยาว คีรีรัฐนิคม 5657 คศ.1 18,060  1 ก.ย.63 ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา คณิตศาสตร์

1430900204855 0263962  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (2 ปี 4 เดือน ) 3.บ้านกุดสิม เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา

ช่ือ-สกุล

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอเซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได สังกัด สพป.บึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา

อ าเภอ
วิชาเอก โรงเรียน

วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

ท่ี วิชาทดแทน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

55 นายปฎิวัติ อินนะระ ค.บ. คอมพิวเตอร์ วัดถ้ าเต่า แก่งคอย 830 คศ.1 17,760  8 ก.ย.63 ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา ไม่ระบุ

1430900160483  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา เซกา

สพป.สระบุรี เขต 2 (2 ปี 4 เดือน ) 3.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา

56 นายอธิวัฒน์ ใขไพวัน ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย 63541 คศ.1 19,950  30 พ.ค.62 ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา วิทยาศาสตร์

1430900187306 0276799  31 ม.ค.66 2.บ้านดงบัง บึงโขงหลง

สพป.หนองคาย เขต 2 (3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านซ่อมกอก เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

57 นายสุรศักด์ิ บุญมี วท.บ. พลศึกษา บ้านดงบาก เจริญศิลป์ 5283 คศ.1 21,390  28 ธ.ค.60 ถึง 1.บ้านโพธ์ิน้อยหนองสิม เซกา

1411300110516 0230880  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพป.สกลนคร เขต 2 (5 ปี 1 เดือน )

58 นางสาวภคินันทน์ สอนเครือ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ท่าดอกค าวิทยาคม บึงโขงหลง 133733 คศ.1 17,620  2 พ.ย.63 ถึง 1.บ้านนางัวสายปัญญา เซกา

1470900097781 0372984  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองแก่งทราย เซกา

สพม.บึงกาฬ (2 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านหนองจิก เซกา

4.ขอระงับการย้าย

59 นางสาวอุมาพร แข่งขัน วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ประชานิมิตพิทยานุกูล เซกา 5391 คศ.3 36,570  29 เม.ย.56 ถึง 1.อนุบาลเซกา เซกา

3430900412322 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0373065  31 ม.ค.66 2.บ้านซ่อมกอก เซกา

สพม.บึงกาฬ (9 ปี 9 เดือน ) 3.ห้วยผักขะ เซกา

4.บ้านเหล่าหนองยาง เซกา

5.ขอระงับการย้าย

60 นางสาวพิมพิลาลัย รักษ์โคตร ค.บ. วิทย์ยาศาสตร์(เคมี) ศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล 2413 คศ.1 21,800  5 มิ.ย.60 ถึง 1.บ้านห้วยผักขะ เซกา

1430900168468 0258189  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ เซกา

สพม.บึงกาฬ (5 ปี 7 เดือน ) 3.อนุบาลเซกา เซกา

4.ขอระงับการย้าย

61 นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์ ศษ.บ. สังคมศึกษา หองห้ิงพิทยา เซกา 5375 คศ.1 20,380 28  ธ.ค.60 ถึง 1.บ้านต้องโคกกระแซ เซกา

3430900806614 0097821  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนยางค า เซกา

สพม.บึงกาฬ (5 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านโนนส าราญ-ยางเรียน เซกา

4.ขอระงับการย้าย

ท่ี ช่ือ-สกุล อ าเภอ
วิชาเอก โรงเรียน

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

อ าเภอเซกา

วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

วิชาทดแทน
อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

62 นางสาวศิริรักษ์ บุดชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านล าเพียก ครบุรี 1681 คศ.1 18,370  1 มิ.ย.63 ถึง 1.บ้านห้วยักขะ เซกา

1430900178072 0164273  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา เซกา

สพป.นครราชสีมา เขต 3 (2 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เซกา

63 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐนิดา นันธะชัย ค.บ. ภาษาไทย วัดหงส์ปทุมวาส เมืองปทุมธานี 1483 คศ.1 20,530  15 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านท่าส าราญ เซกา

1430900190251 0131067  31 ม.ค.66 2.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 (4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านท่ากกต้อง เซกา

4.ขอระงับการย้าย

64 นางสาวจิดาภา ธนะค าดี ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) บ้านหนองหลอด เมืองอุดรธานี 6608 คศ.1 19,910  15 พ.ค.62 ถึง 1.อนุบาลเซกา เซกา

3430900779625  31 ม.ค.66 2.บ้านซ่อมกอก เซกา

สพป.อุดรธานี เขต 1 (3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านห้วยผักขะ เซกา

65 นางสาวนฤมล  อรกุล ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา บ้านข่าน้อย 1008 คศ.1 20,550 15 ม.ค.62 ถึง 1.บ้านดอนเสียด เซกา

1411700030552  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 (4 ปี - เดือน ) 3.บ้านศิริพัฒน์ เซกา

66 นางสาวพรนิดา  ดวงสงฆ์ คบ. ภาษาไทย บ้านทุ่งทรายจก เซกา 1555 คศ.1 20,120 4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านท่าส าราญ โซ่พิสัย ภาษาไทย

1 4309 00134 87 3 0128791  31 ม.ค.66 2.บ้านท่ากกต้อง เซกา

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.ท่าไร่วิทยา เซกา

4.ขอระงับการย้าย

67 นางสาวขวัญชีวา บุญญพัฒนากูล คบ. ภาษาไทย บ้านนาก้ัง ปากคาด 5593 คศ.1 23,440 30 มี.ค.60  ถึง 1.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ ภาษาไทย

1 4098 00181 98 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  31 ม.ค.66 2.บ้านพันล า "จริญวิทยา" เมืองบึงกาฬ

( 5 ปี 9 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

68 นางสาวอนุสรา ทาไธสงค์ ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ บ้านคลองเค็ม เมืองบึงกาฬ 3123 คศ.2 27,970 20 มี.ค.62  ถึง 1.บ้านนาเจริญ เมืองบึงกาฬ คณิตศาสตร์

1430300133396 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 0129517  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 3 ปี 10 เดือน )

69 นางเรณู   ไชยดี ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ 7578 คศ.3 54,190 22 พ.ค.58  ถึง 1.บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ เมืองบึงกาฬ คณิตศาสตร์

3 4303 00507 98 5 0130700  31 ม.ค.66 2.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ

( 7 ปี 8 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ช่ือ-สกุล วุฒิ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัดสพป.บึงกาฬ

อ าเภอเซกา

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี

อ าเภอเมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก้ได้ในอ.เซกา/อ.บึงโขงหลง



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

70 นางสุภาพร   ป้องนาทราย ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสะง้อ เมืองบึงกาฬ 2074 คศ.1 20,430 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านพันล าเจริญวิทยา เมืองบึงกาฬ การศึกษาปฐมวัย

3 4309 00664 24 1  31 ม.ค.66 2.บ้านนาป่าน เมืองบึงกาฬ

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

71 นางสาวฉัตรวิมล  โทมล ค.บ. ภาษาไทย อนุบาลเซกา เซกา 986 คศ.1 17,910 2  พ.ย.63  ถึง 1.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ ภาษาไทย

1 4016 00244 26 7 0128350  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 2 ปี 2 เดือน )

72 นางสาวชมพูนุช ชมภูทัศน์ ค.บ. ภาษาไทย บ้านห้วยลึก ศรีวิไล 6588 คศ.2 27,180 20 มี.ค.63  ถึง 1.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ ภาษาไทย

1 4309 00124 43 6 กศ.ม การบริหารการศึกษา 0130658  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าไคร้ เมืองบึงกาฬ

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านพันล า "เจริญวิทยา" เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

73 นายประสพชัย ศรีษร วท.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ บ้านโคกสะอาด เมืองบึงกาฬ 357 คศ.2 26,310 29  พ.ค.58  ถึง 1.ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ คอมพิวเตอร์

3 4001 01600 69 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0128292  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองยาว เมืองบึงกาฬ

( 7 ปี 7 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

74 นางสาวสุชาดา  ปัทวงศ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านโคกสะอาด เมืองบึงกาฬ 3061 คศ.1 21,420 20  ธ.ค.60  ถึง 1.บ้านนาเจริญวิทยา เมืองบึงกาฬ ไม่ระบุทดแทน

1 4304 00007 02 3 0129470  31 ม.ค.66 2.บ้านชุมภูทอง เมืองบึงกาฬ

( 5 ปี 1 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

75 นายขวัญเมือง พรรัตน์ ศษ.บ. พลศึกษา บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ 5656 คศ.1 20,240 4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ ปฐมวัย

1 4303 00191 51 5 0130256 31 ม.ค.66  ถึง 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 1 เดือน )

76 นางสาวอริษา วงษ์ชู ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหาดแฮ่ บุ่งคล้า 3433 คศ.1 20,690 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ ปฐมวัย

1 4303 00035 11 4 0129758  31 ม.ค.66 2.บ้านทองสาย เมืองบึงกาฬ

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

77 นางสาวธิดากานต์ อินธิ ค.บ. ภาษาไทย อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล 2156 คศ.2 26,960  20 มี.ค.63  ถึง 1.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ ศิลปศึกษา

1430300154496 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129217  31 ม.ค.66 2.บ้านบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ

5.ขอระงับการย้าย

78 นางสาวพัชรินทร์ แสงนคร ศษ.บ. ภาษาไทย บ้านนาเจริญ เมืองบึงกาฬ 2779 คศ.1 22,350  20 มี.ค.60  ถึง 1.ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ ภาษาไทย

3430301052680 0129294  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 5 ปี 10 เดือน )

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน

อ าเภอเมืองบึงกาฬ

วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

4.รร.ใดก็ได้ในกลุ่ม รร.บึงกาฬวิศิษฐ์



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

79 นางสาวนิธิยา โคตรภูธร ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 1159 คศ.3 42,860  31 ก.ค.56  ถึง 1.บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ เมืองบึงกาฬ คณิตศาสตร์

3430900440253 ค.ม. การบริหารการศึกษา 0128496  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 9 ปี 6 เดือน )

80 นางสาวดารุณี พลนาดี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม โซ่พิสัย 1003 คศ.1 26,850  15 ส.ค.57  ถึง 1.ดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เมืองบึงกาฬ ภาษาอังกฤษ

1430600115164 0128364  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกกระแชข้ีเหล็กน้อย โซ่พิสัย

( 8 ปี 5 เดือน ) 3.บ้านถ้ าเจริญ โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

81 นางสาววรชยา ทานุไทย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านหนองบัวงาม ศรีวิไล 3531 คศ.1 28,800  28 ม.ค.64  ถึง 1.หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ ประถมศึกษา

3430500233382 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129832  31 ม.ค.66 2.แก่งอาฮง เมืองบึงกาฬ

(2 ปี - เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ในกลุ่มหอค า หนองเลิง เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

82 นายภูษิต  วรรณฤกษ์ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ บ้านห้วยเซือมใต้ เมืองบึงกาฬ 3263 คศ.3 36,670  20 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านห้วยดอกไม้ เมืองบึงกาฬ 1.ภาษาไทย

34303 00869194 0129625  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าอินทร์แปลง เมืองบึงกาฬ 2. ภาษาอังกฤษ

(4 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

83 นายทศพร  บุญเลิศ ค.บ. สังคมศึกษา บ้านดอนปอ เมืองบึงกาฬ 1146 คศ.1 19,350  2 พ.ค.62 ถึง 1. แก่งอาฮง เมืองบึงกาฬ ประถมศึกษา

1 4303 00209 22 8 0128486  31 ม.ค.66 2. ชุมชนสมสนุก ปากคาด

(3 ปี 8 เดือน ) 3. บ้านแสงอรุณ โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

84 นางสาวแอนนา  ซาแสงบง ค.บ. สังคมศึกษา บ้านห้วยเซือมใต้ เมืองบึงกาฬ 3355 คศ.3 40,860  29 เม.ย.62 ถึง 1.บ้านหนองยาว เมืองบึงกาฬ 1. คณิตศาสตร์

3 4303 00532 64 5 0129695  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย 2. วิทยาศาสตร์

(3 ปี 8 เดือน )

85 นางกาญจนา อินยาศรี ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ บ้านห้วยเรือ เซกา 1423 คศ.1 18,920  4 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านท่าไคร้ เมืองบึงกาฬ 1.ภาษาไทย

1430400116167 0128684  31 ม.ค.66 2.บ้านพันล า"เจริญวิทยา" เมืองบึงกาฬ 2.คณิตศาสตร์

(3 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านโคกสวาง เมืองบึงกาฬ 3.วิชาเอกอ่ืนๆ

4.ขอระงับการย้าย

86 นางสาวจิณห์นิภา พลบูรณ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ วัดเสนีวงศ์ ไทรน้อย 3053 คศ.1 20,550  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านค าหม่ืน "ตชด.อนุสรณ์" เมืองบึงกาฬ คหกรรม

1430300173061 0109614  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยเซือมเหนือ เมืองบึงกาฬ

สพป.นนบุรี เขต 2 (4 ปี 3 เดือน ) 3.หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได สังกัด สพป.บึงกาฬ

อ าเภอเมืองบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

87 นางสาวพัชณิดา อยู่เย็น ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านห้วยทราย บ าเหน็จณรงค์ 3488 คศ.1 20,660  7 ส.ค.63 ถึง 1.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เมืองบึงกาฬ 1.เกษตร

1431000074085 0046567  31 ม.ค.66 2.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล 2.สังคมศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (4 ปี 3 เดือน ) 3.กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล 3.ประถมศึกษา

4. ภาษาไทย

88 นายวายุภักด์ิ สีจูมพล ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร 1603 คศ.1 21,550  26 ก.พ.61 ถึง 1.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ ภาษาอังกฤษ

1470500086201 0178576  31 ม.ค.66 2.บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ

สพป.มุกดาหาร (4 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย

89 นางสาวจันทร์จิรา ขานพล ศษ.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนคร 53763 คศ.1 21,370  26 เม.ย.61 ถึง 1.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ คอมพิวเตอร์

1470800218196 ค.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 0417189  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลง

สพม.นครพนม (4 ปี 9 เดือน ) 3.ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

90 นางสมใจ ชัยพิบูล ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อนุบาลชุมชนบางบ่อ บางบ่อ 1646 คศ.2 26,310  16 มี.ค.58 ถึง 1.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

3430300321997 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (7 ปี 10 เดือน )

91 นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาทิพย์ วศบ. วิศวกรรมโยธา แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว 81938 คศ.1 21,950  1 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านโคกก่องมิตรภาพท่ี 86 เมืองบึงกาฬ อุตสาหกรรมศิลป์

3430300513632 ค.ม. วิจัยและประเมินผล 0361685  31 ม.ค.66 2.ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ

สพม.จันทบุรี ตราด การศึกษา (4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

92 นายวุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ค.บ. ภาษาไทย บ้านราษฎร์เจริญ วิหารแดง 1355 คศ.1 20,380  30 ต.ค.61 ถึง 1.หอค าพิทยาสรรพ์ เมืองบึงกาฬ ไม่ระบุ

1470800200432  31 ม.ค.66 2.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ

สพป.สระบุรี เขต 2 (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านโนนสวาง เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เมืองบึงกาฬ

93 นายวิทยา อาจบ ารุง ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านนาค ามูลชมพูพร รัตนวาปี 4765 คศ.2 30,640  31 ส.ค.55 ถึง 1.บ้านโนนวังเย่ียม เมืองบึงกาฬ

1430300011070 0277635  31 ม.ค.66 2.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ

สพป.หนองคาย เขต 2 (10 ปี 5 เดือน ) 3.บ้านท่าไคร้ เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน ต.โคกก่อง

94 นายธีระวัฒน์ สิบหมู่ ค.บ. พลศึกษา บ้านโป่งกระทิงบน บ้านคา 656 คศ.1 18,920  23 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ

1430300205150 0196710  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนปอ เมืองบึงกาฬ

สพป.ราชบุรี เขต 1 (3 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

อ าเภอเมืองบึงกาฬ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

95 นายณัฐวุฒิ มีมูลทอง ศษ.บ พลศึกษา บ้านหนองใสพรเจริญวิทยา ส่องดาว 6134 คศ.1 18,580  7 มี.ค.63 ถึง 1.บ้านเหล่าถาวร เมืองบึงกาฬ

1430300196657 0230510  31 ม.ค.66 2.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ

สพป.สกลนคร เขต 2 (2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านค าหม่ืน "ตชด.อนุสรณ์" เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

96 นางสาวอมรรัตน์ ประวิเศษ กศ.บ วิทยาศาสตร์ หนองเข็งวิทยาคม เมืองบึงกาฬ 7845 คศ.1 23,380 13 มิ.ย.62 ถึง 1.บ้านโนนยาง เมืองบึงกาฬ

1430300163678 0373346  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพม.บึงกาฬ (3 ปี 7 เดือน )

97 นายอัครพล บุญเดช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล 9724 คศ.1 19,950 28 ธ.ค.60 ถึง 1.บ้านทองสาย เมืองบึงกาฬ

3430300401508 0099661  31 ม.ค.66 2. บ้านชุมภูทอง เมืองบึงกาฬ

สพม.บึงกาฬ (5 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เมืองบึงกาฬ

4. สถานศึกษาในกลุ่มบึงกาฬ 04

98 นายภานุ สุจันทร์ ค.บ. สังคมศึกษา วัดนาวง เมืองปทุมธานี 5232 คศ.1 20,300  15 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านสรรเสริญ เมืองบึงกาฬ

1451111211246 0131218  31 ม.ค.66 2.แก่งอาฮง เมืองบึงกาฬ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 (4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านต้าย ปากคาด

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

99 นางสาวจารุณี เรืองสวัสด์ิ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านธาตุนารายณ์วิทยา เมืองสกลนคร 62626 คศ.1 24,510  19 พ.ย.59 ถึง 1.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ

1430300108812  31 ม.ค.66 2.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล

สพม.สกลนคร (6 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านโคกก่องมิตรภาพท่ี 86 เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

100 นางสาวพรเมธา แซ่จัง ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านหนองครึม โพธาราม 4068 คศ.1 18,550  12 มี.ค.63 ถึง 1.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ

1709900504111 0203696  31 ม.ค.66 2.แก่งอาฮง เมืองบึงกาฬ

สพป.ราชบุรี เขต 2 (2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านพันล า "เจริญวิทยา" เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

101 นางสาวฐานมาศ  ศิริวัฒน์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านหนองบัวประชาสรรค์ เมืองอุดรธานี 6760 คศ.1 17,950  1 ก.ย.63 ถึง 1.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ

1430300177351  31 ม.ค.66 2.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) เมืองบึงกาฬ

สพป.อุดรธานี เขต 1 (2 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

102 นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีใคร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วัดบ้านดาบ นครหลวง 2894 คศ.1 20,890  1 ต.ค.61 ถึง 1.รร.บ้านพันล า "เจริญวิทยา" เมืองบึงกาฬ

1431300004732 0144015  31 ม.ค.66 2.รร.ใดก็ได้ใน อ.บุ่งคล้า บุ่งคล้า

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (4 ปี 3 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ใน อ.เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอเมืองบึงกาฬ



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

103 นายธีระพงษ์  เรพล วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สิริภัทรวิทยา ปากคาด 5858 คศ.1 20,550 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย พลศึกษา

1 4306 00165 59 5 พลศึกษา 0130402  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 2 เดือน )

104 นางสาวสมหญิง นันทะมาตย์ ศน.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านพรสวรรค์ ปากคาด 1894 คศ.1 20,590 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านค าแก้วโนนสามัคคี โซ่พิสัย วิทยาศาสตร์

1 4306 00164 26 2 0129037  31 ม.ค.66 2.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม โซ่พิสัย

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านค าเตาะเลาะโนนเค็ง โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

105 นางสาวรุจิพร  แสงจันดา คบ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง 1694 คศ.1 19,900 4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านค าไผ่ โซ่พิสัย ปฐมวัย

1 1008 00789 22 6 0128898  31 ม.ค.66 2.บ้านนาขาม โซ่พิสัย

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

106 นางสาวนันท์ติญา  พลสีดา ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านคลองเค็ม เมืองบึงกาฬ 3122 คศ.1 20,510 26 มี.ค.62  ถึง 1.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ โซ่พิสัย 1.วิทยาศาสตร์

1 4708 00085 08 1 0129516  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย 2.คณิตศาสตร์

( 3 ปี 10 เดือน )

107 นางชุติญาพัฐ รักษา ศศ.บ. รัฐศาสตร์/สังคม บ้านท่าสวาทท่าล่ี โซ่พิสัย 1388 คศ.2 25,020 20 มี.ค.63  ถึง 1.บ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่พิสัย สังคมศึกษา

3 4306 00114 25 9 0128656  31 ม.ค.66 2.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

108 นายปรเมศวร์ หูมดา วท.บ. ชีววิทยา บ้านหนองแวง โซ่พิสัย 2111 คศ.3 36,100 1 เม.ย.56  ถึง 1.บ้านถ้ าเจริญ โซ่พิสัย วิทยาศาสตร์

3 4306 00273 07 6 0129184  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 9 ปี 9 เดือน )

109 นางสาวกฤติยา ภูศรีโสม ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านถ้ าเจริญ โซ่พิสัย 3109 คศ.1 20,530 1 พ.ย.61  ถึง 1.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย 1.คณิตศาสตร์

1 4306 00178 69 7 0129505  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย 2.วิทยาศาสตร์

( 4 ปี 2 เดือน )

110 นายพยุงศักด์ิ มาตรสมบัติ ศษ.บ. พลศึกษา อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย 1754 คศ.2 29,080  17 ก.พ.58  ถึง 1.บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย คอมพิวเตอร์

1430600025262 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0128947  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 7 ปี 11 เดือน )

111 นายศิริศักด์ิ พันธวงษ์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ชุมชนบ้านตูม โซ่พิสัย 2175 คศ.1 23,270  7 ต.ค.59  ถึง 1.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย คอมพิวเตอร์

1430100146796 ค.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 0129232  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 6 ปี 3 เดือน )

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอโซ่พิสัย



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

112 นางสาวปรารถนา รักชาติ ศษ.บ. การประถมศึกษา ชุมชนบ้านตูม โซ่พิสัย 2178 คศ.1 20,480  1 ต.ค.61  ถึง 1.บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย คณิตศาสตร์

1430600182295 0129235  31 ม.ค.66 2.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย

3.ขอระงับการย้าย

113 นางสาวหญิงไทย วงค์ธรรม ค.บ. คณิตศาสตร์ ดงชมภู บึงโขงหลง 1511 คศ.1 22,470  2 ม.ค.60  ถึง 1.บ้านค าไผ่ โซ่พิสัย คณิตศาสตร์

1439900187762 0128753  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 6 ปี - เดือน )

114 นางสาวรสสุคนธ์ พรเพ็ง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ บ้านโนนสวาง โซ่พิสัย 2101 คศ.2 27,670  20 มี.ค.62  ถึง 1.บ้านห้วยทราย โซ่พิสัย ภาษาอังกฤษ

1431000031921 0129176  31 ม.ค.66 2.บ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่พิสัย
( 3 ปี 10 เดือน ) 3.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

115 นางสาวจันทร์อ าพร เวียงสมุทร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านป่าไร่โนนม่วง โซ่พิสัย 2164 คศ.2 32,750  10 ม.ค.55  ถึง 1.อนุบาลโซ่พิสัย โซ่พิสัย ภาษาไทย

1411900028250 0129223  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 11 ปี - เดือน )

116 นายกฤตวรรณ ค ามุงคุณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ 2862 คศ.1 21,100  28 ธ.ค.60  ถึง 1.บ้านโนนสวาง โซ่พิสัย ดนตรี

3430600263747 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129323  31 ม.ค.66 2.บ้านเหล่าทองหลาง โซ่พิสัย  
(  5 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านศรีชมภู โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

117 ว่าท่ีร้อยตรีเทวฤทธ์ิ ค.บ. คอมพิวเตอร์ วัดประณีต เขาสมิง 993 คศ.1 18,540  21 พ.ค.63 ถึง 1.บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย 1.คอมพิวเตอร์

พงษ์วุฒินันท์ 0068543  31 ม.ค.66 2.บ้านสามหนอง โซ่พิสัย

1430300226904 (2 ปี 8 เดือน ) 3.ชุมชนบ้านตูม โซ่พิสัย

สพป.ตราด 4.ขอระงับการย้าย

118 นางสาวณัฏฐามาศ สุวะมาตย์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านคอนเมือง คง 2252 คศ.1 21,900  24 ก.พ.60 ถึง 1.บ้านไทรงามโนนภูดิน โซ่พิสัย ปฐมวัย

1430400121497 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 0093162  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6 (5 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านต้องโคกกะแซ เซกา

อ.เซกา อ.โซ่พิสัย

119 นางสาวสุปราณี วงษ์กันหา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ไทยรัฐวิทยา 18 บัวใหญ่ 8724 คศ.1 19,120  16 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม โซ่พิสัย ไม่ระบุ

1129900206859 (เพียไวย์ดอนกระชาย) 0092292  31 ม.ค.66 2.นาเจริญ เมืองบึงกาฬ

สพป.นครราชสีมา เขต 6 (3 ปี 1 เดือน ) 3.เลิดสิน เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

120 นายวรัญญู ทองกรอบ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านโนนสะอาดนาเหมือด บ้านม่วง 2350 คศ.1 19,160  4 พ.ย.62 ถึง 1.บ้านค าแก้วโนนสามัคคี โซ่พิสัย วิทยาการคอมพิวเตอร์

3430400335434 0231236  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ โซ่พิสัย

สพป.สกลนคร เขต 3 (3 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านโนนสวรรค์ พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

อ าเภอโซ่พิสัย

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก

4.สถานศึกษาใดก็ได้ ใน.อ.พรเจริญ อ.ศรีวิไล

โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

121 นางสาวธิดา มัชเรศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่ 2641 คศ.1 19,650  13 พ.ค.62 ถึง 1.บ้านท่าค ารวม โซ่พิสัย ไม่ระบุ

1430600150822 0277410  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย

สพป.หนองคาย เขต 2 (3 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านหนองแวง โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

122 นางสาวจันทร์จิรา หอกค า ค.บ. ภาษาไทย พรเจริญวิทยา พรเจริญ 4135 คศ.2 25,050  20 มี.ค.63 ถึง 1.บ้านศรีชมภู โซ่พิสัย

1430300177466 0373408  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนสว่าง เมืองบึงกาฬ

สพม.บึงกาฬ (2 ปี 10 เดือน ) 3.เลิดสิน เมืองบึงกาฬ

 4.ขอระงับการย้าย

123 นางสาวรัชนี นาชัย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย รวมไทยพัฒนา 6 พบพระ 5982 คศ.1 22,550  8 พ.ค.60 ถึง 1.บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย

2430600023179 0028085  31 ม.ค.66 2.นางวงสุ่มห้วยเนียม โซ่พิสัย

สพป.ตาก เขต 2 (5 ปี 8 เดือน ) 3.ชุมชนบ้านตูม โซ่พิสัย

4.ขอระงับการย้าย

124 นางสาวรุ่งนภา รัตนเนตร ค.บ. การสอนภาษาไทย บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต ครบุรี 15356 คศ.1 19,060  1 มิ.ย.63 ถึง 1.บ้านศรีชมภู โซ่พิสัย

1430600170521 วิทยาคาร 0086335  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด

สพป.นครราชสีมา เขต 3 (2 ปี 7 เดือน ) 3.หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ

125 นายนิรุต เลพล วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เชียงคาน 104063 คศ.1 21,620  18 เม.ย.61 ถึง 1.บ้านศรีชมภู โซ่พิสัย

1411100003023  31 ม.ค.66 2.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด

สพม.เลย หนองบัวล าภู (4 ปี 9 เดือน ) 3.บ้านโนนประเสริฐ โซ่พิสัย

126 นางสุนิศา แสนยะมูล วท.บ. คณิตศาสตร์ บ้านหนองศรีวิชัย กบินบุรี 2668 คศ.1 19,690  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านแสงอรุณ โซ่พิสัย

1431000044968  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองแวง โซ่พิสัย

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านคลองทิพย์ โซ่พิสัย

127 นางสาวธิติมา มูลวันดี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วัดกาหลง (พ่ึงสุนทรอุทิศ) 3816 คศ.1 20,460  15 พ.ย.61 ถึง 1.ชุมชนบ้านตูม โซ่พิสัย

1430600152116 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย

สพป.สมุทรสาคร (4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล

4.ขอระงับการย้าย

128 นางสาวอริยะดา  บุญโท ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านเหล่าหมากผาง บึงโขงหลง 1726 คศ.1 20,260 1 พ.ย.61  ถึง 1.โนนสาสวรรค์ บึงโขงหลง 1.ปฐมวัย

1 4311 00035 00 6 0128925  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย 2.ภาษาไทย

( 4 ปี 2 เดือน )

อ าเภอบึงโขงหลง

อ าเภอโซ่พิสัย

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เมืองบึงกาฬ/โซ่พิสัย/ปากคาด

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

4. สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

129 นางสาวนกน้อย สีเข้ม ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านขามเป้ีย บุ่งคล้า 3372 คศ.1 20,370 26 มี.ค.62  ถึง 1.บ้านดงโทน บึงโขงหลง ปฐมวัย

3 4309 00054 92 2 0129710  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง

( 3 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านท่าสีไค บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

130 นางสาวรุ่งทิพย์   กิมะโน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) บุงคล้า 3411 คศ.1 19,770 2 พ.ค.62  ถึง 1.หนองแสงประชาสรรค์ บึงโขงหลง ภาษาอังกฤษ

1 4311 00042 64 9 0129744  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 3 ปี 8 เดือน )

131 นางสาววราภรณ์ พรสุวรรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านนาต้อง เมืองบึงกาฬ 294 คศ.1 18,050 8 มิ.ย.63  ถึง 1.บ้านหนองสิมโนนสวรรค์ บึงโขงหลง ดนตรี

1 4309 00120 33 3 0128292  31 ม.ค.66 2.บ้านดงบัง บึงโขงหลง

( 2 ปี 7 เดือน ) 3.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

132 นางกุลธิดา  จันทร์เสน่ห์ กศบ. การประถมศึกษา บ้านดงชมภู บึงโขงหลง 6620 คศ.3 47,940  1 พ.ย.49  ถึง 1.หนองสิมโนนสวรรค์ บึงโขงหลง ปฐมวัย

3350200203748 0130674  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 16 ปี 2 เดือน )

133 นางนริสรา ปิตะระโค ค.บ. การประถมศึกษา บ้านดงชมภู บึงโขงหลง 1447 คศ.3 49,790  20 ธ.ค.50  ถึง 1.บึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง ปฐมวัย

3460700010212 ค.ม. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 0128704 31 ม.ค.66  ถึง 2.ขอระงับการย้าย

( 15 ปี 1 เดือน )

134 นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม วท.บ. สถิติ บ้านซ าบอน โซ่พิสัย 1646 คศ.1 20,790  12 พ.ย.61  ถึง 1 อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง คณิตศาสตร์

1431100016117 ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา 0128862  31 ม.ค.66 2.บึงของหลงวิทยา บึงโขงหลง

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านดงโทน บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

135 นางสาวพิชญาพร แพงโคตร ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง เมืองบึงกาฬ 3040 คศ.1 20,620  4 ธ.ค.61  ถึง 1.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง

1460600117485 0129454  31 ม.ค.66 2.โสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง คณิตศาสตร์

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

136 นางสาวปาลินรดา วิชัยสูง ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์ 5729 คศ.1 21,510  10 เม.ย.61 ถึง 1.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง วิทยาศาสตร์

1430900172261 0045252  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนเสียด พรเจริญ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (4 ปี 9 เดือน ) 3.บ้านห้วยผักขะ เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ ใน อ.เซกา

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอบึงโขงหลง



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

137 นางสาวธิดา อังคณา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านปากอูน ศรีสงคราม 5013 คศ.1 19,860  27 ธ.ค.61 ถึง 1.โนนสาสวรรค์ บึงโขงหลง ไม่ระบุ

1431300005321 (ปากอูนผดุงวิทย์)  31 ม.ค.66 2.หนองสิมโนนสวรรค์ บึงโขงหลง

สพป.นครพนม เขต 2 (4 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านขามเป้ีย บุ้งคล้า

4.ขอระงับการย้าย

138 นางสาวรัตนาภรณ์ จันบง ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านแพงพิทยาคม บ้านแพง 68448 คศ.1 17,440  28 ธ.ค.63 ถึง 1.บ้านดงบัง บึงโขงหลง 1.ภาษาอังกฤษ

1431100036941 0374970  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพม.นครพนม (2 ปี 1 เดือน )

139 นางสาวอัจฉราวรรณ จันทะโคตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง 1087 คศ.1 17,660  19 ส.ค.63 ถึง 1.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง วิทยาศาสตร์

1431100038111 (10 ปี สปช.)  31 ม.ค.66 2.บ้านดงบัง บึงโขงหลง

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (2 ปี 4 เดือน ) 3.บ้านโนนส าราญ - ยางเรียน เซกา

140 นางสาวนานาพร นวลตา ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา บ้านนางาม ปลาปาก 3951 คศ.2 32,260  1 ก.ย.58 ถึง 1.บ้านดงบัง บึงโขงหลง ไม่ระบุ

2480500016308  31 ม.ค.66 2.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ เซกา

สพป.นครพนม เขต 1 (7 ปี 4 เดือน ) 3.บ้านดอนเสียด เซกา

4.ขอระงับการย้าย

141 นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านก่องขันธ์ โพนพิสัย 4422 คศ.1 21,500  1 ต.ค.61 ถึง 1.โสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง พลศึกษา

1330400332871 0276966  31 ม.ค.66 2.บ้านดงบัง บึงโขงหลง

สพป.หนองคาย เขต 2 (4 ปี 3 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ใน อ.บึงโขงหลง

142 นางปิลันธนา กิณเรศ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านหนองอ้ัว โพนพิสัย 4366 คศ.1 17,790  23 มี.ค.63 ถึง 1.บ้านโสกโพธ์ิโสกพอก บึงโขงหลง

3480500016934 0276742  31 ม.ค.66 2.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง

สพป.หนองคาย เขต 2 (2 ปี 10 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

143 นางสาวอักษร จันทะสา ค.บ. พลศึกษา อุดมสังวรวิทยา เจริญศิลป์ 6128 คศ.1 18,790  17 มี.ค.63 ถึง 1.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านวย บึงโขงหลง

1431100033925 0230457  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพป.สกลนคร เขต 2 (2 ปี 10 เดือน )

144 นางสาวสัตตบุษย์ โพธิรุท ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ เหล่าคามพิทยาคม เซกา 125593 คศ.2 25,900  4 ส.ค.57 ถึง 1.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลง

1430300144932 ค.ม. การบริหารการศึกษา รัชมังคลาภิเษก  31 ม.ค.66 2.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล

สพม.บึงกาฬ (8 ปี 5 เดือน ) 3. บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ

โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอบึงโขงหลง

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.บึงโขงหลง

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

145 นางสาวจิรัชญา น้อยภูธร ค.บ. ภาษาไทย โพธ์ิทองวิทยานุสรณ์ เมืองบึงกาฬ 68938 คศ.2 27,280  18 ก.ย.57 ถึง 1.บ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง

1431100008327 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0373160  31 ม.ค.66 2.ประสานมิตรวิทยา เมืองบึงกาฬ

สพม.บึงกาฬ (8 ปี 4 เดือน ) 3ห้วยเซือมใต้ เมืองบึงกาฬ

4. โคกก่องมิตรภาพ ท่ี 86 เมืองบึงกาฬ

5.ขอระงับการย้าย

146 นางพิศวไล  นาสุริยวงศ์ คศ.บ. คหกรรม บ้านหนองจาน ขามสะแกแสง คศ.1 18,440  1 มิ.ย.63 ถึง 1.อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ านาย บึงโขงหลง

3340101217139  31 ม.ค.66 2.อนุบาลเซกา เซกา

สพป.นครราชสีมา เขต 5 (2 ปี 8 เดือน ) 3.บ้านห้วยผักขะ เซกา

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

147 นายพุทธรักษ์ ค าหงษา วท.บ. การกีฬา บ้านเหล่าหมากผาง บึงโขงหลง 1721 คศ.3 36,820  25 เม.ย.51  ถึง 1.โนนสาสวรรค์ บึงโขงหลง พลศึกษา

5430500001461 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 14 ปี 3 เดือน )

148 นางสาวจิราภรณ์ ภังคาวัฎฎ์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ้านหาดแฮ่ บุ่งคล้า 1734 คศ.1 26,900 13 มี.ค.58  ถึง 1.อนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า ประถมศึกษา

1 4303 00086 14 2 0128933  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 7 ปี 10 เดือน )

149 นางสาวณปาภัช ปฏิโยเก ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านท่าดอกค า บึงโขงหลง 5878 คศ.1 20,470  1 พ.ย.61  ถึง 1.ไทยรัฐวิทยา51 บุ่งคล้า คณิตศาสตร์

1430300157333 0130416  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนแพง บุ่งคล้า

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านท่าส้มโฮง บุ่งคล้า

4.ขอระงับการย้าย

150 นายฉัตร อ่อนสี ค.บ. การประถมศึกษา บ้านหาดแฮ่ บุ่งคล้า 3435 คศ.3 46,380  24 พ.ค.48  ถึง 1.บ้านท่าส้มโฮง บุ่งคล้า ภาษาอังกฤษ

3480700653091 0129760  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 17 ปี 8 เดือน )

151 นางสาวอนัฎติยา  ซาระวงศ์ ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านท่าส้มโฮง บุ่งคล้า 6001 คศ.2 27,450  10 มี.ค.62 ถึง 1.บ้านขามเป้ีย บุ่งคล้า ภาษาอังกฤษ

1 4809 00008 47 9 ค.ม. การบริหารการศึกษา 0130454  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

(3 ปี 10 เดือน )

152 นายสุรชาติ โทนแก้ว ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต มัธยมพัชกิติยาภา 1 นครพนม ปลาปาก 115332 คศ.1 21,390  26 มี.ค.61 ถึง 1.บ้านห้วยเล็บมือ บุ่งคล้า 1.สังคม

3430300131861 เอกสังคมศึกษา 0374105  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองเด่ินท่า บุ่งคล้า 2.พลศึกษา

สพม.นครพนม (4 ปี 10 เดือน ) 3.ไทยรัฐวิทยา 51 บุ่งคล้า 3.เคมี

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.บุ่งคล้า

อ าเภอบุ่งคล้า

อ าเภอบึงโขงหลง

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

153 นางสาวชวัลลักษณ์ ลืออ านาจ ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ บ้านหนองค้าโคกกุง เมืองนครพนม 429 คศ.1 22,680  13 พ.ย.60 ถึง 1.บ้านดอนแพง บุ่งคล้า ประถมศึกษา

3430300147164 ค.ม. การบริหารและพัฒนาการส่ือสาร  31 ม.ค.66 2.บ้านขามเป้ีย บุ่งคล้า ภาษาไทย

สพป.นครพนม เขต 1 (5 ปี 2 เดือน ) 3.อนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

154 นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี ค.บ. คณิตศาสตร์ บุ่งคล้านคร บุ่งคล้า 128330 คศ.3 34,540  10 เม.ย.57 ถึง 1.อนุบาลบุ่งคล้า บุ่งคล้า

1430300029980 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0373059  31 ม.ค.66 2.บ้านดอนแพง บุ่งคล้า

สพม.บึงกาฬ (8 ปี 9 เดือน ) 3.บ้านขามเป้ีย บุ่งคล้า

4.ขอระงับการย้าย

155 นางสาวรัตนาพร เวียงแก้ว ค.บ. ภาษาไทย สมุทรสาครวิทยาลัย 18835 คศ.1 20,080  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านดอนแพง บุ่งคล้า

1431300004945 0344326  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองเด่ินท่า บุ่งคล้า

สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

156 นางสาวศริญญา ศรีวรษา คบ. การศึกษาปฐมวัย บ้านค าไผ่ โซ่พิสัย 1774 คศ.1 20,450 4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด ปฐมวัย

1 4310 00068 25 5 0128962  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองพันทา โซ่พิสัย

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

157 นางสาวสุพัธศรี มาตา วท.บ คณิตศาสตร์ อนุบาลปากคาด ปากคาด 6266 คศ.2 34,470 1 ต.ค.57  ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ภาษาอังกฤษ

1 4303 00042 24 2 0130552  31 ม.ค.66 2.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ เมืองบึงกาฬ

( 8 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

158 นางสวภาว์  พูดเพราะ คบ. เคมี อนุบาลปากคาด ปากคาด 6622 คศ.2 38,030 16 มิ.ย. 57  ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด 1วิทยาศาสตร์

3 3105 00263 26 6 0130675  31 ม.ค.66 2.บ้านไร่โนนส าราญ ปากคาด 2.ปฐมวัย

( 8 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

159 นางอ าภา  ปวงกลาง คบ. การประถมศึกษา อนุบาลปากคาด ปากคาด 5733 คศ.3 67,480 1 พ.ย.56  ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ประถมศึกษา

3 4199 00650 80 9 0130309  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 9 ปี 2 เดือน )

160 นายรังสรรค์  ดวงบุบผา ศน.บ. มนุษยศาสตร์ (อังกฤษ) หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ 2512 คศ.2 32,140 1 มิ.ย.54  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด ภาษาอังกฤษ

3 4304 00099 42 1 0129285  31 ม.ค.66 2.บ้านสุขส าราญ เมืองบึงกาฬ

( 11 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านสรรเสริญ เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

อ าเภอปากคาด

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอบุ่งคล้า



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

161 นางจิราพร โสมสิทธ์ิ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านโคกสะอาด เมืองบึงกาฬ 6404 คศ.1 19,740 2 ม.ค.62  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด ภาษาอังกฤษ

5 4310 00023 85 8 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0130510  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด

( 4 ปี - เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

162 นางสาวณัชติกัญญ์ ไกยราช ค.บ. การประถมศึกษา สมาคมส่ือมวลชน ปากคาด 5852 คศ.3 38,950 1  พ.ค.56  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด คณิตศาสตร์

3 4310 00076 48 3 ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี กีฬาสมัครเล่นและดารา 0130397  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 9 ปี 8 เดือน )

163 นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสง ศศ.บ. ศิลปศึกษา สมาคมส่ือมวลชน ปากคาด 4731 คศ.3 37,930 1  พ.ค.55  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด ภาษาไทย

1 4310 00012 68 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา กีฬาสมัครเล่นและดารา 0130037  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 10 ปี 8 เดือน )

164 นางสาวนนท์นรัฐ พิเภก ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านขามเป้ีย บุ่งคล้า 3562 คศ.1 21,960 2 ต.ค.60  ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ภาษาไทย

1 4303 00197 85 8 0129854  31 ม.ค.66 2.อนุบาลปากคาด ปากคาด

( 5 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

165 นางธัญญา เวียงอินทร์ ค.บ. การประถมศึกษา บ้านห้วยไม้ซอด ปากคาด 4157 คศ.3 53,700  20 ต.ค.61  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด คอมพิวเตอร์

3431000152155 0130004  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 3 เดือน )

166 นางพิมพ์ณิศา ฤทธ์ิอร่าม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ้านโนนประเสริฐ โซ่พิสัย 1967 คศ.2 27,590  16 มิ.ย.57  ถึง 1.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด ประถมศึกษา

3431000198023 0129083  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนเสถียร ปากคาด ภาษาไทย

( 8 ปี 7 เดือน ) 3.ชุมชนสมสนุก ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

167 นางอภิญญา ไกยราช ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านดาลบังบด ปากคาด 5807 คศ.3 38,610  5  พ.ย.55  ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด คอมพิวเตอร์

1431000003633 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0130363  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 10 ปี 2 เดือน )

168 นางสาวนุจรี บุตรน้อย ศษ.บ. ภาษาไทย บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ 2965 คศ.1 19,230  1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด ภาษาไทย

3430300193743 0129396  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกสะอาด เมืองบึงกาฬ

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ

4.ขอระงับการย้าย

169 นางสาวเปรมฤดี สายสมร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ เมืองหนองคาย 363 คศ.1 20,730  1 พ.ย.61 ถึง 1.สมาคมส่ือมวลชน ปากคาด ปฐมวัย

1431000061757 0274939  31 ม.ค.66 กีฬาสมัครเล่นและดารา

สพป.หนองคาย เขต 1 (4 ปี 2 เดือน ) 2.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ปากคาด

3.ชุมชนสมสนุก ปากคาด

4.บะยาวราษฎร์นุเคราะห์ ปากคาด

5.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.ปากคาด

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอปากคาด

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

170 นายธนศักด์ิ สุวะโคตร ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชุมชนบ้านพวก เมืองหนองคาย 343 คศ.1 18,620  23 ธ.ค.62 ถึง 1.สิริภัทรวิทยา ปากคาด ภาษาอังกฤษ

1431000068883  31 ม.ค.66 2.อนุบาลปากคาด ปากคาด

สพป.หนองคาย เขต 1 (3 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

171 นางสาวเทพินทร์ สุวรรณศิลป์ ค.บ. วิทยาศาสาตร์ท่ัวไป สังคมวิทยา สังคม 63636 คศ.1 17,910  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด วิทยาศาสตร์

1431000057288 0372042  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด

สพม.หนองคาย (2 ปี 5 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

172 นางสาวจิรารัตน์ มะณีทับ ค.บ. ฟิสิกส์ บ้านท่ากรวด ท่าหลวง 4132 คศ.1 20,470  30 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด 1.ปฐมวัย

1430300217310 0207031  31 ม.ค.66 2.เลิดสิน เมืองบึงกาฬ 2.ภาษาไทย

สพป.ลพบุรี เขต 2 (4 ปี 2 เดือน ) 3สิริภัทรวิทยา ปากคาด

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.เมือง อ.ปากคาด

173 นางสาววิยะดี นามค า ค.บ. ภาษาไทย บ้านพระบาทนาหงส์ รัตนวาปี 8910 คศ.1 18,220  15 ต.ค.63 ถึง 1.อนุบาลปากคาด ปากคาด

1409901588876 0277539  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนเสถียร ปากคาด

สพป.หนองคาย เขต 2 (2 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

174 นางสาวสุชานาถ ดวงจ าปา ค.บ. วิทยาศาสตร์ สนธิราษฎร์บ ารุง รัตนวาปี 4723 คศ.1 19,110  23 ธ.ค.62 ถึง 1.สิริภัทรวิทยา ปากคาด

1431000064063 0277551  31 ม.ค.66 2.บ้านดาลดงบัง ปากคาด

สพป.หนองคาย เขต 2 (3 ปี 1 เดือน ) 3.อนุบาลปากคาด ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

175 นางสาววัตถาภรณ์ ปักขะพล ค.บ. วิทยาศาสตร์ สมสนุกพิทยาคม ปากคาด 1745 คศ.3 38,160  12 พ.ค.52 ถึง 1.บ้านพรสวรรค์ ปากคาด

5431000024455 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 0373312  31 ม.ค.66 2.ชุมชนสมสนุก ปากคาด

สพม.บึงกาฬ (13 ปี 8 เดือน ) 3.อนุบาลปากคาด ปากคาด

4.ขอระงับการย้าย

176 นางสาวศรีสุวรรณ ลัทธิรมย์ ค.บ. ภาษาไทย วัดนาวง เมืองปทุมธานี 2721 คศ.1 20,400  1 ต.ค.61 ถึง 1.บ้านห้วยก้านเหลือง ปากคาด

1370100009633 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0131204  31 ม.ค.66 2.หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านศรีชมภู โซ่พิสัย

177 นายฤทธิชัย หล้าซุย ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านเขาจ๊ักจ่ัน ชุมตาบง คศ.1 24,740  1 มี.ค.59  ถึง 1.ชุมชนสมสนุก ปากคาด

1430300160440  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองบัวงาม ศรีวิไล

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ( 6 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านห้วยเซือมเหนือ เมืองบึงกาฬ

4.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

178 นายระนอง เทพสุริย์ ค.บ. พลศึกษา กุดกว้างสวาสด์ิวิทยา เขาวง 1952 คศ.3 54,980  1 เม.ย.56  ถึง 1.ชุมชนสมสนุก ปากคาด สังคมศึกษา

3431000093906 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0013110  31 ม.ค.66 2.บ้านแสงอรุณ บ้านแสงอรุณ

สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ( 9 ปี 9 เดือน ) 3.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ปากคาด

อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอปากคาด

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงหาฬ



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

179 นายนราวิชญ์  กองการ กศ.บ. สังคมศึกษา บ้านท่าค ารวม โซ่พิสัย 4545 คศ.1 21,830 10 ส.ค.60  ถึง 1.สันติสุขเจริญราษฎร์ พรเจริญ สังคมศึกษา

1 4309 00138 36 4 0130022  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ

( 5 ปี 5 เดือน ) 3.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

180 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสัย น.บ. นิติศาสตร์ บ้านนาค านาใน พรเจริญ 1289 คศ.2 28,800 8 ธ.ค.57 ถึง 1.บ้านดอนหญ้านาง พรเจริญ การประถมศึกษา

1 4399 00121 20 6 กศ.บ. การประถมศึกษา 0128581  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ( 8 ปี 1 เดือน )

181 ว่าท่ีร้อยตรีนัฐพร ศรีรักษา คบ. ภาษาไทย บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ 36606 คศ.1 20,460 4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ ภาษาไทย

1 6509 00078 26 2 0130709  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 1 เดือน )

182 นางจิราวรรณ  จันทศิลา คบ. การประถมศึกษา สันติสุขเจริญราษฎร์ พรเจริญ 5575 คศ.3 53,670 27 พ.ค.48  ถึง 1.บ้านดอนหญ้านาง พรเจริญ ประถมศึกษา

3 4712 01457 71 9 0130196  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 17 ปี 8 เดือน )

183 นางดวงพร สาบ้านบัว คบ. การศึกษาปฐมวัย บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ 5686 คศ.1 20,510 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ การศึกษาปฐมวัย

3 4304 00380 59 6 0130280  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 2 เดือน )

184 นางสาวชลธิชา   โคตรวงศ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านโพธ์ิน้อยหนองสิม เซกา 1255 คศ.1 23,820 25 ต.ค.59  ถึง 1.บ้านดอนหญ้านาง พรเจริญ 1.พลศึกษา

1 43040 0123 82 1 0128557  31 ม.ค.66 2.เลิดสิน เมืองบึงกาฬ 2.ภาษาอังกฤษ

( 6 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

4.สถานศึกษาใดก็ได้กลุ่ม รร.ดอนหญ้านาง

185 นางสาวพัชราภรณ์ มูลเพชร ค.บ. การประถมศึกษา หอค าพิทยาสรรค์ เมืองบึงกาฬ 3033 คศ.1 21,370 1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ ประถมศึกษา

1 4304 00125 43 3 0129447  31 ม.ค.66 2.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.รร.ในกลุ่มพรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

186 นายสิทธิโชค ฤทธิสิงห์ กศ.บ. คณิตศาสตร์ บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล 3638 คศ.1 17,930 2 พ.ย.63  ถึง 1.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ คณิตศาสตร์

1 4306 00205 25 2 0129914  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

( 2 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านสันติสุขเจริญราษฎร์ พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

187 นางสาวภาณริน ทุมโยมา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านวังยาว พรเจริญ 5524 คศ.2 28,690  20 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ ภาษาอังกฤษ

3430900356244 0130151  31 ม.ค.66 2.บ้านตาลเด่ียว เซกา

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านโนน พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

อ าเภอพรเจริญ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

188 นายสันติ สิทธิพรหม ค.บ. การประถมศึกษา บ้านนาขาม โซ่พิสัย 1956 คศ.1 22,950  7 ต.ค.59  ถึง 1.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ การประถมศึกษา

3430400388058 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129076  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

( 6 ปี 3 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ในกลุ่มดอนหญ้านาง พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

189 นายนิพล เกษมสุข ค.บ. พลศึกษา กัลยาณิวัฒนา2 ศรีวิไล 3488 คศ.1 20,340  4 ธ.ค.61  ถึง 1.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ พลศึกษา

1411900195121 0129798  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านดอนหญ้านาง พรเจริญ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ในกลุ่มพรเจริญ พรเจริญ

190 นายเอกจิตต์ ม่วงสอาด วท.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ 3258 คศ.2 35,400  28 ต.ค.62  ถึง 1.บ้านใหม่ศรีชมภู พรเจริญ ประถมศึกษา

3530100429700 0115775  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ศรีวิไล

 ( 3 ปี 3 เดือน ) 3.สถานศึกษาใดก็ได้ในกลุ่มพรเจริญ พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

191 นางสาวกมลทิพย์ ถาละคร ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านปรารถนาดี พรเจริญ 5431 คศ.1 20,700  1 พ.ย.61  ถึง 1.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ภาษาอังกฤษ

1419900310441 0130086  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 2 เดือน )

192 นางสาวธิดารัตน์  วิถาระพันธ์ ค.บ. ภาษาไทย บ้านดงเสียด พรเจริญ 6585 คศ.1 22,520  2 ต.ค.60 ถึง 1. บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ 1. ภาษาไทย

1 4309 00181 32 4 0130657  31 ม.ค.66 2. บ้านท่ากกต้อง เซกา 2. การศึกษาปฐมวัย

(5 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

193 นางสาววารุณี สาระวงศ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านค าเตาะเลาะ โซ่พิสัย 1898 คศ.1 24,960  20 มี.ค.63 ถึง 1.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ การศึกษาปฐมวัย

1430400120067 โนนเค็ง 0129040  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

(2 ปี 10 เดือน )

194 นายกฤษณะ ไขแสงจันทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านบ่อพนา เซกา 1546 คศ.1 26,900  23 ม.ค.58 ถึง 1.บ้านนางัวสายปัญญา พรเจริญ ภาษาอังกฤษ

3 4309 00386 15 1 0128782  31 ม.ค.66 2.บ้านกุดสิม พรเจริญ

(8 ปี - เดือน ) 3.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

195 นางสาวบุหลัน วรรณอุทา ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านแสนสุข เดชอุดม 4024 คศ.1 21,770  9 เม.ย.61 ถึง 1.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ คณิตศาสตร์

1450800087431 0306132  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ศรีวิไล

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (4 ปี 9 เดือน ) 3.บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

196 นายณัฐพงศ์  แสนสามารถ ค.บ. พลศึกษาและ บ้านค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 514 คศ.1 21,700  26 ก.พ.61 ถึง 1.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ พลศึกษา

1480700101076 วิทยาศาสตร์การกีฬา 0177181  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล

สพป.มุกดาหาร (4 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านใหม่ศรีชมภู พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอพรเจริญ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

197 นางสาวมธุกา จ าปาแสง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านโพนสวาง วานรนิวาส 106037 คศ.1 18,840  4 พ.ย.62 ถึง 1.บ้านวังยาว พรเจริญ ประถมศึกษา

1100701751701 0232252  31 ม.ค.66 2.บ้านใหม่ศรีชมภู พรเจริญ

สพป.สกลนคร เขต 3 (3 ปี 2 เดือน ) 3.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล

4.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ

5.ขอระงับการย้าย

198 นายศรายุทธ อินทร์เจริญ ค.บ. คณิตศาสตร์ บ้านโป่งกระทิงบน บ้านคา 661 คศ.1 18,940  8 ธ.ค.62 ถึง 1.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

1320900213057 0196931  31 ม.ค.66 2.บ้านโนนวังเย่ียม เมืองบึงกาฬ

สพป.ราชบุรี เขต 1 (3 ปี 1 เดือน ) 3.สันติสุขเจริญราษฎร์ พรเจริญ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

199 นายชาตรี พะยิ ค.บ. เทคโนโลยีและนวตกรรมการศึกษา ศรีชมภูวิทยา โซ่พิสัย 85714 คศ.3 36,430  12 พ.ย.58 ถึง 1.บ้านนาค านาใน พรเจริญ

1502000002203 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0373202  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ

สพม.บึงกาฬ (7 ปี 2 เดือน ) 3.บ้านเหล่าใหญ่ พรเจริญ

4.บ้านโคกหนองลาด พรเจริญ

5.ขอระงับการย้าย

200 นางสาวเมขลา โลหะพรม ค.บ. คณิตศาสตร์ รร.เซกา เซกา 7339 คศ.1 20,220  10 ต.ค.61 ถึง 1.ชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ

1430400138705 0100192  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ

สพม.บึงกาฬ (4 ปี 3 เดือน ) 3.บ้านใหม่สามัคคี เซกา

4.ขอระงับการย้าย

201 นางอารยพร ชาญชรา วท.บ. ชีววิทยาท่ัวไป โซ่พิสัยพิทยาคม โซ่พิสัย 788 (ส) คศ.1 20,320  18 ก.ย.60 ถึง 1.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ

1430400092209  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ

สพม.บึงกาฬ (5 ปี 4 เดือน ) 3.บ้านหนองผักแว่น พรเจริญ

4.สถานศึกษาใดก็ได้สังกัด สพป.บึงกาฬ

202 นางสาวสลักจิต ชนะเกษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สุวรรณคีรี พนมสารคาม 3663 คศ.1 20,630  1 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านท่าศรีชมช่ืน พรเจริญ

1430400115543 0033030  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกหนองลาด พรเจริญ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

203 นางสาวนริศรา เข็มงาม ค.บ. ภาษาไทย วัดบางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร 899 คศ.2 28,090 10 มิ.ย.57 ถึง 1.บ้านโคกนิยมโนนสวาท พรเจริญ

1430300156710 0245325  31 ม.ค.66 2.บ้านท่ากกต้อง เซกา

สพป.สมุทรสาคร (8 ปี 7 เดือน ) 3.บ้านโคกหนองลาด พรเจริญ

4.ขอระงับการย้าย

เงินเดือน

อ าเภอพรเจริญ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ



ระยะเวลา ประสงค์
ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป
เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

204 นายสิทธิผล  ศรีคุณแสง ค.บ. ประถมศึกษา บ้านก าแพงเพชร เมืองบึงกาฬ 3663 คศ.3 47,060 19 ต.ค.63  ถึง 1.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล ประถมศึกษา

3 4309 00543 74 5 0129931  31 ม.ค.66 2.บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล

( 2 ปี 3 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

205 นายประสิทธ์ิ จ าปาหอม ค.บ. ดนตรีศึกษา บ้านนาก้ัง ปากคาด 5796 คศ.1 22,420 10 ส.ค.60  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล ดนตรีศึกษา

1 4406 00180 64 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0130356  31 ม.ค.66 2.รร.ใดก็ได้ใน อ.ศรีวิไล

( 5 ปี 5 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

206 นางสาวธนิตา จันทร์เภา คบ. คณิตศาสตร์ บ้านห้วยเล็บมือ บุ่งคล้า 3391 คศ.1 20,220 4 ธ.ค.61  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล คณิตศาสตร์

1 4303 00180 37 8 0129726  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล

( 4 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านนาสิงห์ ศรีวิไล

4.ขอระงับการย้าย

207 นางสาววิจิตตรา  ภูผานี คบ. การศึกษาปฐมวัย บ้านคลองเค็ม เมืองบึงกาฬ 3170 คศ.1 21,020 1 พ.ย.61  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล ปฐมวัย

1 4312 00035 54 7 0129551  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 4 ปี 2 เดือน )

208 นางสาวพัชรี   บุดดีด่อน ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) บุงคล้า 5578 คศ.1 20,650 1 พ.ย.61  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล วิทยาศาสตร์

1 4408 00192 99 5 0165779  31 ม.ค.66 2.บ้านนาค าแคน ศรีวิไล

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

209 นางสาววนิดา   ตรองสุข วท.บ. ชีววิทยา บ้านค าบอน เซกา 1100 คศ.1 18,720 14 ก.พ.63  ถึง 1.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล วิทยาศาสตร์

1 43030 0179 82 5 0128444  31 ม.ค.66 2.บ้านแสนส าราญ เมืองบึงกาฬ ภาษาอังกฤษ

( 2 ปี 11 เดือน ) 3.บ้านโนนวังเย่ียม เมืองบึงกาฬ คอมพิวเตอร์

4.ขอระงับการย้าย

210 นางประภาศิลป์  ผิวหนองอ่าง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านทองสาย เมืองบึงกาฬ 3182 คศ.1 24,490 20 มี.ค.63  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล ปฐมวัย

1 4102 00078 38 5 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129559  31 ม.ค.66 2.บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ศรีวิไล

( 2 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านหนองจิก ศรีวิไล

211 นายอิศรา  อุปชัย กศ.บ. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อนุบาลเซกา เซกา 1030 คศ.1 17,990 20  พ.ย.63  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล คอมพิวเตอร์

1 4312 00041 09 1 0128384  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 2 ปี 2 เดือน )

212 นางสาวบุศรินทร์  อ่อนสมัย ค.บ. วิทยาศาสตร์ บ้านนาเหว่อโนนอุดม โซ่พิสัย 2234 คศ.1 18,220 8  มิ.ย.63  ถึง 1.กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล 1.วิทยาศาสตร์

1 4312 00018 46 4 (ฟิสิกส์)  31 ม.ค.66 2.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง เซกา 2.คณิตศาสตร์

( 2 ปี 7 เดือน ) 3.กลุ่มป่งไฮน้ าจ้ัน เซกา

4.ขอระงับการย้าย

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

4.รร.ใดก็ได้ในเขต ต.นาแสง อ.ศรีวิไล

อ าเภอศรีวิไล

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

213 นางสาวปัทมา สาระบรรณ ค.บ. สังคมศึกษา บ้านกุดสิม เซกา 3430 คศ.1 19,890 26 ส.ค.62  ถึง 1.บ้านนาค าแคน ศรีวิไล คอมพิวเตอร์

1 4312 00029 08 3 0115836  31 ม.ค.66 2.บ้านนาสะแบง ศรีวิไล

( 3 ปี 5 เดือน ) 3.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล

4.สถานศึกษาใดก็ไดใน อ.ศรีวิไล

214 นายกุลเชษฐ์ อรกุล ศษ.บ. พลศึกษา อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 4847 คศ.1 17,650  14 ธ.ค.63  ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล ภาษาอังกฤษ

1430300215767 0130046  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

( 2 ปี 1 เดือน )

215 นางสาวสุภัทรา ทุ่งมล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านไร่สุขสันต์ เมืองบึงกาฬ 3280 คศ.1 19,410  2 พ.ค.62  ถึง 1.บ้านนาสะแบง ศรีวิไล 1.ภาษาอังกฤษ

3430300854553 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129639  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย 2.คอมพิวเตอร์

( 3 ปี 8 เดือน )

216 นางสาวภูริตา ผายพันธ์ ศษ.บ. ภาษาไทย บ้านโป่งเปือย เมืองบึงกาฬ 2972 คศ.1 19,800  1 พ.ย.61  ถึง 1.บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ศรีวิไล ภาษาไทย

3430300627816 0129400  31 ม.ค.66 2.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล

( 4 ปี 2 เดือน ) 3.สถานศึกษาใดก็ได้ในกลุ่มชุมภูพรศรีวิไลนาสิงห์

4.ขอระงับการย้าย

217 นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุข ศษ.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือ 3967 คศ.1 25,120  12 มี.ค.63 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล 1.อุตสาหกรรมศิลป์

1100700641596 0026059  31 ม.ค.66 2.บ้านท่าเชียงเครือ เซกา 2.ปฐมวัย

สพป.ขอนแก่น เขต 5 (2 ปี 10 เดือน ) 3.ชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ 3.อังกฤษ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน ต.เซกา

อ.เซกา จ.บึงกาฬ

218 นางสาวรุ่งรวิน ด าบรรพ์ ค.บ. ฟิสิกส์ บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรี 10405 คศ.1 17,770  25 ธ.ค.63 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล วิทยาศาสตร์

1430400145272 0022178  31 ม.ค.66 2.อนุบาลบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 (2 ปี 1 เดือน ) วิศิษฐ์อ านวยศิลป์

3.ขอระงับการย้าย

219 นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า บึงกาฬ 2562 คศ.2 36,530  15 ธ.ค.55 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล การศึกษาพิเศษ

1430300031178 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา จังหวัดบึงกาฬ (1 เม.ย.65)  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า (5 ปี 9 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

จังหวัดบึงกาฬ

อ าเภอศรีวิไล

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

220 นางสาวนราธิป เฉียบแหลม ค.บ. การประถมศึกษา อนุบาลสังคม สังคม 5283 คศ.3 52,120  15 มี.ค.62 ถึง 1.บ้านหนองจันทน์ ศรีวิไล

3430200405323 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0276127  31 ม.ค.66 2.บ้านหนองจิก ศรีวิไล

สพป.หนองคาย เขต 1 (3 ปี 10 เดือน ) 3.บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ

4.สถานศึกษาใดก็ได้ใน อ.พรเจริญ

221 นายวัตร สิงห์โสภา ศษบ. พลศึกษา บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ 6307 คศ.1 19,240  12 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล คณิตศาสตร์

1471200228086 0288484  31 ม.ค.66 2.ชุมชนบ้านโคกอุดม พรเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 2 (4 ปี 2 เดือน ) 3.ขอระงับการย้าย

222 นางสาวปรัชญาพร ค าเมืองคุณ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านห้วยเด่ือ สิรินธร 509 คศ.1 18,020  13 ธ.ค.63 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล คอมพิวเตอร์

1430600185596 0304545  31 ม.ค.66 2.บ้านไร่โนนส าราญ ปากคาด

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (2 ปี 1 เดือน ) 3.บ้านสามหนอง โซ่พิสัย

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

223 นางสาวสุรีวัลย์ ประเสริฐสังข์ ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร บ้านนาดอกไม้ อากาศอ านวย 6494 คศ.1 20,760  1 พ.ย.61 ถึง 1.บ้านหนองจิก ศรีวิไล ภาษาไทย

1430390002831 0232922  31 ม.ค.66 2.บ้านนาสะแบง ศรีวิไล

สพป.สกลนคร เขต 3 (4 ปี 2 เดือน ) 3.รร.ใดก็ได้ในต าบลนาสะแบง

224 นางสาวณัฏฐา  ธรรมโรจน์ วทบ. คณิตศาสตร์ ภูทอกวิทยา ศรีวิไล 128281 คศ.2 31,410  1 พ.ย.57 ถึง 1.บ้านนาค าแคน ศรีวิไล

1430300014010 ค.ม. การสอนคณิตศาสตร์ (1 เม.ย.65)  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพม.บึงกาฬ (8 ปี 2 เดือน )

225 นางมาลินี สุยค าไฮ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล 108881 คศ.1 21,790  20 ต.ค.60 ถึง 1.กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล

1430400121144 0373665  31 ม.ค.66 2.บ้านนาแสง ศรีวิไล

สพม.บึงกาฬ (5 ปี 3 เดือน ) 3.บ้าท่าเชียงเครือ เซกา

4.ขอระงับการย้าย

226 นายสุรศักด์ิ  บุตรนนท์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์ 6455 คศ.1 18,770  1 มิ.ย.63 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล

1430600148879 0168330  31 ม.ค.66 2.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ

สพม.นครราชสีมา เขต 4 (2 ปี 7 เดือน ) 3.กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล

4.สถานศึกษาใดก็ได้ สังกัด สพป.บึงกาฬ

227 นายศุภชัย ก้อนค า ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านช้าง ทุ่งฝน 7570 คศ.1 18,730  9 ม.ค.63 ถึง 1.อนุบาลศรีวิไล ศรีวิไล

1430300168076 0290994  31 ม.ค.66 2.ขอระงับการย้าย

สพป.อุดรธานี เขต 3 (3 ปี - เดือน )

โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน

อ าเภอศรีวิไล

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

228 นางสาวกาญจนา จันทะคูณ ค.บ. ภาษาไทย วัดนางแก้ว โพธาราม 4158 คศ.1 19,990  13 ธ.ค.61 ถึง 1.บ้านห้วยลึก ศรีวิไล

1431200030979  31 ม.ค.66 2.บ้านนาค านาใน พรเจริญ

สพป.ราชบุรี เขต 2 (4 ปี 1 เดือน ) 3.นาขามโนนสวนปอ บึงโขงหลง

4.ขอระงับการย้าย

ย้ายสับเปล่ียน

1 นายศุภษร ทุมโยมา น.บ. นิติศาสตร์ บ้านกุดเรือค า วานรนิวาส 7526 คศ.1 21,610  28 ธ.ค.60 ถึง บ้านท่าเชียงเครือ เซกา

1430900096998 0231914  31 ม.ค.66

สพป.สกลนคร เขต 3 (5 ปี 1 เดือน )

2 นางพร้อมทรัพย์ เน่ืองลี ค.บ. การประถมศึกษา บ้านโนน พรเจริญ 5545 คศ.3 44,500 1 พ.ค.50 ถึง 1.บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ วิทยาศาสตร์

3 4304 00097 01 1 0130169  31 ม.ค.66

(15 ปี 8 เดือน )

3 นายโสภณ  ขนันทอง ค.บ. พลศึกษา บ้านชุมภูทอง เมืองบึงกาฬ 3455 คศ.2 25,920  28 พ.ค.63 ถึง บ้านหนองนาแซงดอนเจริญ เมืองบึงกาฬ คอมพิวเตอร์

3411600369741 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0129774  31 ม.ค.66

(2 ปี 8 เดือน )

4 นายธีรพล อินละคร วศ.บ. คอมพิวเตอร์ บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ เมืองบึงกาฬ 2887 คศ.1 22,920  28 พ.ค.63 ถึง บ้านชุมภูทอง เมืองบึงกาฬ พลศึกษา

1430300031399 0129343  31 ม.ค.66

(2 ปี 8 เดือน )

5 นายศุภวิชณ์  สุวรรณพงศ์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านสร้างค า พรเจริญ 5531 คศ.3 39,530 1 พ.ค.56 ถึง 1.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ภาษาไทย

5 4114 00134 44 4 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 0130157  31 ม.ค.66

(9 ปี 8 เดือน )

6 นายธานินท์  ภูมิภักดี ว.บ. ฟิสิกส์ บ้านนาค า เมืองบึงกาฬ 751 คศ.1 20,170 2 พ.ค.62 ถึง 1.บ้านโนน พรเจริญ ประถมศึกษา

1 4712 00168 18 1 0128331  31 ม.ค.66

(3 ปี 8 เดือน )

7 นางณัฐรดา วรรณกิจ ค.บ. ภาษาอังกฤษ บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ 7616 คศ.2 25370 29 พ.ค.58 ถึง บ้านนาค านาใน พรเจริญ ไม่ระบุ

3 4304 00205 11 5 0130702  31 ม.ค.66

(7 ปี 8 เดือน )

8 นางกฤษณา  จันปัดถา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา บ้านนาค านาใน พรเจริญ 2022 คศ.3 39230 20 มิ.ย.61 ถึง บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ

3 4304 00331 71 4 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 0129120  31 ม.ค.66

(4 ปี 7 เดือน )

อ าเภอศรีวิไล

อ าเภอพรเจริญ

อ าเภอเซกา

อ าเภอเมืองบึงกาฬ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน



ระยะเวลา ประสงค์

ต าแหน่ง อันดับ ด ารงต าแหน่ง ย้ายไป

เลขท่ี คศ. ใน รร.ปัจจุบัน โรงเรียน

ถึง 31 ม.ค.66

9 นางสาวจุฑารัตน์ ประจันนวล กศ.บ. คณิตศาสตร์ บ้านวังยาว พรเจริญ 1617 คศ.1 20,260  1 พ.ค.61 ถึง อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ภาษาไทย

 31 ม.ค.66

(5 ปี 8 เดือน )

10 นางสาวจุรีรัตน์ ชมภูทัศน์ ค.บ. ภาษาไทย อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 5548 คศ.2 33,340  20 ต.ค.61 ถึง บ้านสร้างค า พรเจริญ ไม่ได้ระบุ

3430900139421  31 ม.ค.66

(4 ปี 3 เดือน )

11 นางวาริณี  วะลัยรัตน์ ศษ.บ. ภาษาไทย อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 5436 คศ.3 47,580  20 มี.ค.61 ถึง บ้านวังยาว พรเจริญ

3 4303 00340 70 3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 0130090  31 ม.ค.66

(4 ปี 10 เดือน )

12 นางสาวทิภาภรณ์ โพธ์ิจันทร์ วท.บ. คอมพิวเตอร์ อนุบาลบ้านม่วง บ้านม่วง 7411 คศ.1 21,210  28 ธ.ค.60 ถึง บ้านหนองหัวช้าง พรเจริญ

14304000098941 ศษ.ม การบริหารการศึกษา  31 ม.ค.66

สพป.สกลนคร เขต 3 (5 ปี 1 เดือน )

อ าเภอพรเจริญ

บัญชีแสดงรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ย่ืนค าร้องขอย้าย ปี พ.ศ. 2566 กรณีย้ายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิ

ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

อ าเภอ วิชาทดแทน
วิชาเอก โรงเรียน อ าเภอ เงินเดือน


