
สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

(ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1710 นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์ โรงเรียนวัดหาดทนง สพป.อุทัยธานี เขต 1  
2 โรงเรียนวัดทุ่งพ่ึง 1591 นายพนา ทนะแสง โรงเรียนวัดทุ่งโพ สพป.อุทัยธานี เขต 2  
3 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 1647 นางทิพวัลย์ วงษ์อ ามาตย์ โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต 1  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 569 นางสาวนิฏฐา กีตา โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ สพป.อุทัยธานี เขต 2  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 693 นายสมยศ สมถะธัญการ โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง สพป.อุทัยธานี เขต 1  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 184 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.อุทัยธานี เขต 1  
7 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1452 นายประจักร เอี้ยงเถ่ือน โรงเรียนวัดหนองแฟบ สพป.อุทัยธานี เขต 1  
8 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1565 นายบัณฑิตย์ อยู่คง โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
9 โรงเรียนวัดหนองตางู 273 ว่าที่ ร.ต.นราธิป สุขสุวานนท ์ โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.อุทัยธานี เขต 1  
10 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง 38 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธานี เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

(ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1281 นางสุวรรณา เครือษา โรงเรียนบ้านร่องมะดูก สพป.อุทัยธานี เขต 2  
2 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 2104 นายชัยพวัฒน์ นามวงศ์ โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ สพป.อุทัยธานี เขต 2  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 2169 นางเรณู คุ้มแก้ว โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บ ารุง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
4 โรงเรียนบ้านเพชรน้ าผึ้ง 1950 นายสามารถ เพ็ญบุญธรรม โรงเรียนวัดบุญลือ สพป.อุทัยธานี เขต 1  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1961 นายสุพัฒน์ อินทมาตร์ โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.อุทัยธานี เขต 2  
6 โรงเรียนวัดหนองบัว 2047 นางสาวธารณา เที่ยงพนม โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต 2  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 752 นางประไพ กันแคล้ว โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน 944 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป.อุทัยธานี เขต 2  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 2214 นายปรีชา ล าดวน โรงเรียนบ้านหนองผักกาด สพป.อุทัยธานี เขต 2  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 357 นางสายหยุด เวรุ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.อุทัยธานี เขต 2  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 2417 นางวิพาวดี สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
12 โรงเรียนวัดทัพหลวง 912 นายปีเพชร คณนานนทธรรม โรงเรียนบ้านศาลาคลอง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
13 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 851 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล โรงเรียนบ้านหินโหง่น สพป.อุทัยธานี เขต 2  
14 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 2205 นางสาวรัตตินันท์ เนพิพัฒน์ดิกุล โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.อุทัยธานี เขต 2  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2191 นางสาวมณีรัตน์ รัตนสูตร โรงเรียนวัดเขาผาแรต สพป.อุทัยธานี เขต 2  

 

 

 



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 42256 นางสาวภคพร จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 (ต าแหน่งครู) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1386 นางสาวขนิษฐา เอ่ียมโอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2  
2 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 853 นางหญิงแข มอญอินทร์ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4  
3 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 738 นางปิยดา บุญหล้า โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
4 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1567 นางสาวรัชนี ศรีทอง โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป.นนทบุรี เขต 1  
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง 89 นางสาวกรกนก พันธ์เขียน โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป.อุทัยธานี เขต 1  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 2282 นางสาววิชชุดา เชิดชูพันธ์ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.อุทัยธานี เขต 2  
7 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1393 นางสุพรทิพย์ จิตรพีระ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2  
8 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1385 นายอนุพงษ์ ปรากิม โรงเรียนบ้านศาลาคลอง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 2529 นางสาวชัชนท วิรฉัตรานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.อุทัยธานี เขต 1  
10 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 568 นางมณเฑียร สกุลสอน โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 2541 นายนพดล สุมาลี โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป.อุทัยธานี เขต 2  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 695 นางสุวรรณี พูลเขตรกรม โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป.อุทัยธานี เขต 1  
13 โรงเรียนบ้านหนองขุย 732 นางจิรนันท์ นพมาก โรงเรียนบ้านบ่อยาง สพป.อุทัยธานี เขต 1  
14 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1193 นายกฤษฎา วิศาลนิตย์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.42  
15 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1403 นายพีระวัฒน์ บุญนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1  
16 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1464 นางสาวนฤมล จุลมุสิก โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม.42  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 351 นายศักรินทร์ พันธุ์ไกร โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร สพม.42  
18 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1540 นางสาวนิรดา เจนเขตรการ โรงเรียนวัดดาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 (ต าแหน่งครู) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 875 นายโกวิทย์ เผือกจีน โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2  
2 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1154 นายภานุพงศ์ บิณฑวิหค โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.42   
3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1096 นายบัญชา นาเกตุ โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร) 
1912 นางสาวมัชฌิมา สุวาส โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
(อุทิศพิทยาคาร) 

2455 นางสาวพรทิพย์ พักใคร่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป.ตาก เขต 2  

6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 2028 นางสาวภัสร์สร ทองศรี โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม.42  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 2030 นางพรเพ็ญ จีนจรรยา โรงเรียนเทพนิมิต สพป.อุทัยธานี เขต 2  
8 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1002 นายปิยานนท์ แก้วแกมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 

(บ้านหนองมะค่าโมง) 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  

9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1966 นางสาวสุดารัตน์ อ้นแดง โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป.ตราด  
10 โรงเรียนวัดทองหลาง 896 นางสาวกัญชพร สมบูรณ์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 2211 นางณัฐวรรณ นาวเหนียว โรงเรียนบ้านน้ ารอบ สพป.อุทัยธานี เขต 2  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 

(ห้วยคตสามัคคี) 
1268 นายญาณภัทร พิบูลย์ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป.อุทัยธานี เขต 2  

13 โรงเรียนวัดหนองบัว 1845 นางสุกัญญา ปั้นพระ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป.อุทัยธานี เขต 2  
14 โรงเรียนบ้านวังหิน 1124 นายพีรพงศ์ ประจันทร์นวล โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต 2  



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 (ต่อ) 

(ต าแหน่งครู) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร) 
2462 นางภาสินี กลมกล่อม โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

16 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
(อุทิศพิทยาคาร) 

1784 นางสุนทรี แก้วงาม โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป.อุทัยธานี เขต 2  

17 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1103 นางสาวสุพ ีโสมโสภา โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป.ชัยนาท  
18 โรงเรียนบ้านหูช้าง 986 นายปัญญาวุฒิ พุ่มจ าปา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง 

มิตรภาพที่ 52 
สพป.อุทัยธานี เขต 2  

19 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 2638 นางสาวสุภาภรณ์ สุวาท โรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2  
20 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1013 นางสาวชนันท์ภัสส ์แก้วมาลา โรงเรียนวัดยางงาม 

(พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฎ์) 
สพป.ราชบุรี เขต 1  

21 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1282 นางสาวจุฑามาศ สงวนเผ่า โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 
(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  

22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2307 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม.42  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 

(อุทิศพิทยาคาร) 
2646 นางศศิประภา สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง 

(วันชัยประชาสรรค์) 
สพป.ชัยนาท  

24 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 
(อุทิศพิทยาคาร) 

2480 นางรัชฎาภรณ์ เกษแก้ว โรงเรียนวัดล าพระยา 
(แช่มช้อยวิทยา) 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

 



สรุปรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

(ต าแหน่งครู) 

ล าดับ 
ต าแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย ผู้ได้รับพิจารณาย้าย 

ชื่อ - สกุล 
สถานศึกษา (เดิม) สังกัด หมายเหตุ 

สถานศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 46362 นางสาวผุสดี มีทอง โรงเรียนสมอทองปทีปผลีผลอุปถัมภ์ สพม.42  
2 โรงเรียนลานสักวิทยา 1898 นางศิริกุล เรืองรุ่ง โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต 2  
3 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 5371 นางสาวณัฐวดี ไวกสิกรณ์ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.42   

 


