
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564 
(ค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564) 

………………………………………….. 
 
 ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2564 มีมติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ประจ าปี 2564 (ค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564) 
จ านวน 36 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดที่รับย้าย 
โรงเรียน สังกัด โรงเรียน สังกัด 

1 นางสุจิตรา ไชโยแสง น้ าสวยพิทยาสรรพ ์ สพม.ลยนภ นาอ้อวิทยา สพม.ลยนภ 
2 นายโชคชัย แร่นาค บ้านนาค้อ สพป.ลย.1 น้ าสวยพิทยาสรรพ ์ สพม.ลยนภ 

 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 34 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดที่รับย้าย 
โรงเรียน สังกัด โรงเรียน สังกัด 

1 นางอภิญญา ศรีนิล บ้านคกมาด สพป.ลย.1 บ้านห้วยลวงไซ สพป.ลย.1 
2 นายอัครา สีพูแพน บ้านหนองละมาน สพป.นว.2 บ้านเลิง สพป.ลย.1 
3 นายนิรุจน์ พักกระโทก บ้านห้วยโตก สพป.ลย.1 บ้านน้ าภู สพป.ลย.1 
4 นายกริชพรหม ประสาน บ้านห้วยม่วง สพป.ลย.1 ชุมชนบ้านนาด้วง สพป.ลย.1 
5 นายอนุสรณ์ ศรีรักษา บ้านหนองปาดฟาน สพป.ลย.2 บ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก สพป.ลย.1 
6 นายณรงค์ชัย บุตรวัง บ้านบวกอ่าง สพป.ลย.1 บ้านห้วยโตก สพป.ลย.1 
7 นายทศพล จันโทวาท บ้านน้ ากระโทม สพป.ลย.1 บ้านห้วยม่วง สพป.ลย.1 
8 นางดุจฤดี อ้วนค า บ้านโพนสูง สพป.ลย.3 บ้านบวกอ่าง สพป.ลย.1 
9 นายสุริยันต์ อินทร์ชัยศรี บ้านโนนภูทอง สพป.ลย.2 บ้านห้วยกาบเปลือย สพป.ลย.2 

10 นางสมควร ดานะ บ้านศรีรักษา สพป.ลย.2 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป.ลย.2 
11 นางรัชนี ธรรมประทีป วัดราษฎร์ศรัทธาท า สพป.ฉช.1 บ้านสงป่าเปลือย สพป.ลย.2 
12 นายสมชัย อุณาพรหม บ้านหนองง้ิวเหล่าแปน สพป.ลย.2 บ้านน้ าทบ สพป.ลย.2 
13 นายณัฐพล เมธินบุญนันท์ บ้านห้วยไคร้ สพป.ลย.2 บ้านโนนกกข่า สพป.ลย.2 
14 นายเด่นพงษ์ พลฉว ี บ้านอีเลิศ สพป.ลย.2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.ลย.2 
15 นางสาวสุภาพร มั่นคง บ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.ลย.2 บ้านห้วยยาง  สพป.ลย.2 
16 นายนิมิตย์ สุติยะวัน บ้านปางคอม สพป.ลย.3 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป.ลย.2 
17 นายพิทยากร สุนทองห้าว บ้านโนนสว่าง สพป.ลย.2 บ้านนาแก สพป.ลย.2 
18 นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิม บ้านโคก สพป.ลย.3 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป.ลย.2 
19 นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ บ้านนาโก สพป.ลย.2 บ้านโนนปอแดง สพป.ลย.2 
20 นายสุครไทย กรมลี บ้านนาขามป้อม สพป.ลย.3 บ้านศรีรักษา สพป.ลย.2 
21 นายเริงชัย อาญาเมือง บ้านพองหนีบ สพป.ลย.2 บ้านอีเลิศ สพป.ลย.2 
22 นายเทิดทูน ปรือปรัง ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สพป.ลย.2 บ้านนาโก สพป.ลย.2 
23 นางสาวสุพรพิศ คมข า บ้านนาอีเลิศ สพป.ลย.2 บ้านโนนสว่าง สพป.ลย.2 



24 นายบุญล้วน มารศรี บ้านห้วยน้ าผัก สพป.ลย.3 บ้านหนองตูม สพป.ลย.2 
25 นายวรวิทย์ แสนประสิทธ์ิ บ้านโป่งชี สพป.ลย.3 บ้านหนองผือ สพป.ลย.3 
26 นายพิฆเนศ พาค า บ้านห้วยมุ่น สพป.ลย.3 อนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3 
27 นายราวิน มรุธานินทร์ บ้านป่าม่วง สพป.ลย.3 บ้านตาดเสี้ยว สพป.ลย.3 
28 นางกรรณิกา ภาเข็ม บ้านหนองหวาย สพป.ลย.3 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป.ลย.3 
29 นายสายชล ศรีค า บ้านไฮตาก สพป.ลย.3 ชุมชนภูเรือ สพป.ลย.3 
30 นายบุญนริศ กมลรัตน์ บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) สพป.ลย.3 บ้านห้วยมุ่น สพป.ลย.3 
31 นายเทียนชัย งาสิทธ์ิ บ้านน้ าพุ สพป.ลย.3 บ้านโป่งชี สพป.ลย.3 
32 นายประสิทธ์ิ ศรีกุล บ้านบง สพป.ลย.3 บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) สพป.ลย.3 
33 นางสาวยุภาพร ทรงภักดี บ้านนาเจริญ สพป.ลย.3 บ้านโพนสูง สพป.ลย.3 
34 นายพฤหัส ยอดศรีเมือง บ้านหนองตูม สพป.ลย.2 บ้านโคก สพป.ลย.3 
 

        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

โทร. 0-4287-0613 




