
 

 

 
 

 
 
 
 

สรุปผลการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี (เรื่องสําคัญ) 
 คร้ังที่ 3 / 256๒  

เมื่อวันที่ 1๕ มีนาคม 256๒ 
 

1. กศจ.สุพรรณบุรี อนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู กรณีปกติ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 25 ราย 
1. โรงเรียนวัดวังกุม   นางสาวณัชฐญา ศรีกําแหง   
2. โรงเรียนวัดวังกุม   นางสาวปทิตตา วงศโอโถง   
3. โรงเรียนวัดมเหยงค   วาที่ ร.ต.จิรพงษ เพ็งมวง    
4. โรงเรียนวัดพิหารแดง   นางสาวรักชนก สุดมุข    
5. โรงเรียนวัดพระธาตุ   นางสาววันทนา แซเลา    
6. โรงเรียนวัดสวนแตง   นางสาวสุธาสินี รักแตง    
7. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  นางสาวกรวิภา สีปนเปา    
8. โรงเรียนบานหนองปรือ  นายวีระยุทธ สีปนเปา    
9. โรงเรียนวัดชองลม    -      
10. โรงเรียนวัดสํานักตะฆา  นายกิตติภพ วงษกลม    
11. โรงเรียนวัดดาว   นางสาวณิชชาภัทร บุญเมืองธนาภา  
12. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  นางขนิษฐา วิเชียรศรี    
13. โรงเรียนวัดโคกโคเฒา  นางพิรุณรัตน สุขประดิษฐ    
14. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  นายธนกร ยนตวิสูตร    
15. โรงเรียนวัดเสาธง   นางสาวรุงอรุณ สังขสุวรรณ   
16. โรงเรียนกฤษณา    - 
17. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๒   - 
18. โรงเรียนวัดองครักษ    - 
19. โรงเรียนวัดดอนขาด   นางสาวอุไร จันทรแกว    
20. โรงเรียนวัดบางเลน   นายนพพล ฉายวงษ    
21. โรงเรียนบานไผแปลกแม   - 
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22. โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว   - 
23. โรงเรียนวัดปลายนา   นางสาวสิริวรรณ ฉัตรประพันธ   
24. โรงเรียนวัดเสาธงทองศรีประจันต  นางสาวอัญชลี เกิดปญญา   
25. โรงเรียนวัดสามจุน   นายวรวุฒิ สมบูรณดี    
26. โรงเรียนวัดหวยสุวรรณวนาราม   นางสาวนพัสลักษณ อิทธิชัยวัฒนา  
27. โรงเรียนวัดหนองเพียร  นางอุบลรัศมี วงศจันทร    
28. โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต  นางจันทนา ไวยรัช    
29. โรงเรียนวัดบานกลวย  นางสาววณีวรรณ เรืองเนตร   
30. โรงเรียนวัดปาพระเจา  นางไอฝน กลาหาญ    
31. โรงเรียนวัดหวยสุวรรณวนาราม   นางชญานัน ชางโต    
กรณียายสับเปล่ียน จํานวน 4 ราย 
1. โรงเรียนวัดปาพระเจา   นายประกิจ กลาหาญ  สับเปลี่ยนกับนางสาวชบา อุปชฌาย 

2. โรงเรียนวัดหวยสุวรรณวนาราม   นางสาวชบา อุปชฌาย  สับเปลี่ยนกับนายประกิจ กลาหาญ 

3. โรงเรียนบานหนองสรวง   นางลักขณา นาคสมพันธ  สับเปลี่ยนกับนายสวสัดิ์ สมบรูณดี 
4. โรงเรียนบานคลองชะอม  นายสวัสดิ์ สมบูรณด ี  สับเปลี่ยนกับนางลกัขณา นาคสมพันธ 
 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน   18    ราย 
1. โรงเรียนวัดหวักลับ   นายลือชัย หอมสุวรรณ    
2. โรงเรียนบานหัววัง   นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิ    
3. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร  นายอธิวรรธก พึ่งบุญ ณ อยุธยา  
4. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร   นายประณต หัตถะปะนิตย   
5. โรงเรียนวัดทองประดิษฐ  นายตอศักดิ์ จันทรเจริญ    
6. โรงเรียนวัดสระกรางเจริญธรรม  นางสาวเบญจพร กัณฑสังข   
7. โรงเรียนวัดสระกรางเจริญธรรม  นางชุติมณฑน ลาแพงดี    
8. โรงเรยีนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู นางธีรมาภัสร สามงามแสน  
9. โรงเรียนวัดทุงคอก (สุวรรณสาธุกิจ)   นางสาวจารุณี ศรีออนดี   
10. โรงเรียนวัดหนองหลุม  นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุข   
11. โรงเรียนบานเขากําแพง  นางสาวกิตติยา ทวีสุวรรณไกร   
12. โรงเรียนบานเขากําแพง  นางสาวนาฎยา แสงพระอินทร   
13. โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ  นางสาวรักษิณา แกวพงษา   
14. โรงเรียนวัดใหมสิทธาวาส  นางสาวกุสุมา ทองคํา    
15. โรงเรียนวัดเนินพระปรางค  นางสาวพัชรียา คนสูงดี    
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16. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล  นายปริวัฒน แบงเพชร    
17. โรงเรียนบานทุงดินดํา  นางสาวสายฝน  โพธิ์เพ็ชร   
18. โรงเรียนวัดทับกระดาน  นางสาวปาริชาติ ใจตรง 
  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 15 ราย 
1. โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว 2 นายธีรพันธุ ทั่งจันทร   
2. โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว 2 นางสาวศุภวิมล ชํานาญด ี  
3. โรงเรียนบานใหมกิโล 8   -     
4. โรงเรียนบานหนองยาว    -     
5. โรงเรียนวัดกกเต็น    -     
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐   นางสาวสายชล อินสวาง    
7. โรงเรียนอนุบาลดานชาง  นางสาวจงกล ไชยรัตน    
8. โรงเรียนอนุบาลดานชาง  นางวราพร พลเสน    
9. โรงเรียนอนุบาลดานชาง  นางสุพัญชิษา เงินเนื้อดี    
10. โรงเรียนอนุบาลดานชาง  นางสาวอารียรัตน ขุนณรงค   
11. โรงเรียนบานทับละคร   -     
12. โรงเรียนสวนปาองคพระ   -     
13. โรงเรียนบานวังยาว    -     
14. โรงเรียนวัดดานชาง    -     
15. โรงเรียนบานหนองนา   -     
16. โรงเรียนวัดวุงสุทธาวาส  นางสาวพัชรินทร เทศธรรม   
17. โรงเรียนวัดยางนอน   นายฉัตรชัย แกวแสงใส    
18. โรงเรียนบานหนองตาแกว   -     
19. โรงเรียนวัดประชุมสงฆ   -     
20. โรงเรียนวัดปาสะแก    -     
21. โรงเรียนบานหนองอิงพิง  นางสาวปทุมวดี  พันธหนอย   
22. โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต   นางสาวรังสีนี ใจมั่น    
23. โรงเรียนบานหนองโก   -     
24. โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ   -     
25. โรงเรียนบานหนองกระถิน  นางสาวเมธิรัตน สุรสีหนาท   
26. โรงเรียนบานหนองแขม   -     
27. โรงเรียนบานทัพหลวง  นางสาวขนิษฐา ขุนทองไทย   
28. โรงเรียนบานปากดง   นางน้ําผึ้ง ดวงแกว    
29. โรงเรียนวัดกํามะเชียร  นางนจุรี น้ําทิพย     
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   จํานวน    20  ราย  
1. โรงเรียนอูทอง    นายเกรียงไกร บํารุงเวช  
2. โรงเรียนอูทองศึกษาลัย   นายเกชา หงษเวียงจันทร 
3. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   นางสาวภัทราภรณ ศรีชมพู 
4. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ 
5. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   นายพิทยา จอยศรีเกตุ 
6. โรงเรียนสงวนหญิง    นางสาวรําพึง โพธิ์ศรี 
7. โรงเรียนสงวนหญิง    นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา 
8. โรงเรียนสงวนหญิง    นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง 
9. โรงเรียนสวนแตงวิทยา     - 
10. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นายวณิชย เอื้อนอมจิตตกุล 
11. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๓   นางสาวฐิวันกาญจณ วงษอํามาตร 
12. โรงเรียนดานชางวิทยา    - 
13. โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” นางกนกนุช ชาติทอง 
14. โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” นายเชาวลิต วงษจินดา 
15. โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” นางสาวพุทธรักษา อุนวิจิตร 
16. โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา   นายสุรัช มยุรางกูร 
17. โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม   นายจรัล สวัสด ี
18. โรงเรียนบางลี่วิทยา    นางสาวพัชราพร สุขเผือก 
19. โรงเรียนสระยาโสมวิทยา   นางสาวอาธิติยา งอกสิน 
20. โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา   นางสาวสุภนิช การสมจิตร 
21. โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา   นายนิวัฒน สุขพินิช 
22. โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”   - 
23. โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม    - 
24. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา ๒    - 
25. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา   - 
26. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา   นางสาวณัฐธิดา หอมสวาสดิ์ 
 

กรณียายสับเปล่ียน จํานวน 1 ราย 
1. โรงเรียนสงวนหญิง  นายเขมินท อุนศิริ สับเปลี่ยนกับนางกัลญา  เสนภักดี 
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2 . กศจ.สุพรรณบุรี อนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู กรณีพิเศษ  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 2 ราย 
 1. โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ นางสาวรมโพธิ์ ระวังไพร 
 2. โรงเรียนวัดปาสะแก  นางสาวพัชรา ใยนิรัตน 

 

4 . วาระวินัยและนิติการ  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

 

5. วาระอื่น   กรุณาติดตอเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 


