
 

ผลการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู                                      
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กรณีปกต)ิ ป พ.ศ.2564 (รอบที่ 1)  
ตามมติ กศจ.สระแกว ในการประชมุ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 

    1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1  จํานวน 24 ราย 
 

ที่ ชื่อ สกุล วุฒิ/ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย หมายเหตุ 

  วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน  

1 น.ส.ลภัสรดา     
คุมทอง 

ค.บ./การ 
ประถมศึกษา 

คร ู บานมหาเจริญ สพป.สระแกว  
เขต 1 

809 บานคลอง 
ศรีเมือง 

 

2 น.ส.นภาพร     
แกวประพันธ 

ค.บ/ 
ภาษาไทย 

คร ู บานพรหมนิมิต สพป.สระแกว  
เขต 1 

429 บานทาเกษม  

3 น.ส.พัชรินทร 
อินทรสุข 
 

ค.บ/ 
ภูมิศาสตร 

คร ู อนุบาลวัด 
สระแกว 

สพป.สระแกว  
เขต 1 

69 บานเนินสะอาด  

4 นางสริิมา  
พวงศรี 

กศ.บ./การ
สอนภาษาไทย 

คร ู อนุบาล 
วังสมบูรณ 

สพป.สระแกว  
เขต 1 

105 อนุบาลวัดสระแกว  

5 นายสุรชัย  
คําดีราช 

กศ.บ./พล
ศึกษา 

คร ู วัดอุทการาม สพปพระนคร 
ศรีอยุธา เขต 1 

956 อนุบาล 
วังสมบูรณ 

 

6 น.ส.จุฑารัตน             
อามาตร 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู บานคลองอุดมสุข สพป.สระแกว  
เขต 1 

2171 บานใหมถาวร  

7 น.ส.ศรีสุดา      
บงแกว 

วท.บ./ 
ชีววทิยา
ประยุกต 

คร ู บานหนอง 
ตาเยา 

สพป.บุรีรัมย 
เขต 3 

721 บานเขาดิน 
(อ.เขาฉกรรจ) 

 

8 นายกายสิทธิ ์
 โพธิ์ศร ี

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู บานเขาตางอก สพป.สระแกว  
เขต 1 

3500 บานเขานอยสามัคค ี  

9 น.ส.ออรยา  
 คณูขุนทด 

กศ.บ./ 
คณิตศาสตร 

คร ู เสนารัฐ 
วิทยาคาร 

สพป.นครราชสีมา 
เขต 4 

541 บานคลองสิบสาม  

10 น.ส.นันทิยาภรณ 
เกตุโก 

ค.บ/ 
การ
ประถมศึกษา 

คร ู บานซับมะนาว สพป.สระแกว  
เขต 1 

540 บานคลองสิบสาม  

11 น.ส.รัตนา บังศร ี ค.บ./ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

คร ู บานบุพราหมณ สพป.ปราจีนบุรี 
เขต 2 

295 บานวังร ี  

12 น.ส.ปยฉัตร    
รุงเชตุ 

ค.บ./ 
ภาษาไทย 

คร ู บานวังยาง สพป.สระแกว  
เขต 1 

3493 อนุบาลเขาฉกรรจ  

13 น.ส.จิรชัญา  
แสงแสงยนต 

ค.บ./ 
การ
ประถมศกึษา 

คร ู บานดอนดินแดง สพป.สระแกว  
เขต 1 

534 อนุบาลเขาฉกรรจ  

14 นางภชัรา 
กุลวงค 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตร 

คร ู บานวังแดง สพป.สระแกว  
เขต 1 

2416 บานแกงสะเดา  

15 น.ส.สุมาลี  
คําเหมา  

ค.บ./
คณิตศาสตร 

คร ู บานเขา 
ตะกรุบพัฒนา 

สพป.สระแกว  
เขต 1 

2457 บานวังแดง 
 

 
 
 
 



ที่ ชื่อ สกุล วุฒิ/ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย หมายเหตุ 

  วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน  

16 นายจรูญ     
รักษาภยั 

ค.บ./ 
ดนตรีศึกษา
(ดนตรไีทย) 

คร ู บาน 
วังบูรพา 

สพป.สระแกว  
เขต 1 

1847 อนุบาลวังนํ้าเย็น
มิตรภาพที่ 179 

 

17 น.ส.วรรณา 
พรหมณ ี

ศศ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู บานหินกอง สพป.สระแกว  
เขต 1 

802 ทับทิมสยาม 05  

18 น.ส.อนุศรา  
สุขเกษม 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

คร ู แหลมงอบวิทยา สพม.จันทบุรี 
ตราด 

1252 บานเขาเล่ือม  

19 น.ส.กัญสุญา  
บุญเกิด 

ค.บ./
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การศึกษา 

คร ู วัดกุมแต สพป.
พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  

1213 บานวังวน  

20 นายอาทิตย บุตรด ี วท.บ./ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

คร ู วัดเลียบ (หร่ํา-
วิทยานกุูล) 

สพป.ปราจีนบุรี  
เขต 1 

1144 มหาธิคุณวิทยา  

21 นางฉัตรธดิา  
รัตนดษิฐ 

ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

คร ู อนุบาลศรีวัฒนา
วิทยา 

สพป.สระแกว  
เขต 2 

1154 มหาธิคุณวิทยา  

22 นางชนัตตา  
กะการด ี

ค.บ./
วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

คร ู อนุบาล 
ตาพระยา 

สพป.สระแกว  
เขต 2 

2250 บานคลองอุดม  

23 นายผดุง ดอกไม วท.บ./
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คร ู บานรมเกลา 4 สพป.ตาก เขต 2 2289 บานคลองอุดม  

24 น.ส.สุกัญญา 
นารัก 

ค.บ./
วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

คร ู วัดเทพราช สพป. 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

152 บานบะขมิ้น  

 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จํานวน 31 ราย 
 

ที่ ชื่อ สกุล วุฒิ/ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย หมายเหตุ 

  วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน  

1 น.ส.จิระวดี 
สงวนรัตน 

ศษ.บ/ 
วิทยาศาสตร
กายภาพชวีภาพ 

คร ู บานเขาตะกรุบ 
พัฒนา 

สพป.สระแกว   
เขต 1 

3221 สระปทุม  

2 นางสายรุง 
เชียรสระนอย 

ศษ.บ/ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

คร ู บานหนอง
ชุมเห็ด 

สพป.ชลบุรี  
เขต 2 

3073 บานหนองผักบุง  

3 นายธวชัชัย 
นันตร ี

ค.บ/ 
อุตสาหกรรม
ศิลป 

คร ู บานดาน สพป.สระแกว  
เขต 2 

3266 อนุบาลศร ี
อรัญโญทัย 

 

4 น.ส.สุขุมาภรณ  
จันทนา 

วท.บ./ 
เทคโนโลย ี     
หลังการเก็บเกีย่ว 

คร ู รมเกลา สพป.สระแกว  
เขต 2 

3099 บานโคก 
 
 
 

 
 
 
 



ที่ ชื่อ สกุล วุฒิ/ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย หมายเหตุ 

  วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน  

5 นางณปภัช 
เครือวรรณ 

ค.บ./ 
การประถม 
ศึกษา 

คร ู บานวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี  
เขต 2 

3452 บานเหลาออย  

6 วาที่ ร.ต.หญิง
แพรวฤดี   
งามจ่ันศร ี

ค.บ./ 
คณิตศาสตร 

คร ู วังตะเคียน
วิทยาคม 

สพม.ปราจีนบุรี 
นครนายก 

1832 บานหนองปรือ  

7 นางกมลทิพย  
บุญเลิศ 

ค.บ/ 
ประถมศึกษา 

คร ู บีกริม สพป.สระแกว  
เขต 2 

3088 บานวังยาว  

8 
 

นางวัลลภา   
บุญประเสริฐ 

กศ.บ./ 
การประถม 
ศึกษา 

คร ู บีกริม สพป.สระแกว  
เขต 2 

3114 อพป.คลองนํ้าใส  

9 นายรติวฒัน  รัสม ี ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู วัดตันทาราม สพป.ปราจีนบุร ี
เขต 2 

2600 อนุบาลศรีวัฒนา
วิทยา 

 

10 วาที่ ร.ต.ศวสั   
สุขศรีกุลกร 

วท.บ./ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คร ู บานเขาตะกรุบ
พัฒนา 

สพป.สระแกว 
เขต 1 

3316 อนุบาลศรีวัฒนา
วิทยา 

 

11 น.ส.พรภัส   
ผลาทิพย 
 

ศษ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู ชิโนรสวิทยาลัย สพม.กทม. 
เขต 1 

3376 บานบุกะสัง  

12 น.ส.อรทัย  
ศรีประชุม 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู ชุมชนวัด 
เขาไมแกว 

สพป.ชลบุรี 
เขต 3 

2853 บานโปงคอม  

13 นางปภัสรา 
ศรีรักชาต ิ

ศษ.บ./ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

คร ู วัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี 
เขต 2 

30233 บานคลองมะนาว  

14 น.ส.สุภาวดี 
อาจจุฬา 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตร 

คร ู วัดราษฏรเจริญ
ศรัทธาธรรม 

สพป.ปราจีนบุรี  
เขต 1 

2265 บานโคกเพร็ก  

15 นางจิรฐา   
หาญประสพ 

ค.บ./การ
ประถมศึกษา 

คร ู บานวังดินสอ สพป.ปราจีนบุร ี
เขต 2  

1433 วัดหนองติม  
 
 

16 น.ส.วีรนุช   
มุงดี 

ค.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

คร ู บานเหลาออย สพป.สระแกว  
เขต 2 

1435 วัดหนองติม  

17 นายกิตติวตัร 
วงศโสภา 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตร 

คร ู ชุมชนวัด 
เขาไมแกว 

สพป.ชลบุรี  
เขต 3 

3306 วัดหนองติม  

18 นายอานนท  
ไชยศาสตร 

คอ.บ./ 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

คร ู สนามชัยเขต สพม.ฉะเชิงเทรา 
 

1478 บานโคกไพล  

19 นางอุไร  ทองสขุ ค.บ./ 
คหกรรม
ศาสตร 

คร ู บานตัวอยาง สพป.บุรีรัมย   
เขต 2 

1341 บานนางามมิตรภาพที 
131 

 

20 นางธิดารัตน  
รังเริ่ม 

ค.บ./การ 
ประถมศึกษา 

คร ู บานหวยชัน สพป.สระแกว 
เขต 2 

1664 เพชรัตน 
ราชสุดา 
 
 

 
 
 
 



ที่ ชื่อ สกุล วุฒิ/ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย หมายเหตุ 

  วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน  

21 นางบุณยานุช 
วงศใหญ 

ค.บ./ฟสิกส คร ู บานซอยสอง
(อภิชาติราษฏร
อุปถัมภ) 

สพป.จันทบุรี  
เขต 1 

1315 อนุบาล 
ตาพระยา 

 

22 น.ส.ภาพัชร 
บุญอุไร 
 

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ 

คร ู บานวังยาว สพป.สระแกว 
เขต 2 

1585 บานโคกสูง  

23 นางจุไรรตัน 
รักมิตร 
 

กศ.บ./ 
พลศึกษา 

คร ู บานบอหลวง สพป.สระแกว 
เขต 2 

3457 บานดาน  

24 นางกชนิภา 
มิ่งมาลี 
 

ค.บ./ 
วิทยาศาสตร 

คร ู ชุมชนวัดคลองไทร
(ฉัตรราษฏรบํารุง) 

สพป.สระบุรี  
เขต 2 

3458 บาน 
เหลาออย 

 

25 น.ส.อัญชิสา   
ผลไม 
 

ศษ.บ./ 
รัฐศาสตร 

คร ู บานหวยน้ําใส สพป.
ฉะเชิงเทรา 
เขต 2 

2666 รมเกลา  

26 น.ส.เจษสุดา 
ผาแกว 
 

วท.บ./
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

คร ู บานประพาส สพป.ปราจีนบุรี
เขต 1 

3282 บีกริม  

27 น.ส.สุคนธ 
สุวรรณขํา 
 

ค.บ./ 
สังคมศึกษา 

คร ู วัดพุทธสิาร สพป.สระแกว 
เขต 2 

33 บีกริม  

28 นายธีระพร  
โสพันธ 
 

ค.บ./การสอน
สขุศึกษาและ
พลศึกษา 

คร ู ทัพราชวิทยา สพม.สระแกว  2582 วัดพุทธิสาร  

29 นางศิริธร 
โชติกมงคล 

วท.บ./อนามัย
สิ่งแวดลอม 

คร ู รมเกลา สพป.สระแกว  
เขต 2 

3478 บานบอหลวง  

30 นางรุงชยาวีร 
พศตุมสถาพร 

ศษ.บ./การ
ประถมศึกษา 

คร ู บานทัพเซียม สพป.สระแกว  
เขต 2 

2760 บานวังยาว  

31 น.ส.นันทภัค   
ถามั่งมี 

บธ.บ./ 
การจัดการ
ท่ัวไป 

คร ู รอซีด ี สพป.พระนคร  
ศรีอยุธยา เขต 2 

3399 อนุบาลศรีวัฒนา
วิทยา 

 

 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแกว   จํานวน 17 ราย 
 

  วุฒ/ิ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย  

ที่ ชื่อ สกุล วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางกฤษณา  
คณิตบญุ 

ค.บ./วิทยา 
ศาสตรทั่วไป 

คร ู ปทุมคงคา สพม.กทม. 
เขต 2 

322 อรัญประเทศ  

2 นางนลินทิพย  ใย
เกต ุ

กศ.บ./ 
ชีววทิยา 

คร ู ทะเมนชัย 
พิทยาคม 

สพม.บุรีรัมย 85526 อรัญประเทศ  

3 น.ส.พนาพร  ออน
สีนอย 

ค.บ. /
คณิตศาสตร 

คร ู ราชโบริกา 
นุเคราะห 

สพม.ราชบุร ี
 

102756 อรัญประเทศ  



  วุฒ/ิ ตาํแหนง/สังกัดเดิม ตําแหนง/สังกดัท่ีรับยาย  

ที่ ชื่อ สกุล วิชาเอก ตําแหนง โรงเรียน สพท. ตําแหนง 
เลขท่ี 

โรงเรียน หมายเหตุ 

4 น.ส.นัทธิยา 
กระจางมล 

กศ.บ. /ดนตรี
ศึกษา-ดนตรี
สากล 

คร ู บานซับมะนาว สพป.สระแกว 
เขต 1 
 

3152 อรัญประเทศ  
 
 
 5 นางรติรัตน 

บุญนัยนรตัน 
ค.บ.,ศศ.บ. / 
สังคมศึกษา
,รัฐศาสตร 

คร ู วิทยาศาสตรจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

สพม.เลย 
หนองบัวลําภู 

85123 อรัญประเทศ  
 
 

6 นายเสร ี
ดานขุนทด 

ศศ.บ. / 
รัฐศาสตร 

คร ู วงัไพรวิทยาคม สพม.สระแกว 1567 วงัสมบูรณ
วิทยาคม 

 

7 น.ส.สุประภา 
แสนวันนา 

กศ.บ./ 
การสอน
วิทยาศาสตร 

คร ู บานคาวิทยา สพม.ราชบุรี 
 

85365 สระแกว  

8 นางลําไพ  
ศรีบุรินทร 

กศ.บ./ 
เคม ี

คร ู เทพศิรินทร 
สมุทรปราการ 

สพม.
สมุทรปราการ 
 

85460 สระแกว  

9 น.ส.สุภาภรณ 
จันทรแสง 

วท.บ./
คณิตศาสตร 

คร ู แปลงยาว 
พิทยาคม 

สพม.ฉะเชิงเทรา 
 

72634 วังนํ้าเย็นวิทยาคม  

10 น.ส.ญาศิกานต  
บุดสา 

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ 

คร ู คลองหาด 
พิทยาคม 

สพม.สระแกว 120050 วังน้ําเย็นวิทยาคม  

11 นายศริิพงษ 
โคกมะณ ี

วท.บ./
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

คร ู ธาตุพนม สพม.นครพนม 
 

129000 วังน้ําเย็นวิทยาคม  

12 นายสมฤทธิ์  ชาญ
สมร 

ค.บ./
คณิตศาสตร 

คร ู คลองใหญ
วิทยาคม 

สพม.จันทบุรี 
ตราด 

102744 วังน้ําเย็นวิทยาคม  

13 น.ส.ภานุมาส 
ศรีสวุอ 

กศ.บ./การ
สอนภาษาไทย 

คร ู บานฉาง 
กาญจนกุลวิทยา 

สพม.ชลบุรี
ระยอง 

85173 วังนํ้าเย็นวิทยาคม  

14 น.ส.จารุวรรณ 
กวางทอง 

วท.บ./      
พืชศาสตร 

คร ู ชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี 
เขต 2 

102744 คลองหาด 
พิทยาคม 

 

15 นางธิดารัตน 
ไชยศาสตร 

ศศ.บ.,ศษ.บ./
บริหารธรุกิจ
(การตลาด),
การแนะแนว 

คร ู สนามชัยเขต สพม.ฉะเชิงเทรา 20727 ทัพพระยาพิทยา  

16 น.ส.ขนัฐกานต 
คงสมจิตร 

กศ.บ./
วิทยาศาสตร-
เคม ี

คร ู อุบลรัตน 
ราชกัญญา 
ราชวิทยาลัย 

สพม.ปราจีนบุรี 
นครนายก 

111382 ทัพพระยาพิทยา  

17 น.ส.นงนุช 
ปานาพุทธ 

ศษ.บ./ 
สังคมศึกษา 

คร ู ระยองวทิยาคม
ปากน้ํา 

สพม.ชลบุรี 
ระยอง 

119468 วังไพรวิทยาคม  

 


