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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

คร้ังท่ี 2 / 2565  วันจันทร์ ที่  21 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น.   

โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม LINE Meeting 

…………………………………………… 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา    ประธานกรรมการ 
2. นางพรสวรรค์ ประเสริฐ    ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นางธิดารัตน์ นุชโสภา    ผู้แทนครู 
4. นางสมคิด ลิมพะสุต     ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายรุ่งโรจน์ ทองดีเลิศ    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นางอัจฉรา เพ่ิมผล     ผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระเทพปริยัติโสภณ  (เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี) ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8. พระครูกาญจนธรรมโซติ (เจ้าอาวาสวัดเขาตองเมืองลับแล) ผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสุธิรา ท้าวเวชสุวรรณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

12. พ.อ.ภัทรดนัย กาญจนบุรานนท์   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

13. นางสุวนีย์ กาญจนฉายา    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

14. นางสายพร อินทนินท์    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

15. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง    กรรมการและเลขานุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม          

  1. นายวิรัตน์  อารีรอบ   รองผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลกาญจนบุร ี
  2. นางวิภาวัลย์  สีแป้น   รองผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลกาญจนบุร ี
  3. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลกาญจนบุร ี

4. นางสาวนาฏตยา  ไตรผล  รองผู้อำนวยการโรงเรยีนอนุบาลกาญจนบุร ี
  5. นางฐิติมา  นุ่มนิ่ม   หัวหน้าแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

 เร่ิมประชุม เวลา  10.00  น. 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
1.2 การรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 

 2.1 การเปิดหลักสูตรห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  Advanced Program (AP)  
 2.2 ผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกาญจนบรุี 
ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 จำนวน 3 หน้า  แจ้งผ่าน Application Line กลุ่ม คณะกรรมการสถานศึกษา  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการเปิดหลักสูตรห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  Advanced Program (AP)  
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 3.1 การสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สาขาเขาตอง 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 4.1 การพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนของนักเรียน โดยภาคี 4 ฝ่าย (เอกสารหมายเลข 1 แนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 26 ราย ดังนี ้ 
(เอกสารหมายเลข 2 บัญชีรายละเอียดผูป้ระสงค์ยื่นคำรอ้งขอย้ายของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 
พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1)  
(เอกสารหมายเลข 3 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู) 
โดยมีตำแหน่งว่างรับย้ายตามความต้องการวิชาเอก คือ  1.ประถมศึกษา 2.ภาษาไทย 3.คณิตศาสตร์ 4.ปฐมวัย 

 

1.วิชาเอกประถมศึกษา 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

ย้ายภายในเขต 
1 นางนราวดี  บัวทอง วัดศรีอุปลาราม ชำนาญการ การประถมศึกษา 1 กลับภูมิลำเนา/สะดวกในการเดินทาง 

2 นางมณีวรรณ  เหลี่ยมจงกล อนุบาลท่าม่วง ชำนาญการพเิศษ การประถมศึกษา 1 ใกล้แพทย์/ใกล้บ้าน 

3 นางสาวสุมณฑา อินตรา บ้านท่าทุ่ม ชำนาญการพเิศษ การประถมศึกษา 2 สะดวกในการเดินทาง/ดูแลบิดามารดา 

4 นางอติภา รวบรวม บ้านแก่งหลวง ไม่ม ี การประถมศึกษา 2 ดูแลมารดา 
ย้ายมาจากต่างเขต   

5 นางสาวขนิษฐา เพียรทอง บ้านกุยแหย ่ ไม่ม ี  การประถมศึกษา 2 กลับภูมลิำเนา 
6 นางสาวทัศนีย์ พัฒนมาศ อนุบาลบ่อพลอย ไม่ม ี  การประถมศึกษา 2 อยู่รวมกบัคู่สมรส/ดูแลบุตร 

 

 



2.วิชาเอกภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

ย้ายภายในเขต 
1 นางสาวสุภาพร ยั่งยืน บ้านวังลาน ชำนาญการ ภาษาไทย 1 เพิ่มประสบการณ์ 

2 นายกฤษฎา เพ็ชทอง อนุบาลศรสีวัสดิ ์ ไม่ม ี  ภาษาไทย 1 กลับภูมิลาเนา/พัฒนาตนเอง 

ย้ายมาจากต่างเขต   
3 นายอำพล โมหา้งหว้า ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ชำนาญการ การสอนภาษาไทย 1 อยู่รวมกบัคู่สมรส/ดูแลบุตร 
4 นางสาวนันทพร ตุ้มทอง บ้านสระลุมพุก ไม่ม ี ภาษาไทย 2 อยู่รวมกับคู่สมรส 

 

3.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

ย้ายมาจากต่างเขต   
1 นายอนุวัฒน์ คูหาสันติกาญจน ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ไม่ม ี คณิตศาสตร ์ 2 อยู่รวมกบัคู่สมรส/ดูแลบุตร 

2 นายอนุชา เอกปัจชา ช่องพรานวิทยา ไม่ม ี คณิตศาสตร ์ 5 อยู่รวมกับคู่สมรส 
 

4.วิชาเอกปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

ย้ายภายในเขต 
1 นางสาววัชรี เชิดฉาย อนุบาลด่านมะขามเตี้ย ชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 1 อยู่รวมกับคู่สมรส/กลับภูมิลาเนา 

2 นางอรุณ พรนิธิสกลุ บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ชำนาญการพเิศษ การศึกษาปฐมวัย 2 สะดวกในการเดินทาง 

3 นางสาวนลินณัฐธญาย์ เหลืองอ่อน บ้านทับศิลา ชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 2 สะดวกในการเดินทาง/ดูแลบุตร 

4 นางสาวกรกนก ช่ืนเพ็ง บ้านต้นมะพร้าว ไม่ม ี การศึกษาปฐมวัย 2 ดูแลมารดา 

5 นางธัญชนก ต้นตระกลูทอง บ้านแก่งหลวง ชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย 3 อยู่รวมกับคู่สมรส/ดูแลบุตร 

 

5.วิชาเอกอื่นๆ 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

ย้ายภายในเขต 
1 นางเรณู เทพเทียมทัศน ์ บ้านทุ่งนาคราช ชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ดูแลมารดา/สะดวกในการเดินทาง 

2 นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์ บ้านหนองเป็ด ไม่ม ี ชีววิทยาประยุกต ์ 1 สะดวกในการเดินทาง 

3 นางสาวปิยะวรรณ สงครามรอด วัดจรเข้เผือก ไม่ม ี ภาษาอังกฤษ 1 สะดวกในการเดินทาง 

4 นางสาวสุภารัช หมอนเมือง บ้านท่าทุ่ม ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ 2 ดูแลหลานสาว 
ย้ายมาจากต่างเขต   

5 นางสาววิชชุลดา นรด ี พนมทวนพิทยาคมฯ ชำนาญการพเิศษ ภาษาอังกฤษ 2 สะดวกในการเดินทาง 



ที ่ ชื่อ - ชื่อสกลุ โรงเรียนปัจจุบนั วิทยฐานะ วิชาเอก 
เลือกโรงเรียน 

ลำดับท่ี เหตุผลการขอย้าย 

6 นางสาวอุไรวรรณ นางแย้ม บ้านใหม่ ชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ดูแลบิดามารดา 
7 นางสาวชิดชนก กองแก้ว วัดพระศรีอารยฯ์ ไม่ม ี พลศึกษาและสุข

ศึกษา 
2 

อยู่รวมกับคู่สมรส 

8 นางสาววรินทรา ภัทรสริิกร วัดปากบ่อฯ ไม่ม ี คอมพิวเตอร ์ 2 ดูแลบุตร 
9 นางสาวเยาวณี พาอ้อ บ้านสันติคาม ไม่ม ี นาฏศิลปไ์ทยศึกษา 3 ซื้อที่ดิน/ปลูกสิ่งกอ่สร้างเพื่ออาศัยใน จ.กจ. 

 

มติท่ีประชุม ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04017/ว490 

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณี

ปกติ) ปี พ.ศ.2565 ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบ

พิจารณารับย้ายข้าราชการครูดังกล่าว 

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบและลงความเห็นในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วว่าทางโรงเรียนมีความ

ประสงค์ขอรับย้ายตามความจำเป็นและความสำคัญเนื่องจากอัตราว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง และเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมกรณี

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีได้ย้าย อีก 2 ตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอน  จึงขอรับย้ายตามลำดับ ดังน้ี 

1.วิชาเอกประถมศึกษา 

  ลำดับ 1 นางมณีวรรณ  เหลี่ยมจงกล 

  ลำดับ 2 นางนราวดี  บัวทอง 

 2.วิชาเอกภาษาไทย 

  ลำดับ 1 นายอำพล โมห้างหว้า  

  ลำดับ 2 นางสาวสุภาพร ยั่งยืน 

 3.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

  ลำดับ 1 นายอนุวัฒน์  คูหาสันติกาญจน ์

ลำดับ 2 นายอนุชา  เอกปัจชา 

 4.วิชาเอกปฐมวัย 

  ลำดับ 1 นางสาววัชรี  เชิดฉาย 

ลำดับ 2 นางอรุณ  พรนิธิสกุล 

  



5.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

  ลำดับ 1 นางสาวพิมพ์รภัช  เตชาธนะเกียรติ ์

  ลำดับ 2 นางเรณู  เทพเทียมทัศน ์

 6..วิชาเอกภาษาอังกฤษ  

  ลำดับ 1 นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด 

ลำดับ 2 นางสาวสุภารัช  หมอนเมือง 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  

 6.1 ................................................................................................................................................................ 

 ปิดประชุม   เวลา 11.30  น. 

 

 

    ลงช่ือ........................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             ( นางฐิติมา  นุ่มนิ่ม )  

            ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
 

 

 

 

           ลงช่ือ .........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                    (นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง)  
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุร ี

 
 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

คร้ังท่ี 2 / 2565  วันจันทร์ ที่  21 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น.   

โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม LINE Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


