
 
 

ที่  ศธ  0258/ว 160                ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
               336/1 ถนนแสงชูโต ต ำบลปำกแพรก 
                 อ ำเภอเมืองกำญจนบรุี จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

                                                            28  มกรำคม  2564 

เรื่อง  กำรรำยงำนตัวเพื่อแสดงควำมประสงค์เข้ำรับกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

เรียน  …………………………………………………… 

อ้ำงถึง  ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวัดกำญจนบรุี เรื่อง กำรข้ึนบญัชีและกำรยกเลกิบัญชี 
   ผู้ได้รับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2563 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  1. บัญชีรำยช่ือผู้ที่ได้รบักำรเรียกตัว     จ ำนวน    1 ฉบับ 
          2. รำยช่ือโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตัง้ผู้ได้รบักำรคัดเลือกฯ  จ ำนวน     1  ฉบับ 
 3. แบบบันทึกขอสละสิทธ์ิเข้ำรับกำรบรรจุและแต่งตั้งฯ  จ ำนวน     1  ฉบับ 

  ตำมที่ ท่ำนเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
ลงวันที่  16 ตุลำคม 2563 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ล ำดับท่ี 1 - 14 

 บัดนี้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำร
คัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2 ในกำรนี้จึงขอให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดังกล่ำว ไปรำยงำนตัวและเลือกสถำนศึกษำ เพื่อรับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ช้ัน 3) อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี (หลังเก่ำ)  โดยแต่งกำย               
เครื่องแบบสีกำกี พร้อมทั้งน ำเอกสำรไปแสดงในวันรำยงำนตัว ดังนี้ 
 1. ส ำเนำ กพ.7 ฉบับปัจจุบัน  
 2. ส ำเนำเกียรติบัตรผู้ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  

   จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

                (นำยธัญ  สำยสุจริต) 
                   ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
โทร.  0-3456-4006  
โทรสำร  0-3462-3007   
นำงสำวสำวิณี  สุริยำวงษ์  081-1936101 



ท่ี
เลขประจ ำตัวผู้ได้รับกำร

คัดเลือก
ข้ึนบัญชี
ล ำดับท่ี

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

1 0301012 1 นางสาวขนิษฐา   สอาดเอ่ียม ผู้อ านวยการสถานศึกษา
2 0301148 2 นายพงศกร   อะกะวงค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
3 0301029 3 นางสาวภัทรวี   ธนะฤกษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
4 0301067 4 นายส าราญ   รักษาสัตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
5 0301070 5 นางยลพิชา   ไวค านึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
6 0301001 6 นายทวีชัย   สมบูรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
7 0301033 7 นางสาวชญาดา   อ้ึงพินิจกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
8 0301187 8 นางสาวศุภนิจ   ทรัพย์จรัสแสง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
9 0301049 9 นางสาวขนิษฐา   จ าปาทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

10 0301180 10 นายปิยะ   ล้ิมฉาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
11 0301151 11 นายสิทธิชัย   พันนัทธี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
12 0301123 12 นายณัฐวุฒิ   ล าทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
13 0301102 13 นายวราศักด์ิ   อินทสิทธ์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
14 0301041 14 นางสาววิไล   วงษ์จันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

โดยจะด ำเนินกำรเลือกสถำนศึกษำ ในวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ช้ัน 3 ) อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี (หลังเก่ำ)



ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บ้านหนองบัว
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านหนองกลางพง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
วัดหนองตะครอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านหนองอีเห็น
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านรางสะเดา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านโกรกตารอด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านท่าเสด็จ
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านองหลุ
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
บ้านหนองตาคง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ดอนสามง่ามผิว "หงสวีณะอุปถัมภ์

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
บ้านท่าพะเนียง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
วัดเขาตะพ้ัน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
บ้านหนองเจริญสุข
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
บ้านนาใหม่
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
บ้านหนองตายอด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

222 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

1775 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

บัญชีลงช่ือเลือกโรงเรียนของผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ช้ัน 3 อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี (หลังเก่ำ)

(ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ลงวันท่ี 16 ตุลำคม พ.ศ. 2563)
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

1
เมืองกาญจนบุรี

6
ท่าม่วง 1822 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

ท่าม่วง 5154 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

ท่าม่วง

ด่านมะขามเต้ีย 863
7

ผู้อ านวยการสถานศึกษา

5
ท่าม่วง 1695 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

8
ศรีสวัสด์ิ 4695 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

9
ท่ามะกา 3166 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

10
ท่ามะกา 2219 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

11
ท่ามะกา 2202 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

12
ท่ามะกา 2262 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

13
ห้วยกระเจา 427 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

14
ห้วยกระเจา 4112 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

15
ห้วยกระเจา 4163 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

เมืองกาญจนบุรี 730 ผู้อ านวยการสถานศึกษา
2

3

4



ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง หมำยเหตุ

บัญชีลงช่ือเลือกโรงเรียนของผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2563

วันจันทร์ท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ช้ัน 3 อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี (หลังเก่ำ)

(ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ลงวันท่ี 16 ตุลำคม พ.ศ. 2563)
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

บ้านพนมนาง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
บ้านถ้ าดาวดึงส์
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านท่ามะเด่ือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านหินดาด
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านยางโทน
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านประจ าไม้
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
บ้านหนองม่วง
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านหนองไผ่ล้อม
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านพุบอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านรางพยอม
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านหนองไก่ต่อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านโป่งไหม
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านหนองไก่เหลือง
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
หมู่บ้านป่าไม้
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
บ้านหนองสาหร่าย
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

20
ไทรโยค 2810 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

16
ห้วยกระเจา 4040 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

17
ไทรโยค 3002 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

18
ไทรโยค 2797 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

19
ไทรโยค 2805 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

21
ทองผาภูมิ 1045 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

22
เลาขวัญ 4367 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

23
เลาขวัญ 4427 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

24
เลาขวัญ 4261 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

25
เลาขวัญ 4305 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

26
เลาขวัญ 4347

30
หนองปรือ 3530 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

27
เลาขวัญ 4490 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

29
เลาขวัญ 4302 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

28
เลาขวัญ 4516 ผู้อ านวยการสถานศึกษา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา



 
 

แบบบันทึกขอสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจแุละแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 

เขียนที่............................................... 
.......................................................... 

                                         1  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง     ขอสละสิทธ์ิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

เรียน    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดป้ระกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              
ลงวันที่  16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง              
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564              
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
(หลังเก่า) นั้น 

  เนื่องจากข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................................... 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับที่....................... ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขอสละสิทธ์ิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2563 ในครั้งนี้  เนื่องจาก
..................................................................................................................................................................... ......... 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

            
               ขอแสดงความนับถือ 
 
   
           ............................................. 

       (..................................................) 
       เบอร์โทรศัพท์.................................................. 
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