
  
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
                 เรื่อง  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 
                        ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

.................................................... 

  ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต 1  ไปแล้วนั้น 

เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๗๑  ลงวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ และ
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๗๑  ลงวันที่ ๑๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  ว่าส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา       
ที่จัดท าข้อสอบได้ด าเนินการทบทวนการตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยค าตอบ ภาค ก ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อน
ในการจัดท าข้อสอบ จึงให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งผลคะแนนภาค ก ที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19  
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 
2558 มีมติให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงวันที่ 24  
กุมภาพันธ์  2558  จึงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ลงวันที่  24  
กุมภาพันธ์  2558   

                     ประกาศ  ณ  วันที่  22   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

                                                            (นายศักดิ์ชัย  กายเพชร) 
   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 



 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                  เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 
                          ต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                          ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

.................................... 
                     ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ลงวันที่   15  
มกราคม 2558  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๗๑  ลงวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ และ
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๗๑  ลงวันที่ ๑๑  พฤษภาคม  
๒๕๕๘ ว่าส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดท าข้อสอบได้ด าเนินการทบทวนการตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยค าตอบ ภาค ก ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนใน
การจัดท าข้อสอบ จึงให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งผลคะแนนภาค ก ที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
 ศธ 0206.6/ ว 19 ลงวันที ่16 ธันวาคม 2557  ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทุกข้ันตอน เป็นไปด้วยความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 
การศึการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  
๒๕๕๘ มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใหม่     
คือ กลุ่มทั่วไป  โดยเรียงล าดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

                    การบรรจุและแต่งตั้ง และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
                     ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชี จากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีกลุ่มท่ัวไป 
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    ๑. การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  ให้ก าหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีกลุ่มทั่วไป   
ให้มารายงานตัวเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบันที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร  เพ่ือเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง                         
            กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
หรือมารายงานตัว แต่ไม่เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง  
และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น 
    ๒. การบรรจุและแต่งตั้งครั้งต่อไป ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
        กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
หรือมารายงานตัว แต่ไม่เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง  
และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น  
     ๓. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีไว้ในล าดับที่ที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ 
    4. กรณผีู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้เรียกข้ามล าดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นได้ เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งในล าดับถัดไป โดยให้คงการขึ้นบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการ
พัฒนานั้นไว้ในล าดับเดิม  เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต าแหน่งว่างครั้งต่อไป  ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้ง
ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก      
    5. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาไปแล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู้นั้นทุกบัญชี 
    6. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
เพราะมีเหตุสุดวิสัย  ถ้าผู้นั้นมีค าขอพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบก าหนด 
ที่ให้มารายงานตัว  และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ามีเหตุผลว่าเป็นเห็นสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการข้ึนบัญชีไว้ในล าดับเดิม และให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นล าดับแรก 
ที่มีต าแหน่งว่าง 
    7. กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดทั้งในกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์   เป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว  
ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้                  

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

                                                            (นายศักดิ์ชัย  กายเพชร) 
          ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  



    

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
                                     ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มท่ัวไป   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม สังกัด 
1 นายเมธา  ศรีก าเหนิด ธงชัยวิทยา สพม เขต 10 
2 นายวัฒนชัย  ปัตเมฆ ธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
3 นางทัศนีย์  พรมสอาด อนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
4 นางรุจิรดาณ์  ชัยยานุวัฒน์ บ้านวังก์พง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
5 นางสุกัญญา  พิศาลภัทรกิจ  ธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
6 นายวัชรินทร์  บัวด้วง ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
7 นายสมโชค  สุทธิเมธานันท์ ปากน้ าปราณวิทยา สพม. เขต 10 
8 นางน้ าผึ้ง ยานนาวา บ้านทุ่งตาแก้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
9 นายนพดล  ส่วนน้อย สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
                                     ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มท่ัวไป   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่งเดิม สังกัด 
1 นางสาวเพ็ญพักตร์  ภุมมาลา บ้านพุตะแบก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ บ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
3 นายทัศนัย  น้อยเมือง บ้านดอนมะขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 

 
 
 


