
รายละเอยีดต าแหน่งว่างส าหรับคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ 

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 597 ราชประชานุเคราะห์ 14 เมืองหนองคาย  
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1277 ราชประชานุเคราะห์ 14 เมืองหนองคาย  
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 596 ราชประชานุเคราะห์ 14 เมืองหนองคาย  
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 296 ชุมชนบ้านปะโค เมืองหนองคาย  
5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 42 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย  
6. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 126 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย  
7. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 144 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย  
8. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2368 โกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ  
9. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2327 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ  

10. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63666 อนุบาลดารณีท่าบ่อ ท่าบ่อ  
11. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4914 บ้านศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่  
12. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 204 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สังคม  
13. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 5117 สมสะอาดดงมุขวิทยา สระใคร  
 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2329 บ้านผือ โพนพิสัย  
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3715 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย  
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4450 บ้านโพธิ์ โพนพิสัย  
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3937 อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่  
5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4257 บ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่  
6. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 4877 บ้านพระบาทนาหงส์ รัตนวาปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดต าแหน่งว่างส าหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ 

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 21 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 14003 กุดบงพิทยาคาร โพนพิสัย  
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 325 กุดบงพิทยาคาร โพนพิสัย  
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63291 โคกคอนวิทยาคม ท่าบ่อ  
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63821 เซิมพิทยาคม โพนพิสัย  
5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63343 ท่าบ่อ ท่าบ่อ  
6. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63897 ท่าบ่อ ท่าบ่อ  
7. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63342 ท่าบ่อ ท่าบ่อ  
8. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63638 ประชาบดีพิทยาคม รัตนวาปี  
9. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2522 ปากสวยพิทยาคม โพนพิสัย  
10. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63313 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่  
11. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63926 วังหลวงพิทยาสรรพ์ เฝ้าไร่  
12. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63649 วังหลวงพิทยาสรรพ์ เฝ้าไร่  
13. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 63738 สังคมวิทยา สังคม  
14. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 122467 หนองคายวิทยาคาร เมืองหนองคาย  
15. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 68453 หนองคายวิทยาคาร เมืองหนองคาย  
 
 

 



 
เอกสารประกอบการรายงานตัว 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

 

 

1. ส าเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.๗ ฉบับปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรอง) จ านวน  ๒ ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ      จ านวน  ๒ ชุด 
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา       จ านวน  ๒ ชุด 
4. ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จ านวน  ๒ ชุด 
5. ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา     จ านวน  ๒ ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๒ ชุด 
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

ขนาด ๑ นิ้ว (เครื่องแบบปกติขาว ประดับอินธนู ตามต าแหน่ง/อันดับ)  จ านวน  ๓ รูป 
               8.   อื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

หมายเหตุ  เอกสารข้อ 2 – 6 ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดการรายงานตัว 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - ลงชื่อรายงานตัว 

- กรอกใบรายงานตัว พร้อมแนบส าเนาเอกสาร    
  หลักฐานประกอบการรายงานตัว จ านวน 2 ชุด 
- เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฯ เลือกโรงเรียนเพ่ือรับการบรรจุ   
  และแต่งตั้ง 
- ปฐมนิเทศและมอบนโยบาย โดยศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

      - รับหนังสือส่งตัวและค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ณ ส านักงาน 
  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
- ไปรายงานตัว ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาสังกัด 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
       อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
       อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
       อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 
หมายเหตุ   1. การแต่งกายชุดสุภาพตามประเพณีนิยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


