
 
 
 

 
 
 

กลุ่ม 
ตุลาคม 64 - กรกฎาคม 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม 
การเงิน 259 573 505 440 453 575 337 463 493 117 4215 
บุคคล 783 382 380 417 332 453 265 446 491 98 4047 

พัฒนาครูฯ 11 51 74 48 54 45 42 60 75 6 466 
อ านวยการ 36 74 97 89 90 93 81 77 148 21 806 

ไอซีท ี 2 2 2 3 19 9 2 4 6 1 50 
นิติกร 4 8 4 1 3 2 1 1 3 1 28 
แผน 17 83 85 88 139 79 46 50 43 15 645 

ส่งเสรมิ 50 120 210 229 137 177 144 197 220 37 1521 
นิเทศ 59 87 75 51 56 79 73 102 65 12 659 
ตสน. 17 13 7 4 4 4 2 2 4 2 59 
รวม 1238 1393 1439 1370 1114 1387 480 1402 1548 310 11681 
เฉลีย 123.8 139.3 143.9 137 128.7 151.6 99.3 140.2 154.8 31 1249.6 
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เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เรื่อง 
ว/ด/ป 
ท่ีรับ 

กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04001/ว5971 
30/12/64 

สพฐ ส านักอ านวยการ 
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของบุคลากรในสังกัดสพฐ ฉบับที่ 18 4/1/65 อ านวยการ     

ศธ 04188/ว570 
28/12/64 สพฐ ส านักพัฒนากิจกรรม

นักเรียน ขอแจ้งเลื่อนก าหนดการ เปลี่ยนสถานที่เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทนายรัฐมนตรี 4/1/65 ส่งเสริม     

ศธ 04345.05/344 
30/12/64 

ตลิ่งชันวิทยา จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว 4/1/65 การเงิน     

- 
4/1/65 

นายสมศักด์ิ พวงจ าปา หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.15/263 
16/12/64 

บ่อสุพรรณวิทยา ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างตอบแทนบุคลากร ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/294 
28/12/64 

สองพี่น้องวิทยา ขอส่งเอกสารสัญญาจ้าง 4/1/65 การเงิน     

สพ 0003/ว24877 
23/12/64 ศาลากลางสพ ส านักงานคลัง

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซอ้มความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้ก าหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการ 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/274 
9/12/64 

สองพี่น้องวิทยา การจัดส่งรายงานตามระบบบัญชีส าหรับหน่วยย่อย พ.ศ 2515 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/273 
9/12/64 

สองพี่น้องวิทยา การจัดส่งรายงานตามระบบบัญชีส าหรับหน่วยย่อย พ.ศ 2515 4/1/65 การเงิน     

สพ 0003/ว25005 
27/12/64 ศาลากลางสพ ส านักงานคลัง

จังหวัดสุพรรณบุรี แนวทางการข้ึนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.31/1186 
30/12/64 

อู่ทอง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคุณสมบัติของครุภัณฑ์งานอาชีพ 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/280 
20/12/64 

สองพี่น้องวิทยา ขอเบิกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.08/658 30/12/64 ธรรมโชติศกึษาลัย ส่งเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ปี 2565 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.08/657 30/12/64 ธรรมโชติศกึษาลัย ส่งเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ปี 2565 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.08/655 
29/12/64 

ธรรมโชติศกึษาลัย 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานครอูัตราจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 4/1/65 

การเงิน 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ 
ว/ด/ป 

จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม 

ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

- 29/12/64 นายปัญญา เกตรุัตน ์ ใบเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาบุตร 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.08/656 
29/12/64 

ธรรมโชติศกึษาลัย 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานงานธรุการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 4/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.21/679 29/12/64 สงวนหญิง เบิกค่าเช่าบ้าน 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.21/680 29/12/64 สงวนหญิง ขอเบิกเงนิค่าการศึกษาบุตร 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.21/681 29/12/64 สงวนหญิง ขอเบิกเงนิค่ารกัษาพยาบาล ไข้นอก 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04002/ว5501 
30/12/64 

สพฐ ส านักการคลังและ
สินทรัพย์ ระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนกิส์ใหม่(New GFMIS Thai)  4/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.04/410 30/12/64 ด่านช้างวทิยา ส่งเอกสารเบิกเงนิค่าจ้างเหมาบรกิารธุรการโรงเรียน ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.04/411 30/12/64 ด่านช้างวทิยา ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างลกูจ้างชั่วคราว ประจ าเดือน มกราคม 2565 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04002/ว5502 
30/12/64 

สพฐ ส านักการคลังและ
สินทรัพย์  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  4/1/65 

การเงิน 
    

มท
5310.32/015708029342 

30/12/64 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
สุพรรณบุร ี หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 4/1/65 

การเงิน 
    

มท
5310.32/015708029342 

30/12/64 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
สุพรรณบุร ี หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 4/1/65 

การเงิน 
    

มท
5310.32/883401288510 

30/12/64 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
สุพรรณบุร ี หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า 4/1/65 

การเงิน 
    

- 4/12/64 นางศศิกานต์ ศรีศกัดา ใบเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 4/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.09/1 
4/1/65 

บรรหารแจ่มใสวทิยา 1 
การประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีเ่สนอขอมีวทิยฐานะช านาญ
การ 4/1/65 

บุคคล อ.ส่งเอง 
    

สพ 0017.3/429 
27/12/64 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
จังหวัดสุพรรณบุร ี การอยู่เวรและตรวจเวรรกัษาการณ์ประจ าศาลากลางจังหวดัสุพรรณบุรี 4/1/65 

อ านวยการ 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.04/405 28/12/64 ด่านช้างวทิยา รายงานการตรวจสอบภายในสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณฯ 2565 4/1/65 ตสน.     

ศธ 04345.20/348 28/12/64 ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " ขอขอบคุณ 4/1/65 ตสน.     

ศธ 04345.20/357 30/12/64 ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " สะท้อนผลการนิเทศ 4/1/65 ตสน.     

ศธ 04344/ว4862 30/12/64 สพม.สุโขทัย การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04306/4428 30/12/64 สพม.นครราชสมีา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04307/4423 27/12/64 สพม.นครศรีธรรมราช ข้าราชการครูช่วยราชการ ต่อเนือ่ง 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04059/ว4859 30/12/64 สพป.นครปฐม เขต 2 เปลี่ยนแปลงความตอ้งการครูตามความส าคัญจ าเป็นของสถานศกึษา 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04031/ว3480 
30/12/64 

สพป.จันทบุรี เขต 2 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.32/313 
24/12/64 

อู่ทองศึกษาลัย 
การบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.32/1 1/1/65 อู่ทองศึกษาลัย ขอเพิม่วุฒกิารศกึษาที่ไดร้ับเพิ่มขึน้ใน ก.พ.7 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04131/ว4719 
28/12/64 

สพป.ล าปาง เขต 1 
ประกาศรับโอนพนกังานสว่นท้องถิ่นและข้าราชการอืน่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการคร ู 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04096/ว3560 29/12/64 สพป.พะเยา เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04304/ว4476 30/12/64 สพม.นครศรีธรรมราช การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04228/ว3861 30/12/64 สพป.อุทัยธานี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04131/ว4716 
28/12/64 

สพป.ล าปาง เขต 1 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากร 4/1/65 

บุคคล 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04130/ว3746 30/12/64 สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04315/4075 29/12/64 สพม.ประจวบคีรีขนัธ ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04336/ว5469 29/12/64 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.04/415 30/12/64 ด่านช้างวทิยา การเสนอขอปรับระดับชัน้งานลกูจ้างประจ า 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04239.18/393 
29/12/64 

บางลี่วิทยา 
การบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04220/2678 30/12/64 สพป.ยะลา เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04148/5321 29/12/64 สพป.สตูล การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04124/ว3778 
30/12/64 

สพป.ระนอง  
ประกาศต าแหน่งว่าง และรับโอนพนักงานสว่นทอ้งถิน่และข้าราชการอืน่มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04124/ว3779 
30/12/64 

สพป.ระนอง  
ประกาศต าแหน่งว่าง และรับสมัครคัดเลอืกเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 4/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04133/ว3654 28/12/64 สพป.ล าปาง เขต 3 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.10/1 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 ส่งผลการประเมินให้มีหรอืเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูช านาญการ 4/1/65 บุคคล อ.ส่งเอง     

ศธ 04345.10/2 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 ส่งผลการประเมินให้มีหรอืเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูช านาญการ 4/1/65 บุคคล อ.ส่งเอง     

ศธ 04137/ว4960 30/12/64 สพป.เลย เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04311/ว2556 30/12/64 สพม.น่าน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04044/ว4862 29/12/64 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม 4/1/65 บุคคล     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04031/ว3478 30/12/64 สพป.จันทบุรี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.08/661 30/12/64 ธรรมโชติศกึษาลัย ส่งแบบรายงานผลการประเมนิข้าราชการครูขอเลื่อนวทิยฐานะครูช านาญการ 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04239.18/393 29/12/64 บางลี่วิทยา ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ กพ.7 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.10/4 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ กพ.7 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.10/913 30/12/64 บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั 4/1/65 บุคคล     

ศธ 04008/ว2 
4/1/65 

สพฐ ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจดัการศึกษา 

ขอเชญิเข้าร่วมประชมุกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ 4/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04008.1/ว241 
30/12/64 

สพฐ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโร
เรียนคุณภาพประจ าต าบล 

การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการ
เดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน 4/1/65 

แผน 
    

ศธ 04103/ว4136 31/12/64 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปพ.1 4/1/65 ส่งเสริม     

ศธ 04345.15/278 29/12/64 บ่อสุพรรณวิทยา ขออนุญาตจัดท าโครงการฝึกอบรมลกูเสอืจติอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 4/1/65 ส่งเสริม     

ทส 0802/ว13189 
14/12/64 

กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 4/1/65 

ส่งเสริม 
    

ลส.นข. 004/2564 
18/11/64 

สโมสรลกูเสอือาสานครเขือ่น
ขันธ ์ ขอประชาสัมพนัธ์การฝกึอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสอืระดับผู้น า 4/1/65 

ส่งเสริม 
    

Y0165/2564 
27/12/64 

Youth Exchange 
Scholarship ( YES ) 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธส์อบชิงทนุพิเศษประเทศอิตาลี ทุนเต็มจ านาน 1 
ทุน 4/1/65 

ส่งเสริม 
    

สพ 0034/ว25229 
29/12/64 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
พระพุทธศาสนา ขอเชญิรว่มเป็นเจ้าภาพกิจกรรม " เข้าวัด ท าวัตร วนัพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุร ี" 4/1/65 

อ านวยการ 
    

สธ 1104.06/ว1096 
30/12/64 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรธิร 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ขอเชญิประชุมและเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษา
หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก  4/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04282/ว1 
4/1/65 

สพฐ ส านักงานกองทนุเพือ่
โครงการอาหารกลางวัน 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of 
Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2021/2022 4/1/65 

ส่งเสริม 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ 
ว/ด/ป 

จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม 

ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.09/8 
4/1/65 

บรรหารแจ่มใสวทิยา 1 
การประเมนิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีเ่สนอขอมีวทิยฐานะช านาญ
การ 5/1/65 

บุคคล อ.ส่งเอง 
    

- 5/1/65 นายสามารถ เรือนทองด ี หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.01/2 4/1/65 กรรณสูตศกึษาลัย ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.01/3 4/1/65 กรรณสูตศกึษาลัย ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล ไข้นอก 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.01/4 30/12/64 กรรณสูตศกึษาลัย ขอเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างชั่วคราว ประจ าเดือน มกราคม 2565 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.01/5 30/12/64 กรรณสูตศกึษาลัย ขอเบิกจ่ายเงนิ พนักงานราชการ ประจ าเดอืน มกราคม 2565 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.24/1 4/1/65 สระยายโสมวทิยา  ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04002/ว27 
4/1/65 

สพฐ ส านักการคลังและ
สินทรัพย์  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04239.28/4 4/1/65 หนองวัลย์เปรียงวิทยา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 5/1/65 การเงิน     

สอ.นฐ. 539/2564 
27/12/64 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนครปฐม 
จ ากัด แจ้งภาระหนี้เงนิกู้ของสมาชกิสหกรณ์ฯ 5/1/65 

การเงิน 
    

A72000-6412-1395 3/1/65 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ใบแจ้งค่าใช้บริการไปรษณีย์ 5/1/65 การเงิน     

สพน. 274/2564 28/12/64 ธนาคารกรุงไทย ขอให้ช่วยด าเนินการหักเงนิได้ฯช าระหนี้สนิเชื่อสวสัดิการ ข้าราชการ 5/1/65 การเงิน     

ยธ 0509/11393 
29/12/64 

กองบริหารการคลัง กรมบังคับ
คด ี ตอบรับเงนิ 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.09/4 
4/1/65 

บรรหารแจ่มใสวทิยา 1 
ส่งเอกสารการเบิกจา่ยเงินเดือนพนกังานราชการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.09/755 30/12/64 บรรหารแจ่มใสวทิยา 1 การรายงานขอ้มูลทางบัญชีโรงเรียน 5/1/65 การเงิน     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ 
ว/ด/ป 

จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม 

ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.01/607 30/12/64 กรรณสูตศกึษาลัย รายงานเงนิคงเหลอืประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 5/1/65 การเงิน     

- 4/1/65 นายอมรเทพ แก้วเกต ุ ใบเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาบุตร 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.32/273 30/12/64 อู่ทองศึกษาลัย ส่งเอกสารขอเบิกเงนิค่าเช่าอินเทอรเ์น็ต 5/1/65 การเงิน     

- 1/12/64 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใบแจ้งผลการกูเ้งินและขอให้น าส่งเงินเดือนช าระหนีเ้งินกู้ธนาคาร 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.17/217 
30/12/64 

บางแม่หม้ายรัฐราษฎรร์ังสฤษดิ ์
ส่งเอกสารการเบิก - จ่ายเงิน การจดัสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธรุการโรงเรียนรายเดิม 5/1/65 

การเงิน 
    

สพ 0003/ว2 
5/1/65 

ส านักงานคลังจังหวดั
สุพรรณบุร ี 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชมุคณะท างานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.19/3 4/1/65 วังหว้าราษฎร์สามัคค ี ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.07/237 27/12/64 ทุ่งแฝกพิทยาคม ขอเบิกเงนิค่าการศึกษาบุตร 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.07/238 26/12/64 ทุ่งแฝกพิทยาคม ขอส่งเอกสารเบิกเงนิค่าอนิเทอร์เน็ต ประจ าเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 5/1/65 การเงิน     

- 4/1/65 นายประดิษฐ์ พลายโถ หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.13/004 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ส่งเอกสารเบิกเงนิค่าเช่าบ้าน 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.13/001 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ส่งเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธรุการโรงเรียน 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.13/002 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ส่งแบบแนบฏีกาพนกังานราชการ แบบ 4109 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.13/003 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 7 ส่งแบบแนบฏีกานกัการภารโรง แบบ 4109 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3897 
30/12/64 

สพม.นครปฐม 
อนุมตัิเบิกเงินค่าจ้างพนกังานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพกิารโรงเรียน
ทั่วไป 5/1/65 

การเงิน 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ 
ว/ด/ป 

จาก เร่ือง 
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รับ 
กลุ่ม 

ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04304/3901 30/12/64 สพม.นครปฐม ขอให้หักเงนิได้เพือ่ผ่อนช าระหนี้สนิเชือ่ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3881 24/12/64 สพม.นครปฐม ขอเบิกเงนิงบประมาณ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3896 30/12/64 สพม.นครปฐม อนุมตัิเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ เงินงบประมาณ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3884 27/12/64 สพม.นครปฐม ขอส่งรายงานระบบบัญชีหน่วยงาน พ.ศ. 2515 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3900 30/12/64 สพม.นครปฐม ขออนุมัตเิบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3895 
30/12/64 

สพม.นครปฐม 
อนุมตัิเบิกเงินค่าจ้างพนกังานจ้างเหมาบริการ เงินงบประมาณ ต าแหน่ง ธรุการ
โรงเรียน 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04304/3882 
24/12/64 

สพม.นครปฐม 
ขอส่งใบเสร็จรับเงินสะสม / สมทบเงินประกันสังคม เดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายน 
2564 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04304/3904 30/12/64 สพม.นครปฐม ขอเบิกเงนิงบประมาณ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3889 29/12/64 สพม.นครปฐม ขออนุมัตเิบิกเงินค่าโทรศัพท์ส านักงานประจ าเดือน กันยายน - พฤศจกิายน  5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3890 29/12/64 สพม.นครปฐม ขออนุมัตเิบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3880 24/12/64 สพม.นครปฐม ขอส่งคืนเงินอุดหนนุ ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3891 
29/12/64 

สพม.นครปฐม 
อนุมตัิเบิกเงินค่าจ้างพนกังานจ้างเหมาบริการ เงินงบประมาณ ต าแหน่ง บุคลากร
ปฏิบัติงานในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตัง้ใหม่ 5/1/65 

การเงิน 
    

- 5/1/65 นายฉลองชัย กิตติชัยศร ี ใบเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04304.16/353 
29/12/64 

อุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครปฐม 

ขอส่งเอกสารรายงานขอซ้ือขอจ้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( 1 ต าบล 
1 โรงเรียนคุณภาพ ) 5/1/65 

การเงิน 
    

- 5/1/65 นายวัฒนา ศิลปศร หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 5/1/65 การเงิน     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

- 3/1/65 นายสมเกียรติ เทียนงาม หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04239.18/391 29/12/64 บางลี่วิทยา ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล ไข้นอก 5/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.18/3 
4/1/65 

บางลี่วิทยา 
ส่งหลักฐานการจัดจ้างเพือ่เบิกเงินเดอืน " ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ " 
ปีงบประมาณ 2565 5/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04030/3361 23/12/64 สพป.จันทบุรี เขต 1 ขอเรียนเชญิเป็นวิทยากร 5/1/65 พัฒนาครูฯ     

ศธ 04345.16/2 
5/1/65 

บางปลาม้า "สูงสุมารผดงุวิทย์ " 
ขอเชญิเป็นประธานพิธเีปิดโครงการอบรมลกูเสอืจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศกึษา 5/1/65 

อ านวยการ 
    

สพ 0017.3/ว25332 
29/12/64 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
จังหวัดสุพรรณบุร ี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 5/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04289/ว1290 
16/12/64 

สพฐ ศูนย์บริหารงานการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่
ความเป็นเลิศ ขอจัดสง่โล่รางวัลครูดีในดวงใต ครั้งที ่19 5/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

มศจ.ว14/2564 
25/12/64 

ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " 
ขอเชญิรว่มพิธมีอบทนุการศกึษาของมูลนธิกิารศกึษาเพือ่โรงเรียนศรีประจันต์ " เมธี
ประมุข " 5/1/65 

อ านวยการ 
    

41/2564 
29/11/64 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอน
เจดีย ์

ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตรผ่าน / ชมการแสดงยุทธหัตถีในงานอนุสรณด์อน
เจดีย์ 2565 5/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04007.122/ว.782 
27/12/64 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์
45 การรับสมัครนักเรียนและการจัดสรรโควตาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5/1/65 

ส่งเสริม 
    

สพ 0031/ว69 
5/1/65 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 

ขอความร่วมมือประชาสมัพันธก์ารคัดเลอืกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2565 5/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04005/ว8 
5/1/65 

สพฐ ส านักเทคโนโลยีเพือ่การ
เรียนการสอน 

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV 5/1/65 

ไอซีท ี
    

ศธ 04001/ว15 5/1/65 สพฐ ส านกัอ านวยการ แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE 5/1/65 ส่งเสริม     

ศธ 04345.01/607 
5/1/65 

กรรณสูตศกึษาลัย 
ส่งแบบสรุปผลการประเมินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในการขอมีวทิย
ฐานะช านาญการ 5/1/65 

บุคคล อ.ส่งเอง 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.30/1 5/1/64 หรรรษาสจุิตต์วทิยา 2 ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร 6/1/65 การเงิน     

อง. พิเศษ/2564 13/12/64 ธนาคารกรุงไทย แจ้งหักเงินเดือนเพือ่ช าระเงนิกูอ้เนกประสงค์ข้าราชการในสังกัด 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3899 30/12/64 สพม.นครปฐม ขอส่งคืนเงินอุดหนนุ ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 6/1/65 การเงิน     

- 5/1/65 นางศุภร จินดาเวชช ์ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด บ านาญ 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.12/1 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 6 ขอเบิกค่าจ้างธรุการโรงเรียน 6/1/65 การเงิน     

สอ.สพ. 1/2565 
4/1/65 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครู
สุพรรณบุร ีจ ากัด ขอความอนุเคราะห์เสนอชือ่เจ้าหน้าที่ประสานงานกับสหกรณ์ 6/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.05/1 4/1/65 ตลิ่งชันวทิยา น าฝากเงินประกนัสัญญา 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.15/1 5/1/65 บ่อสุพรรณวิทยา ขอส่งมอบงานจ้างธุรการ 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.06/02 4/1/65 ทุ่งคลีโคกช้างวทิยา ส่งแบบ 4109 ประจ าเดอืน มกราคม 2565 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.23/1 4/1/65 สระกระโจมโสภณพิทยา ส่งเอกสารเบิกเงนิค่าจ้างตอบแทนบุคลากร ประจ าเดือน มกราคม 2564 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.23/2 4/1/65 สระกระโจมโสภณพิทยา รายงานงบเดอืน ประจ าเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2564 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/1 4/1/65 สรวงสุธาวิทยา ส่งเอกสารจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธรุการโรงเรียน 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04042/3756 30/12/64 สพป.นครศรธีรรมราช เขต 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04075/4108 30/12/64 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04185/ว4258 30/12/64 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ 
ว/ด/ป 

จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม 

ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04175/4636 30/12/64 สพป.อ านาจเจริญ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04322/ว3911 30/12/64 สพม.พิจิตร  การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา ประจ าปี 2564 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04129/3933 30/12/64 สพป.ลพบุรรี เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04344/ว4874 30/12/64 สพม.สุโขทัย ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04169/3800 30/12/64 สพป.หนองคาย เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04161/ว6 4/1/65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04173/13 5/1/65 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04348/25 5/1/65 สพม.หนองคาย การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04001/ว19 
5/1/65 

สพฐ ส านกัอ านวยการ 
การประชุมชีแ้จงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE 
Safety Center 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/6995 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/6996 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/6997 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/6998 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/6999 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

สพ 0032(10)(สพ)/7000 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
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สพ 0032(10)(สพ)/7001 
28/12/64 

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
สุพรรณบุร ี แจ้งผลการเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04110/ว12 5/1/65 สพป.แพร่ เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04317/7 5/1/64 สพม.ปัตตาน ี การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04113/2935 28/12/64 สพป.มหาสารคาม เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04316/ว22 5/1/65 สพม.ปราจนีบุร ีนครนายก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04050/ว4316 17/12/64 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04331/ว18 2/1/65 สพม.รอ้ยเอ็ด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04115/ว7 5/1/65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04181/ว30 5/1/65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04115/ว474 
30/12/64 

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
ขอยกเลิกหนังสือประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04170/ว17 4/1/65 สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04142/5091 30/12/64 สพป.สกลนคร เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04316/ว14 4/1/65 สพม.ปราจนีบุร ีนครนายก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04304/ว44 
5/1/65 

สพม.นครปฐม 
ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04095/ว7 4/1/65 สพป.พะเยา เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 0412/10 4/1/65 สพป.ระยอง เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04065/ว10 
4/1/65 

สพป.นครราชสีมา เขต 4 
การรับย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษา
อื่น 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04227/ว4 
4/1/65 

สพป.เลย เขต 3 
ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศกึษา 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04019/ว17 5/1/65 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 แก้ไขประกาศต าแหน่งวา่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งคร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04125/6 4/1/65 สพป.ระยอง เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04043/22 5/1/65 สพป.เชียงราย เขต 1 ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา  6/1/65 บุคคล     

ศธ 04009/ว33 
5/1/65 

สพฐ ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิตกิร ส่งค าสั่ง 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.11/1 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 5 ส่งแบบรายงานการจ้างลกูจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงนินอกงบประมาณ 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04074/ว3580 30/12/64 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04077/3328 30/12/64 สพป.จันทบุรี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04051/ว2035 30/12/64 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04078/4023 30/12/64 สพป.นราธวิาส เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04308/4239 30/12/64 สพม.นครสวรรค ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04302/ว.3 4/1/65 สพม.ตรัง กระบี ่ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04184/ว17 4/1/65 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04093/20 5/1/65 สพป.พระนครศรอียุธยา เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04041/4218 30/12/64 สพป.ชุมพร เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04045/ว4 4/1/65 สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04294/ว3 4/1/65 สพม.ก าแพงเพชร การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา ประจ าปี 2564 6/1/65 บุคคล     

ศธ 04170/ว4 4/1/65 สพป.หนองคาย เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 6/1/65 บุคคล     

ศธ 0206.4/1489 
30/12/64 

ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผูท้รงคณุวุฒเิพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการคร ู 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04009/14 
4/1/65 

สพฐ ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิตกิร ข้าราชการครูช่วยราชการ ต่อเนือ่ง 6/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.02/3 
6/1/65 

กาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
สุพรรณบุร ี

ขอส่งสัญญาจ้างลกูจ้างชั่วคราวทีจ่้างจากเงนิงบประมาณ ต าแหน่งครูดแูลนกัเรียน
พักนอน 6/1/65 

บุคคล 
    

- 1/1/65 ธนาคารออมสิน สาขาด่านช้าง รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 6/1/65 การเงิน     

- 6/1/65 นางสาวฉตัรสุดา ตานินทร ์ แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04304.01/015 6/1/65 พระปฐมวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร 6/1/65 การเงิน     

- 28/12/64 บริษัท เอไอเอ จ ากัด น าส่งใบเสรจ็รับเงนิเบ้ียประกันภัย 6/1/65 การเงิน     

- 1/1/65 ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.11/2 4/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 5 ส่งเอกสารการเบิกจา่ยค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.11/7 5/1/65 บรรหารแจ่มใสวทิยา 5 เบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลและการศกึษาบุตร 6/1/65 การเงิน     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04304/3812 20/12/64 สพม.นครปฐม ขอน าฝากเงินรายได้สถานศกึษาเกนิอ านาจการเก็บรกัษา 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3813 20/12/64 สพม.นครปฐม ขอน าฝากเงินประกนัสัญญา 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3883 27/12/64 สพม.นครปฐม ขอน าฝากเงินรายได้สถานศกึษาเกนิอ านาจการเก็บรกัษา 6/1/65 การเงิน     

ศธ 02121/3 
4/1/65 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุร ี ขอส่งเงนิสนับสนุนการจัดงานคร ูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุร ี 6/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04345.04/11 
6/1/65 

ด่านช้างวทิยา 
รายงานผลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25665 งบเงิน
อุดหนนุ 6/1/65 

แผน 
    

ศธ 04186/ว3999 30/12/64 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 การเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 6/1/65 แผน     

ศธ 04129/3942 30/12/64 สพป.ลพบุรี เขต 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 6/1/65 แผน     

ศธ 04060/ว15 5/1/65 สพป.นครพนม เขต 1 รายงานผลารด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 6/1/65 แผน     

ศธ 04298/ว5763 29/12/64 สพม.ชลบุรี ระยอง เผยแพร่แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2565 - 2567 6/1/65 แผน     

ศธ 04230/37 5/1/65 สพม.กรุงเทพมหานคร รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  6/1/65 แผน     

ศธ 04092/27 5/1/65 สพป. ปัตตานี เขต 2 ส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 6/1/65 แผน     

ศธ 04006/ว14 
5/1/65 

สพฐ ส านักนโยบายและ
แผนการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

แจ้งผลการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงือ่นไข นักเรียนทนุเสมอ
ภาค 6/1/65 

แผน 
    

อว 0651.201(1)/ว1593 
30/12/64 

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ขอเชญิเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2565 6/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04291/27 4/1/65 สพม. กรุงเทพ เขต 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 6/1/65 นิเทศ     

ศธ 04339/ว14 4/1/65 สพม.สมทุรปราการ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนกัเรียนประสบอัคคีภัย 6/1/65 ส่งเสริม     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

คดผ.01/ว222 29/12/64 มูลนิธิครูดีของแผน่ดิน มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีของแผน่ดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดขีองแผ่นดิน 6/1/65 พัฒนาครูฯ     

สพ 0029/ว1576 
29/12/64 

ส านักงานสวัสดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน 

ขอความร่วมมือประชาสมัพันธโ์ครงการปลกูฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุ
วแรงงานกอ่นเข้าสู่ตลาดแรงงาน 6/1/65 

อ านวยการ 
    

พป 0003/ว2335 
15/12/64 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธโ์ครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรม
ท้องถิ่น 6/1/65 

อ านวยการ 
    

- 6/1/65 นางพเยาว์ วิศิษฎานนท ์ หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.30/238 30/12/64 หรรรษาสจุิตต์วทิยา 2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุเก้าอีส้ านกังาน 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04304.23/1 5/1/65 บัวปากท่าวทิยา การจดัส่งรายงานตามระบบบัญชีส าหรับหน่วยย่อย พ.ศ 2515 6/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.21/4 
4/1/65 

สงวนหญิง 
ส่งเอกสารการเบิกจา่ยเงินเดือนพนกังานราชการและลกูจ้างชัว่คราวที่รับเงิน
งบประมาณ 6/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.21/6 
6/1/65 

สงวนหญิง 
การจดัวรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
ก่อสร้าง 6/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04003/12 
6/1/65 

สพฐ ส านักติดตามและ
ประเมนิผลการจดัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

ขอเลือ่นการประชมุเชิงปฏิบัติการการน าเขา้ข้อมูลโครงการในระบบติดตามและ
ประเมนิผลแห่งชาต ิ 7/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

ศธ 04277/ว2 
6/1/65 

สพฐ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลอืเดก็นกัเรียน 

ขอเชญิประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาศกัยภาพครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชวีิต ประจ าปี 2564 7/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

ศธ 04345.30/238 
7/1/65 

หรรรษาสจุิตต์วทิยา 2 
ส่งผลการประเมินวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อให้มี
หรือเลือ่นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ว21 7/1/65 

บุคคล อ.ส่งเอง 
    

ศธ 04289/ว4 
7/1/65 

สพฐ ศูนย์บริหารงานการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่
ความเป็นเลิศ 

การรับสมัครผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม ( นบส.1 ) 7/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04289/ว3 
7/1/65 

สพฐ ศูนย์บริหารงานการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่
ความเป็นเลิศ 

การรับสมัครผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธกิาร 
( นบส.ศธ ) รุ่นที่ 12 7/1/65 

อ านวยการ 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.20/1 4/1/65 ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " ส่งแบบแนบฏีกา 4109 ประจ าเดือน มกราคม 2565 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.20/2 4/1/65 ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " ส่งแบบแนบฏีกา 4109 ประจ าเดือน มกราคม 2565 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.20/4 4/1/65 ศรีประจนัต ์" เมธีประมขุ " ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564 7/1/65 การเงิน     

- 27/12/64 บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด ใบเสร็จรับเงิน 7/1/65 การเงิน     

- 27/12/64 บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด ใบเสร็จรับเงิน 7/1/65 การเงิน     

- 
2/1/65 

ธนาคารออมสิน สาขาสองพี่
น้อง รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 7/1/65 

การเงิน 
    

- 1/1/65 บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด ใบแจ้งค่าใช้บริการ 318999581 7/1/65 การเงิน     

- 
7/1/65 

นายประเที่อง เป่ียมคล้า 
แบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพือ่ใช้เป็นหลกัทรัพย์ประกัน
การกู้เงนิ 7/1/65 

การเงิน 
    

- 7/1/65 นายบุญเลิศ พรายอินทร ์ ใบเบิกเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาบุตร 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.27/8 
6/1/65 

สามชุกรัตนโภคาราม 
การตรวจรับครุภัณฑร์ะบบคอมพวิเตอร์พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วงส าหรับศูนย์การเรียน
การสอน 7/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.29/410 29/12/64 หนองหญ้าไซวทิยา น าส่งเงนิ ค่าอาหารนกัเรียนประจ าพักนอน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/417 29/12/64 หนองหญ้าไซวทิยา น าส่งเงนิเหลือจ่ายปีเก่า 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/415 29/12/64 หนองหญ้าไซวทิยา น าส่งเงนิ ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/14 6/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา น าส่งรายวานการจัดสรรค่าอาหารนักเรียนประจ าพกันอน ภาคเรียนที่ 2/2565 7/1/65 แผน     

ศธ 04345.29/7 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน 7/1/65 การเงิน     
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ศธ 04345.29/6 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/5 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/8 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ขอเบิกเงนิงบประมาณ 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/10 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ขอเบิกเงนิงบประมาณค่าการศึกษาของบุตร 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.29/9 5/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา ขอเบิกเงนิงบประมาณค่ารกัษาพยาบาล ไข้นอก 7/1/65 การเงิน     

ศธ 521066/003 
4/1/65 

ส านักงาน สกสค. จังหวัด
สุพรรณบุร ี ขอความอนุเคราะห์หักเงนิสงเคราะหร์ายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 7/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04304/3887 29/12/64 สพม.นครปฐม ขอเบิกเงนิงบประมาณ 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04304/3886 29/12/64 สพม.นครปฐม ขอเบิกเงนิงบประมาณ 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.06/03 4/1/65 ทุ่งคลีโคกช้างวทิยา ส่งแบบ 4109 ประจ าเดอืน มกราคม 2565 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.30/3 7/1/65 หรรรษาสจุิตต์วทิยา 2 การส่งเงินประกนัสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.27/11 7/1/65 สามชุกรัตนโภคาราม รายงานการจ้างลกูจ้างชั่วคราวจากเงนินอกงบประมาณ ประจ าปีการศกึษา 2565 7/1/65 บุคคล     

ศธ04123/ว11 4/1/65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  7/1/65 บุคคล     

ศธ 04321/ว18 4/1/65 สพม.พัทลุง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04290/ว39 5/1/65 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04340/0001 
4/1/65 

สพม.สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 

บุคคล 
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ศธ 04345.27/10 
7/1/65 

สามชุกรัตนโภคาราม 
การบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04020/4272 29/12/64 สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.05/5 6/1/65 ตลิ่งชันวทิยา การด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS  7/1/65 บุคคล     

ศธ 04065/ว10 
4/1/65 

สพป.นครราชสีมา เขต 4 
การรับย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษา
อื่น 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04332/21 5/1/65 สพม.ราชบุร ี การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04304/ว35 4/1/65 สพม.นครปฐม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04104/7 4/1/65 สพป.เพชรบุร ีเขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04103/ว25 5/1/65 สพป.พิษณุโลก เขต 3 การย้ายผู้บริหารสถานศกึษา ประจ าปี 2564 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04351/ว31 5/1/65 สพม.อุบลราชธาน ี การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 0414/ว9 5/1/65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 0267/7 
4/1/65 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร รับสมัครเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04134/ว25 5/1/65 สพป.ล าพูน เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04301/ว41 6/1/65 สพม.เชียงใหม ่ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04128/ว15 4/1/65 สพป.ราชบุรี เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04182/15 5/1/65 สพป.อุทัยธานี เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     
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ศธ 04027/18 
5/1/65 

สพป.ขอนแกน่ เขต 3 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากร 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04029/31 
5/1/65 

สพป.ขอนแกน่ เขต 5 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04041/32 5/1/65 สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04098/31 6/1/65 สพป.พัทลุง เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04106/4315 30/12/64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04104/43 6/1/65 สพป.เพชรบุร ีเขต 1 รับย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04274/28 5/1/65 สพป.บึงกาฬ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04326/ว22 5/1/65 สพม.แพร ่ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04099/29 5/1/65 สพป.พิจิตร เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04187/ว27 5/1/65 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04337/44 6/1/65 สพม.สกลนคร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04159/ว31 6/1/65 สพป.สุโขทัย เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04337/37 6/1/65 สพม.สกลนคร การคัดเลือกนกัศกึษาทนุโครงการสง่เสรมิการผลิตครทูี่มีความสามารถพเิศษ 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.08/554 4/11/64 ธรรมโชติศกึษาลัย ขอเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04025/21 5/1/64 สพป.ขอนแกน่ เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     
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ศธ 04028/8 4/1/65 สพป.ขอนแกน่ เขต 4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04296/ว32 6/1/65 สพม.จันทบุรี ตราด การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง คร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04165/12 5/1/65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04075/10 4/1/65 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ขอแก้ไขประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04316/ว22 5/1/65 สพม.ปราจนีบุร ีนครนายก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04177/ว32 6/1/65 สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งว่างพร้อมขอ้มูลอตัราก าลังครแูละวิชาเอกของสถานศกึษา 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04029/32 
5/1/65 

สพป.ขอนแกน่ เขต 5 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04292/ว22 5/1/65 สพม.กาญจนบุร ี การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04336/ว112 6/1/65 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง คร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04339/26 6/1/65 สพม.สมทุรปราการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04291/56 6/1/65 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04163/11 6/1/65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04322/ว38 6/1/65 สพม.พิจิตร  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04226/28 
7/1/65 

สพป.มหาสารคาม เขต 3 
ต าแหน่งว่างส าหรับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งคร ู 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04314/ว34 
6/1/65 

สพม.ปทุมธาน ี
แก้ไขบัญชรีายละเอียดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งคร ู 7/1/65 

บุคคล 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04160/39 
6/1/65 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิข้ารับการคดัเลอืกเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการคร ู 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04064/45 7/1/65 สพป.นครราชสีมา เขต 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 04073/3793 30/12/64 สพป.นครสวรรค์ เขต1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 7/1/65 บุคคล     

ศธ 02121/33 
7/1/65 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุร ี แต่งตั้งผู้รกัษาการในต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา 7/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.02/6 
7/1/65 

กาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
สุพรรณบุร ี

รายงานผลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25665 งบเงิน
อุดหนนุ 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 04345.27/6 
6/1/65 

สามชุกรัตนโภคาราม 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนนุ ค่าจัดการ
เรียนการสอน 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 04345.09/11 
7/1/65 

บรรหารแจ่มใสวทิยา 1 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนนุ ค่าจัดการ
เรียนการสอน 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 0241/563 
30/12/64 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
ประชาสัมพนัธ์รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา
ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ 2564 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 04164/ว31 6/1/65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 การเลิกสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 7/1/65 แผน     

ศธ 04345.29/14 6/1/65 หนองหญ้าไซวทิยา น าส่งรายงานการจัดสรรค่าอาหารนกัเรียนประจ าพกันอน ภาคเรียนที่ 2/2564 7/1/65 แผน     

ศธ 04006/ว11 
5/1/65 

สพฐ ส านักนโยบายและ
แผนการศกึษาขั้นพืน้ฐาน แนวทางการใช้เงนิเหลอืจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 04345.30/179 
14/10/64 

หรรรษาสจุิตต์วทิยา 2 
ขอน าสง่แบบรายงานผลการใชจ้่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชริ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 7/1/65 

แผน 
    

ศธ 04278/19 
6/1/65 

สพฐ ส านักบริหารงานความ
เป็นเลิศด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา 

การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุา
ภรณราชวิทยาลัย 7/1/65 

แผน 
    

บณ.สนปพ.2911.2/22 
5/1/65 

บัณฑิตน้อยแบงคอค 
กรุณาประชาสัมพนัธแ์จ้งให้ทราบกับโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในสังกัดสพม.
สุพรรณบุร ี 7/1/65 

ส่งเสริม 
    

ศธ 04345.29/16 
7/1/65 

หนองหญ้าไซวทิยา 
ส่งส าเนาหน้าสมุดบัญชธีนาคารของนกัเรียนที่ได้รับทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุารี 
ระยะที่ 2 7/1/65 

ส่งเสริม 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04345.22/8 6/1/65 สรวงสุธาวิทยา ขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ ปพ. 7/1/65 ส่งเสริม     

สล.รว. 021/2564 21/12/64 สโมสรลกูเสอืราชาธิวาส  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธก์ารฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื ระดับผู้น า 7/1/65 ส่งเสริม     

สล.รว. 020/2564 21/12/64 สโมสรลกูเสอืราชาธิวาส  เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื ระดับผู้น า ขัน้ความรู้ชัน้สูง A.T.C  7/1/65 ส่งเสริม     

ศธ 0201.3/5 4/1/65 กระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบหนังสือผลงานและความด ีสมศักดิศ์รี รางวัลพระราชทาน 7/1/65 ส่งเสริม     

ศธ 04345.16/491 8/10/64 บางปลาม้า "สูงสุมารผดงุวิทย์ " การจดัส่งรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 7/1/65 อ านวยการ     

ศธ 04345.16/5 6/1/65 บางปลาม้า "สูงสุมารผดงุวิทย์ " ขอน าสง่เงินรายได้แผ่นดิน 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/9 7/1/65 สรวงสุธาวิทยา ขอรับบรจิาคหมกึเครือ่งปริน้เอกสาร 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/3 5/1/65 สรวงสุธาวิทยา ขอเบิกค่ารกัษาพยาบาล คนไข้นอก 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/4 5/1/65 สรวงสุธาวิทยา ส่งใบเสร็จรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/5 5/1/65 สรวงสุธาวิทยา ส่งเงินรายได้แผ่นดนิ  7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.22/7 6/1/65 สรวงสุธาวิทยา ขอเบิกค่าการศึกษาบุตร 7/1/65 การเงิน     

- 7/1/65 นางสาวเพญ็ศร ีศรีบุญญารกัษ์ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษส าหรับผู้รับเบ้ียหวัด บ านาญ 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.02/5 
7/1/65 

กาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
สุพรรณบุร ี ขอส่งเงนิรายได้แผน่ดนิ 7/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04345.08/02 4/1/65 ธรรมโชติศกึษาลัย ขอเบิกเงนิงบประมาณ 7/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.08/01 4/1/65 ธรรมโชติศกึษาลัย ขอเบิกเงนิงบประมาณ 7/1/65 การเงิน     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

สพกอ.001/2565 

4/1/65 
สมาพันธแ์พลตฟอร์มการศกึษา
และอาชีพ ประเทศไทย 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ ์การอบรมฟร ี" โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน ( Performance 
Agreemrnt - Based Management : PABM ) ด้วยการใช้ดจิิทัลแพลตฟอร์ม
โรงเรียนออนไลน์เป็นเครือ่งมือ " ให้โรงเรียนทราบ 7/1/65 

พัฒนาครูฯ 

    

ศธ 04345.26/007 
7/1/65 

สองพี่นอ้งวทิยา 
ขอยกเลิกหนังสือ ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระรา
ขทานในสถานศึกษา 7/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04277/ว5 
7/1/65 

สพฐ ศูนยเฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลอืเดก็นกัเรียน ขอความร่วมมือประชาสมัพันธร์ะบบการเรยีนออนไลน์ 7/1/65 

อ านวยการ 
    

อว 0643.16/183 
28/12/64 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชญิรว่มกิจกรรมศูนย์การศกึษาอูท่องทวารวดี 7/1/65 

อ านวยการ 
    

สอ.สพ 989/2564 
23/12/64 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครู
สุพรรณบุร ีจ ากัด เรียนเชิญเป็นที่ปรกึษาสหกรณ ์ 7/1/65 

อ านวยการ 
    

สพ 0017.3/ว109 
5/1/65 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
จังหวัดสุพรรณบุร ี

แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรือ่งที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ
มหากรณุาธิคุณ 7/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04010/ว33 
7/1/65 

สพฐ ส านักวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา คัดเลือกศึกษานิเทศกแ์ละครเูข้าร่วมอบรมเพื่อการสอนในหลกัสูตร " อุ่นใจไซเบอร ์"  7/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04001/ว51 
7/1/65 

สพฐ ส านกัอ านวยการ 
การรายงานสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน
ระบบ E - COVID 19 Report 7/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04008.1/ว7 
7/1/65 

สพฐ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโร
เรียนคุณภาพประจ าต าบล การประชุมชีแ้จงแนวทางการจัดท าแผนการขับเคลือ่นของโรงเรียนคุณภาพ 10/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

ศธ 04008/.1/ว5 
6/1/65 

สพฐ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโร
เรียนคุณภาพประจ าต าบล การจดัท าแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคณุภาพ 10/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04008/ว39 
7/1/65 

สพฐ ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจดัการศึกษา 

การประชุมผูร้ับผิดชอบโครงการพัฒนา Character Qualities นักเรียนโรงเรียนวิถี
พุทธ เชื่อมโยงกับ ชมุชน บ.ว.ร. ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 10/1/65 

นิเทศ 
    

ศธ 04008/ว40 
7/1/65 

สพฐ ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจดัการศึกษา 

ทบทวนค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสพท. 
ปีพ.ศ.2565 10/1/65 

นิเทศ 
    

รง 0413/ว25092 
27/12/64 

ศาลากลางสพ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุร ี

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศกึษา 10/1/65 

ส่งเสริม 
    

ศธ 04345.26/006 7/1/65 สองพี่นอ้งวทิยา การพจิารณานักเรียนไม่พน้เกณฑ์การศกึษาภาคบังคับเข้าเรียน กศน. 10/1/65 ส่งเสริม     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04011/ว5 
10/1/65 

สพฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ประชุมคณะท างานเพือ่จัดท าคู่มอืการประเมินตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 10/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

สพ 0017.2/ว1 
1/1/65 

ศาลากลางสพ ส านักงาน
จังหวัดสุพรรณบุร ี แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั 10/1/65 

อ านวยการ 
    

สพ 0034/ว7 
6/1/65 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุร ี ขอแจ้งเลือ่นการจัดกจิกรรม " เข้าวัด ท าวตัร วันพฤหัสบดี จังหวดัสุพรรณบุรี " 10/1/65 

อ านวยการ 
    

ศธ 04345.32/8 6/1/65 อู่ทองศึกษาลัย น าฝากเงินประกนัสัญญา 10/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.32/09 
6/1/65 

อู่ทองศึกษาลัย 
ส่งส าเนาสญัญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
อื่น 10/1/65 

การเงิน 
    

- 10/1/65 นางสาวพัชรินทร ์ศรีไพบูลย์ หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหนจ็ด ารงชีพ 10/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/002 4/1/65 สองพี่นอ้งวทิยา ขอเบิกเงนิค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  10/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.26/02 4/1/65 สองพี่นอ้งวทิยา ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร 10/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.16/7 10/1/65 บางปลาม้า "สูงสุมารผดงุวิทย์ " ขอเบิกเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร 10/1/65 การเงิน     

ศธ 04345.21/8 7/1/65 สงวนหญิง ขอน าสง่เงินรายได้แผ่นดิน 10/1/65 การเงิน     

- 1/1/65 บริษัท รโิก ้ประเทศไทย จ ากัด ใบวางบิล 10/1/65 การเงิน     

- 
2/1/65 

ธนาคารออมสิน สาขาเดมิบาง
นางบวช รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 10/1/65 

การเงิน 
    

- 
1/1/65 

ธนาคารออมสิน สาขาบางปลา
ม้า รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 10/1/65 

การเงิน 
    

- 
1/1/65 

ธนาคารออมสิน สาขาหนอง
หญ้าไซ รายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน 10/1/65 

การเงิน 
    

- 1/1/65 บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด ใบแจ้งค่าใช้บริการ 318990333 10/1/65 การเงิน     



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

สช. 1878/2564 30/12/64 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ แจ้งผลการกู้เงนิและขอให้น าส่งเงนิเดอืนช าระหนีเ้งินกู้ให้ธนาคาร 10/1/65 การเงิน     

- 21/12/64 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 359-6-00648-1 10/1/65 การเงิน     

- 31/12/64 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 359-6-00561-2 10/1/65 การเงิน     

- 31/12/64 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 359-6-00404-7 10/1/65 การเงิน     

- 31/12/64 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 359-6-00403-9 10/1/65 การเงิน     

- 21/12/64 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากกระแสรายวนั 359-6-00402-0 10/1/65 การเงิน     

สอ.นบ. 553/2565 
4/1/65 

ส านักงาน สหกรณอ์อมทรัพย์
ครูนนทบุร ี

ขอความอนุเคราะห์หักเงนิได้รายเดอืนของสมาชิกสหกรณฯ์ เพื่อช าระค่าหนี้สหกรณ์
ฯ 10/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04002/ว30 
4/1/65 สพฐ ส านักการคลังและ

สินทรัพย์ 

การอนุมตัิผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐด าเนนิ
กระบวนการจดัซื  10/1/65 

การเงิน 
    

ศธ 04239.01/20 
10/1/65 

กรรณสูตศกึษาลัย 
การบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04345.27/11 7/1/65 สามชุกรัตนโภคาราม รายงานการจ้างลกูจ้างชั่วคราวจากเงนินอกงบประมาณ ประจ าปีการศกึษา 2565 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04345.27/5 6/1/65 สามชุกรัตนโภคาราม ขอเปลี่ยนชือ่สกุล ค าน าหน้าชื่อและชือ่สกุลตามคู่สมรส 10/1/65 บุคคล     
ตช 0022.(สพ)
(10)(13)/38 

4/1/65 
สถานีต ารวจภธูรอู่ทอง ขอให้ตตรวจสอบประวัต ิ 10/1/65 

บุคคล 
    

ตช 0022.(สพ)
(10)(13)/39 

5/1/65 
สถานีต ารวจภธูรอู่ทอง ขอให้ตตรวจสอบประวัต ิ 10/1/65 

บุคคล 
    

ตช 0022.(สพ)
(10)(13)/40 

5/1/65 
สถานีต ารวจภธูรอู่ทอง ขอให้ตตรวจสอบประวัต ิ 10/1/65 

บุคคล 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ตช 0022.(สพ)
(10)(13)/41 

5/1/65 
สถานีต ารวจภธูรอู่ทอง ขอให้ตตรวจสอบประวัต ิ 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04031/ว57 
10/1/65 

สพป.จันทบุรี เขต 2 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04109/ว55 
7/1/65 

สพป.แพร่ เขต 1 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่รับย้าย และรับโอนข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04219/ว35 7/1/65 สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04110/ว40 
7/1/65 

สพป.แพร่ เขต 2 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04326/ว59 
7/1/64 

สพม.แพร ่ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04312/42 6/1/65 สพม.บึงกาฬ การย้ายข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04307/57 
7/1/65 

สพม.นครศรีธรรมราช 
ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศกึษา 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04150/2870 30/12/64 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04134/ว44 
7/1/65 

สพป.ล าพูน เขต 1 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากร 10/1/65 

บุคคล 
    

ศธ 04077/33 7/1/65 สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04135/ว38 6/1/65 สพป.ล าพูน เขต 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04083/ว34 7/1/65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศกึษา เพิ่มเติม 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04325/47 6/1/64 สพม.เพชรบูรณ ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 10/1/65 บุคคล     

ศธ 04326/ว50 
7/1/65 

สพม.แพร ่
ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สายผู้บริหาร
สถานศกึษา 10/1/65 

บุคคล 
    



 
 
 

 
 
 

เลขที่หนังสือ ว/ด/ป จาก เร่ือง 
ว/ด/ป ที่

รับ 
กลุ่ม ผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

ศธ 04312/42 6/1/65 สพม.บึงกาฬ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 10/1/65 บุคคล     

- 10/1/65 นางวชริาภรณ ์วรัตถ์สุวรรณ แบบค าขอเพิม่/ปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลบุคลากรภาครฐั 10/1/65 บุคคล     

ศธ 521066/019 
7/1/65 

ส านักงาน สกสค. จังหวัด
สุพรรณบุร ี ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับรางวัล " พระพฤหัสบดี " ประจ าปี 2564 10/1/65 

พัฒนาครูฯ 
    

ศธ 02121/ว23 
7/1/65 

ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุร ี แต่ตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 2565 10/1/65 

ส่งเสริม 
    

ศธ 04160/4403 
30/12/64 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด
สุพรรณบุร ี อนุมตัิการฝึกอบรมลูกเสือจติอาสาพระราชทานในสถานศกึษา 10/1/65 

ส่งเสริม 
    

ศธ 04345.08/05 6/1/65 ธรรมโชติศกึษาลัย จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โครงการทุนการศกึษาพระราขทาน ม.ท.ศ. 10/1/65 การเงิน     

ศธ 04291/86 7/1/65 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565- 2567 10/1/65 แผน     

สทศ.001/ว.1 
4/1/65 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ 

แจ้งก าหนดการขนส่งคู่มอืการจดัสอบ การสอบ O-NET ชั้นประถทศกึษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ส าหรับสนามสอบ 10/1/65 

นิเทศ 
    

 

 

 

 

 

 



สถิติหนังสือรับรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2564-2565 

 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564- กรกฏาคม 2565 
 

เดือน 
ปี ต.ค. 64- ก.ค.65 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ต.ค. 8 2 

พ.ย. 4 2 

ธ.ค. 3 1 

ม.ค 4 1 

ก.พ. 7 1 

มี.ค 2 3 

เม.ย. 6 2 

พ.ค. 8 2 

มิ.ย. 9 5 

ก.ค. 4 2 

รวม 55 28 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปี ต.ค. 64- ก.ค.65 ธนาคารกรุงไทย 

ปี ต.ค. 64- ก.ค.65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 



สถิติการขอใช้รถตู้ราชการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564- กรกฏาคม 2565 

 

เดือน 
ปี ต.ค. 64- ก.ค.65  

นข 3685 นข 3686 
ต.ค. 23 21 
พ.ย. 19 16 
ธ.ค. 15 13 
ม.ค 19 14 
ก.พ. 40 37 
มี.ค 25 22 
เม.ย. 23 19 
พ.ค. 15 13 
มิ.ย. 21 20 
ก.ค. 14 6 
รวม 214 181 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปี ต.ค. 64- ก.ค.65  นข 3685 

ปี ต.ค. 64- ก.ค.65  นข 3586 


