
   บัญชีตําแหน�งว�างและคาดว�าจะว�างผู�บริหารสถานศึกษา 
                          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                           ……………………………………………… 
          
         1.ตําแหน�งผู�อํานวยการสถานศึกษา   จํานวน  41  ตําแหน�ง  ดังนี้ 
                        -ตําแหน�งว�าง  จํานวน   31    ตําแหน�ง 
                        1.โรงเรียนบานชัฎเจริญ   อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน 65 คน 
    2.โรงเรียนวัดนาหนอง   อําเภอเมืองราชบุรี            จํานวนนักเรียน  50  คน 
    3.โรงเรียนวัดบางกระ     อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน 223  คน 
    4.โรงเรียนบานเขาชาง  อําเภอปากท*อ      จํานวนนักเรียน  86  คน 
    5.โรงเรียนบานเขาอีสาน    อําเภอปากท*อ   จํานวนนักเรียน  33  คน 
    6.โรงเรียนบานหัวเขาจีน   อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  29  คน 
    7.โรงเรียนบานยางคู*  อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  51  คน 
    8.โรงเรียนบานไทรงาม   อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  104  คน 
    9.โรงเรียนบานพุคาย   อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  101 คน 
    10.โรงเรียนบานท*ายาง  อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  104  คน 
    11.โรงเรียนบานหุบพริก  อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  99 คน 
    12.โรงเรียนบานหนองไก*เถ่ือน  อําเภอจอมบึง จํานวนนักเรียน  30 คน 
              13.โรงเรียนบานหนองขนาก    อําเภอจอมบึง จํานวนนักเรียน  78  คน 
    14.โรงเรียนบานโกรกสิงขร   อําเภอจอมบึง  จํานวนนักเรียน  62  คน 
    15.โรงเรียนบานพุตะเคียน  อําเภอจอมบึง  จํานวนนักเรียน  42 คน 
    16.โรงเรียนบานหนองปากชัฏ  อําเภอจอมบึง จํานวนนักเรียน  65  คน 
    17.โรงเรียนบานรางเฆ*  อําเภอจอมบึง  จํานวนนักเรียน  64  คน 
    18.โรงเรียนบานหนองไผ*  อําเภอจอมบึง  จํานวนนักเรียน  49 คน 
    19.โรงเรียนบานหนองสีนวล  อําเภอจอมบึง จํานวนนักเรียน  72  คน 
    20.โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ  อําเภอวัดเพลง จํานวนนักเรียน  20  คน 
    21.โรงเรียนบานปากสระ  อําเภอวัดเพลง  จํานวนนักเรียน  9 คน 
    22.โรงเรียนวัดเขากลิ้ง   อําเภอสวนผึ้ง  จํานวนนักเรียน  9  คน 
    23.โรงเรียนบานทุ*งศาลา   อําเภอสวนผึ้ง  จํานวนนักเรียน  99  คน 
    24.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ  อําเภอสวนผึ้ง จํานวนนักเรียน  50  คน 
    25.โรงเรียนบานชัฎหนองหมี   อําเภอสวนผึ้ง จํานวนนักเรียน  95  คน 
    26.โรงเรียนบานหนองหมอขาว  อําเภอสวนผึ้ง จํานวนนักเรียน  30  คน 
    27.โรงเรียนบานกลวย  อําเภอสวนผึ้ง  จํานวนนักเรียน  64 คน 
    28.โรงเรียนบานพุบอนบน  อําเภอบานคา  จํานวนนักเรียน  43  คน 
    29.โรงเรียนบานเก*าตนมะค*า  อําเภอบานคา จํานวนนักเรียน  43  คน 
    30.โรงเรียนโรตารี่ 1 บานพุน้ํารอน  อําเภอบานคา จํานวนนักเรียน  81  คน 
    31.โรงเรียนบานหวยยางโทน  อําเภอปากท*อ จํานวนนักเรียน  134 คน 
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                      - ตําแหน�งคาดว�าจะว�าง  จํานวน  10   ตําแหน�ง    
    1.โรงเรียนวัดทุ*งหญาคมบาง    อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน 115  คน 
    2.โรงเรียนวัดดอนแจง   อําเภอเมืองราชบุรี   จํานวนนักเรียน 197  คน 
    3.โรงเรียนวัดดอนตะโก  อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน  62  คน 
    4.โรงเรียนวัดเขากรวด    อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน  70  คน 
    5.โรงเรียนวัดอัมพวัน    อําเภอเมืองราชบุรี   จํานวนนักเรียน  88  คน 
    6.โรงเรียนชุมชนวัดทุ*งหลวง  อําเภอปากท*อ  จํานวนนักเรียน  89  คน 
    7.โรงเรียนวัดหนองบัว   อําเภอปากท*อ   จํานวนนักเรียน  54  คน 
    8.โรงเรียนบานตลาดควาย  อําเภอจอมบึง   จํานวนนักเรียน  124  คน 
    9.โรงเรียนบานลําพระ  อําเภอบานคา   จํานวนนักเรียน  358  คน 
    10.โรงเรียนบานโป>งกระทิงล*าง  อําเภอบานคา  จํานวนนักเรียน  229  คน 
 
         2.ตําแหน�งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  14  ตําแหน�ง   ดังนี้ 
                      -ตําแหน�งว�าง    จํานวน  12  ตําแหน�ง 
  1.โรงเรียนวัดดอนตลุง   อําเภอเมืองราชบุรี   จํานวนนักเรียน   459  คน 
  2.โรงเรียนวัดน้ําพุ      อําเภอเมืองราชบุรี   จํานวนนักเรียน   444  คน 
  3.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จํานวนนักเรียน  438   คน 
  4.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง   อําเภอจอมบึง   จํานวนนักเรียน   480  คน 
  5.โรงเรียนบานจอมบึง  อําเภอจอมบึง   จํานวนนักเรียน  1,209  คน 
  6. โรงเรียนวัดด*านทับตะโก  อําเภอจอมบึง   จํานวนนักเรียน  524  คน 
                      7.โรงเรียนมหาราช 7  อําเภอจอมบึง   จํานวนนักเรียน  531  คน 
  8.โรงเรียนรุจิรพัฒนA  อําเภอสวนผึ้ง    จํานวนนักเรียน  1,209  คน 
  9.โรงเรียนชุมชนบานบ*อ  อําเภอสวนผึ้ง   จํานวนนักเรียน    852  คน 
  10.โรงเรียนบานตะโกล*าง   อําเภอสวนผึ้ง   จํานวนนักเรียน    677  คน 
  11.โรงเรียนสินแร*สยาม   อําเภอสวนผึ้ง   จํานวนนักเรียน    448  คน 
  12.โรงเรียนบานโป>งกระทิงบน อําเภอบานคา  จํานวนนักเรียน  410  คน 
        
                     -ตําแหน�งคาดว�าจะว�าง จํานวน 2 ตําแหน�ง   
              1.โรงเรียนวัดหวยไผ*     อําเภอเมืองราชบุรี   จํานวนนักเรียน   529    คน 
              2.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช*วงสุวนิช)    อําเภอเมืองราชบุรี     จํานวนนักเรียน  3,267  คน 
 
 


