
 
ท่ี ศธ 04168/4733                    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
                  บริเวณโรงเรียนปรำสำท ถนนโชคชัย-เดชอุดม       

            ต ำบลกังแอน อ ำเภอปรำสำทจังหวัดสุรินทร์  32140 

  9   ธันวำคม 2565 

เรื่อง  กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย  1.ประกำศต ำแหน่งว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน 1 ชุด 
         2.แบบค ำร้องขอย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน 1 ชุด 
         3.บัญชีสรุปกำรรับ-ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรย้ำย    จ ำนวน 1 ชุด 
         4.ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(รำยละเอียดตัวชี้วัด) จ ำนวน 1 ชุด 

         ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำประจ ำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม รำยละเอียดตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 1 เพื่อให้ผู้
ประสงค์ขอย้ำยท่ียื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถำนศึกษำที่ว่ำงภำยหลังไว้ ให้ย่ืนควำมประสงค์ขอย้ำยไป
ด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำดังกล่ำวได้ รวมทั้งผู้ท่ีมิได้ยื่นค ำร้องขอย้ำยไว้เดิม หำกประสงค์จะขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใน
สถำนศึกษำท่ีมีต ำแหน่งว่ำงและสถำนศึกษำท่ีไม่มีต ำแหน่งว่ำงก็ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยเพิ่มเติมได้ หำกค ำร้องขอย้ำยเพิ่มเติม
ใดไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้ย้ำย ค ำร้องขอย้ำยดังกล่ำวเป็นอันยกเลิก  

           กำรนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 จึงขอประชำสัมพันธ์ ให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำที่มีคุณสมบัติและมีควำมประสงค์ขอย้ำยย่ืนค ำร้องขอย้ำยเพิ่มเติมผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ และให้จัดส่ง
ค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 1.แบบค ำร้องขอย้ำย    จ ำนวน 2 ชุด แต่ละชุดต้องแนบเอกสำรประกอบพร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง ดังนี ้

       1.1 ส ำเนำ ก.พ.7 ท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนประวัติลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง  
      1.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
      1.3 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและส ำเนำมติของ

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดท่ีให้ควำมเห็นชอบในกำรขอย้ำย 
      1.4 ส ำเนำปริญญำบัตรและใบแสดงผลกำรเรียน  
       1.5 ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล ทะเบียนสมรสฯ  
2.บัญชีรับ-ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรย้ำย                                        จ ำนวน  2 ชุด 
3.เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมรำยละเอียดตัวชี้วัดฯ(ข้อท่ี 1 - ข้อท่ี 6 ไม่ต้องแยกเล่ม)   จ ำนวน  6 เล่ม 

โดยจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับตัวชี้วัดพร้อมระบุเลขหน้ำให้ชัดเจน ส่งถึง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 3 ภำยในวันที่ 23 ธันวำคม 2565 เวลำ 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ท้ังนี้       
กำรจัดส่งค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ถือเป็นหน้ำท่ีของผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยท่ีจะต้องจัดส่งเอกสำร              
ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมองค์ประกอบตัวชี้วัด กรณีเป็นส ำเนำเอกสำรให้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
ในเอกสำรทุกหน้ำด้วยปำกกำสีน้ ำเงิน หำกรำยกำรใดไม่ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องจะถือว่ำเอกสำรไม่สมบูรณ์
และจะไม่น ำมำพิจำรณำ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ขอแสดงควำมนับถือ 
   

                  (นำยทวีสิทธิ์  มั่นจิต) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                       
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง  
โทร. 044 552351 โทรสำร 044 552052 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เรื่อง  ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี พ.ศ.2565 (เพ่ิมเติม)  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
                                                     ----------------------------------- 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2565  ประกอบกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีมติก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในรับย้ายและใช้ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในภาพรวมทั้งจังหวัด นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จึงประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้าย
ที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ในสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ ภายในวันที่ 23 
ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หากค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายค าร้องขอย้ายดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ขอย้าย “ต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 
12 เดือน โดยให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2565”  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 
(นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 



ต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง จ ำนวน
เลขท่ี เบิกจ่ำยตรง เด็กนักเรียน

10 มิ.ย. 65
1 เกษตรอีสานสามัคคี กาบเชิง 181 0273953 153 คศ.3 57,010 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

2 บา้นโนนทอง(อ าเภอกาบเชิง) กาบเชิง 2481 0273925 135 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

3 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อม กาบเชิง 7481 0273634 82 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
4 หวลถวิลวิทยา กาบเชิง 7817 0273639 52 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

5 บา้นโคลด ปราสาท 3481 0272098 47 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

6 บา้นจีกแดก(อ าเภอปราสาท) ปราสาท 3851 0272413 54 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

7 บา้นปราสาท ปราสาท 3132 0272557 108 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

8 บา้นพนม ปราสาท 3600 0272163 50 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

9 บ้านล าดวน(เมยราษฎร์อปุถมัภ์) ปราสาท 3393 0272722 93 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

10 บา้นล าดวนพัฒนา ปราสาท 3351 0272683 70 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

11 บา้นกุง ศรีณรงค์ 6873 0274541 114 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

12 บา้นคูขาด ศรีณรงค์ 6879 0274551 119 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

13 บา้นพะเนาว์ ศรีณรงค์ 6856 0274455 48 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

14 วิทยาราษฎร์นกุูล ศรีณรงค์ 6733 0274508 280 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

15 จตุคามวิทยา สังขะ 6273 0273424 129 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

16 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ 6158 0272847 51 คศ.3 55,550 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

17 บา้นคะนา สังขะ 6619 0273180 75 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

18 บา้นศรีมงคล สังขะ 6382 0273009 87 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

19 บา้นหลัก สังขะ 6587 0273222 128 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

20 บา้นหว้ยสิงห์ สังขะ 6524 0273162 53 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

21 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สังขะ 6953 0273384 82 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

1 บา้นแยงมิตรภาพท่ี 146 สังขะ 0274792 7644 226 คศ.2 24,160 ปรับปรุงต าแหนง่
2 บา้นโคกตะเคียน กาบเชิง 0273888 7444 298 คศ.3 58,390 ปรับปรุงต าแหนง่
3 บา้นบกัจรัง กาบเชิง 0273629 7480 266 คศ.3 58,390 ปรับปรุงต าแหนง่
4 บา้นคูตัน กาบเชิง 0273714 4458 199 คศ.3 43,080 ปรับปรุงต าแหนง่
5 บา้นสน บวัเชด 0274217 8665 410 คศ.3 35,800 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

6 บา้นขนาดมอญ สังขะ 0273098 9250 480 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

7 บา้นตะโนน ศรีณรงค์ 0274422 6838 432 คศ.3 58,390 ว่างเนื่องจากได้รับการย้าย

ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ล ำดับ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษสุรินทร์ เขต 3

รับเงินเดือน
อ ำเภอโรงเรียน หมำยเหตุ

อันดับ ข้ัน



บัญชีการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ชื่อ-สกุลผู้ขอย้าย (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. ..... 
ต าแหน่ง...................................................................โรงเรียน........................................... .................................... 
⎕ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา..................................................... ...............................เขต.......... 
⎕ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา..................................................................................................... 
 

ระหว่างผู้ขอย้าย กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหต ุ

ชุด/เล่ม ชุดละ(หน้า/แผ่น) 
1 หนังสือน าส่ง 1 แผ่น  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องตรงกันแล้ว 
2 ค าร้องขอย้าย 2 ชุด  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
3 ส าเนา ก.พ.7 2 ชุด   
4 ส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด  (...........................................)ผู้ส่ง 
5 ส าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน 2 ชุด  ผู้ขอย้าย 
6 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2 ชุด   
7 เอกสารประกอบการพิจารณาตามตวัชี้วดั ตามข้อ 1 - ข้อ 6 6 เล่ม   
8 เอกสารประกอบอื่น ๆ.............................................................   (....................................................)ผู้รับ 
 ................................................................................................   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน สพท. 
     
     
     
     

 
 

ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหต ุ

ชุด ชุดละ(แผ่น) 
1 ค าร้องขอย้าย 1 ชุด  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องตรงกันแล้ว 
2 ส าเนา ก.พ.7 1 ชุด  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
3 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด   
4 ส าเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด  (....................................................)ผู้ส่ง 
5 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1 ชุด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน สพท. 
6 เอกสารประกอบการพิจารณาตามตวัชี้วดั ตามข้อ 1 - ข้อ 6 5 เล่ม   
 เอกสารประกอบอื่น ๆ.............................................................   (....................................................)ผู้รับ 
 ................................................................................................   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน ศธจ. 
 ................................................................................................    
     

 


