
 
 
 

 
       
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.256๕ (เพิ่มเติม) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
----------------------------------- 

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 7 ลงวันท่ี 1๒ พฤษภาคม ๒๕64 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี 
การย้าย หน้า 7 ข้อ 7.1.5 กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ลาออก เปล่ียนตำแหน่ง ย้ายไปต่างจังหวัด ย้ายกรณี
อื่น ฯลฯ เมื่อการย้ายตามข้อ 7.1.3 เสร็จส้ินแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยท่ัวกันโดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 7.1.1 - ข้อ 7.1.3 และหากมีตำแหน่งว่าง 
ในสัดส่วนท่ีใช้รับย้ายเหลืออยู่ ก็ให้ดำเนินการตามข้อ 7.1.4 ต่อไป 

ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายท่ียื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุช่ือสถานศึกษาท่ีว่ าง
ภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาท่ีมีตำแหน่งว่าง 
และสถานศึกษาท่ีไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบการ
พิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คำร้ องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนี ้

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๗ ตำแหน่ง  
ท่ี โรงเรียน เขต ตำแหน่งเลขที่ จำนวนนักเรียน ขนาดสถานศึกษา 
1 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดอนเมือง 12464 2,623 ใหญ่พิเศษ 
2 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ลาดกระบัง 14247 3,181 ใหญ่พิเศษ 
3 พรตพิทยพยัต ลาดกระบัง 83360 2,902 ใหญ่พิเศษ 
4 ราชดำริ ประเวศ 11996 2,264 ใหญ่พิเศษ 
5 ราชวินิตบางเขน หลักส่ี 81118 1,848 ใหญ่พิเศษ 
6 ศรีพฤฒา สะพานสูง 7658 1,620 ใหญ่ 
7 สารวิทยา จตุจักร 18041 3,018 ใหญ่พิเศษ 

ท้ังนี้ ใหผู้้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาท่ีว่างดังกล่าว ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 3246 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

1. คำร้องขอย้ายตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กำหนด     จำนวน 2 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ท่ีเป็นปัจจุบัน    จำนวน 2 ชุด 
    (โดยมีเจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) 

/3. สำเนา... 
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3. สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนารายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน 2 ชุด 
5. เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ   จำนวน 8 ชุด 
6. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท่ีอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน 1 ชุด 

โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 6   ท้ังนี้ถือการลงทะเบียนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เลขท่ี ๑๑๒๖ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ภายในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม 256๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน                

    ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๕ 
 
 
 

     (นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)    
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                แบบค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ

                                                                                   ย่ืนค ำร้องขอย้ำย ๑-๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

     กำรย้ำยไปสังกัด  เขตพ้ืนกำรศึกษำ………………………………………..  ส ำนักบริหำรงำนศึกษำพิเศษ  ส่วนรำชกำร

 ภำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

 ต่ำงเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ช่ือ-สกุล …………………………………………………….…………………………ต ำแหน่ง…………..…………….. วิทยฐำนะ……………………………….………………… 

หน่วยงำนกำรศึกษำ……………………………………………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………….. ขอย้ำยกรณี  ปกติ     พิเศษ กรณี…………………………………………

รับเงินเดือนอันดับ…………………………...............................……….ข้ัน………………………………….………บำท (ปีงบประมำณ……………………………….)

                           ประวัติส่วนตัว                              ข้อมูลอ่ืนๆ                    ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี                เหตุผลกำรขอย้ำย

๑.เกิดวันท่ี……..…..เดือน…………………….…….พ.ศ……..……. ๑. ผลกำรปฏิบัติงำน (ระบุ) ๑.สถำนศึกษำ  ..................................................................

๒.วุฒิ…………………………………………………………………….....      ..........................................................................      ๑.  .......................................................................  ..................................................................

……………………………………………………………………………….      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

๓.ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….      ..........................................................................     ๒.  .......................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….      ..........................................................................      ..........................................................................  ..................................................................

๔.ประสบกำร………………………………………………………….      ..........................................................................     ๓.  .......................................................................  ..................................................................

………………………………………………………………………………….. ๒. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ      ..........................................................................  ..................................................................

…………………………………………………………………………………..     เคยถูกลงโทษทำงวินัย      ..........................................................................  ..................................................................

…………………………………………………………………………………..  ภำคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดข้ันเงินเดือน      ..........................................................................  ..................................................................

๕.คู่สมรสช่ือ……………………………………………………………       เคยถูกพิจำรณำเก่ียวกับกำรประกอบวิชำชีพครู/ ๒.ถ้ำไม่ได้ตำมระบุ  ..................................................................

อำชีพ……………………………………………………………………… ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ………..(๑) ขอระงับกำรย้ำย  ..................................................................

ท่ีท ำงำน……………………………………………………………………  ตักเตือน              ภำคทัณฑ์ ………..(๒) หน่วยงำนกำรศึกษำใดก็ได้ใน  ..................................................................

ต ำบล………………………………………………………………………  พักใช้ใบอนุญำต     เพิกถอนในอนุญำต กรณีได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ (๒)แล้ว  ..................................................................

อ ำเภอ……………………………………………………………………… จะไม่ขอระงับหรือเปล่ียนแปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆท้ังส้ิน  ..................................................................

จังหวัด……………………………………………………………………… หมำยเหตุ ๑.ระบุช่ือสถำนศึกษำได้ไม่เกิน ๓ แห่งเท่ำน้ัน  ..................................................................

             ๒.กำรย้ำยไปสังกัด สพท.ให้ระบุสถำนศึกษำ  ..................................................................



ได้เพียงจังหวัดเดียว  ..................................................................

๒
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.....................................................         ๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน            ขอย้ายสับเปล่ียนกับ (กรณีสับเปล่ียน) ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา

    หมู่ท่ี...............ต ำบล.......................................................     จ ำนวนบุคลำกร............................................คน นำย/นำง/นำงสำว..........................................................

    อ ำเภอ............................................................................     จ ำนวนห้องเรียน..........................................ห้อง ต ำแหน่ง........................................................................  ..................................................................

    จังหวัด...........................................................................     จ ำนวนนักเรียน............................................คน ต ำแหน่งเลขท่ี...................................อันดับ..................  ..................................................................

๗. ท่ีอยู่เม่ือได้รับย้ำยแล้ว...................................................   ปฐมวัย                       จ ำนวน ...........คน ข้ัน.....................................................บำท  ..................................................................

    หมู่ท่ี...............ต ำบล......................................................   ระดับช้ัน ป.๑-๖            จ ำนวน...........คน โรงเรียน/ศูนย์................................................................  ..................................................................

   อ ำเภอ............................................................................   ระดับช้ัน ม.๑-๓            จ ำนวน...........คน .....................................................................................  ..................................................................

    จังหวัด...........................................................................   ระดับช้ัน ม.๔-๖            จ ำนวน...........คน ลงช่ือ

                     ประวัติการรับราชการ (.................................................................)

๑. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง................................................. ๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการท่ี           หลักฐานประกอบการพิจารณา ต ำแหน่ง........................................................

สังกัด..............................................................................      ..........................................................................  ส ำเนำ ก.พ.๗

ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. ..............      ..........................................................................  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ..................................................................

๒. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.................................................      ..........................................................................  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส  ..................................................................

สังกัด..............................................................................      ..........................................................................  ใบรับรองแพทย์  ..................................................................

ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. ..............      ..........................................................................  บันทึกประจ ำวัน ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง  ..................................................................

๓. เคยลำศึกษำต่อ (คร้ังหลังสุด) ระดับ..............................      ต้ังแต่วันท่ี.......เดือน..........................พ.ศ. ..........  บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปล่ียนทุกคน  ..................................................................

    สถำนศึกษำ.................................................................  วิสัยทัศน์ควำมเป็นผู้น ำ

    ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. ..............  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................ ลงช่ือ

    ถึงวันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ. ..............        .............................................................................. (..................................................................)

๔. รวมเวลำรับรำชกำรท้ังหมด.....................................ปี ต ำแหน่ง.......................................................

    ..................เดือน...................................................วัน

ขอรับรองว่ำข้อมูลถูกต้องและเป็นควำมจริง

       ลงช่ือ…………………………………………………………………..ผู้ขอย้ำย

             (……………………………………………………………………)

       วัน………………เดือน………………………………………พ.ศ………….


