
                                                
 
   
ที่ ศธ 042๙0/ว2272                                                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                                                                              กรุงเทพมหานคร เขต 1  

     40  บางแวก 69  เขตภาษีเจริญ 
                                                                              กรุงเทพมหานคร 10160 

                                                                  28  มถิุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว ๗  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๔ 
 2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว ๒4๘๐  
              ลงวันที่  ๓1 พฤษภาคม  256๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน ๑ ชุด 
                     ๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จำนวน ๑ ชุด   
                     3. แบบคำร้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน ๑ ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1   สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ใช้บังคับทุกส่วนราชการ ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดขนาดสถานศึกษา รายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.256๔ น้ัน     

ทั้งน้ี เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวทราบ  หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ในสถานศึกษาที ่ว่างและสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง (ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๔) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ย่ืนคำร้องขอย้ายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ตามกรอบการพิจารณา ในตารางรายละเอียด
องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ดังน้ี  

๑. คำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด       จำนวน ๒ ชุด  
๒. สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจบัุน   จำนวน ๒ ชุด 

                         โดยมีเจา้หน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  
                     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ฉบับ  

๔. สำเนารายงานการประชุมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๒ ชุด 
๕. เอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดในการประเมินศักยภาพฯ จำนวน ๘ เล่ม 
๖. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต 

 

/จัดส่งถึง....................... 

 



                                                                 - ๒- 

จัดส่งถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
256๔ เวลา๑๖.๓๐ น. ทั้งน้ี จะถือการลงทะเบียนรับ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นสำคัญ หากพ้น
กำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.sesao1.go.th 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

                                             ขอแสดงความนับถือ    

                                                             
                                                               (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                          
โทร. 02 410 204 4 ต่อ 402  
โทรสาร 02 410 150 6 
 
 
 
 



 
 
 
    

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.256๔ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
----------------------------------- 

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕6๔ โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืน             
คำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๒4๘๐ ลงวันที่ ๓1 พฤษภาคม 
256๔ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 
256๔ ทั้งน้ี คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลา คำร้อง
ขอย้ายใดยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคำร้องน้ันเป็นอันยกเลิก  

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง (จากการเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง   
 

ที่ 
 

สถานศึกษา เขต ตำแหน่งเลขที ่ จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
สถานศึกษา 

๑ โยธินบูรณะ บางซื่อ 3374 ๓,๕๖๒ ใหญ่พิเศษ 
๒ เทพศิรินทร ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 522 ๓,๑๒๐ ใหญ่พิเศษ 
๓ ชิโนรสวิทยาลัย บางกอกน้อย 7130 ๑,๘๙๓ ใหญ่พิเศษ 
๔ สุวรรณารามวิทยาคม บางกอกน้อย 4226 ๑,๔๔๓ ใหญ ่
๕ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2104 ๑,๑๗๙ ใหญ ่

 
2) ตำแหน่งรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน  จำนวน  ๓๖  ตำแหน่ง  
  

ที่ สถานศึกษา เขต ตำแหน่งเลขที ่ จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
สถานศึกษา 

1 โยธินบูรณะ บางซื่อ 3375 ๓,๕๖๒ ใหญ่พิเศษ 
 2 โยธินบูรณะ บางซื่อ 3377 ๓,๕๖๒ ใหญ่พิเศษ 
๓ ศึกษานารี ธนบุรี 6997 ๓,๒๘๖ ใหญ่พิเศษ 
๔ มัธยมวัดสิงห์ จอมทอง 12395 ๓,๒๓๙ ใหญ่พิเศษ 



ที่ สถานศึกษา เขต ตำแหน่งเลขที ่ จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
สถานศึกษา 

๕ สวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร 275 ๓,๑๘๒ ใหญ่พิเศษ 
 ๖ สตรีวิทยา พระนคร 2247 ๓,๑๑๔ ใหญ่พิเศษ 
๗ วัดราชโอรส จอมทอง 6847 ๓,๐๑๒ ใหญ่พิเศษ 
๘ วัดราชโอรส จอมทอง 6848 ๓,๐๑๒ ใหญ่พิเศษ 
๙ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ราชเทวี 4044 ๒,๙๗๗ ใหญ่พิเศษ 
๑๐ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ราชเทวี 4058 ๒,๙๗๗ ใหญ่พิเศษ 
๑๑ บางปะกอกวิทยาคม ราษฎร์บูรณะ 14205 ๒,๙๗๔ ใหญ่พิเศษ 
๑๒ มัธยมวัดหนองแขม หนองแขม 4881 ๒,๙๕๔ ใหญ่พิเศษ 
๑๓ มัธยมวัดหนองแขม หนองแขม 12946 ๒,๙๕๔ ใหญ่พิเศษ 
๑๔ ศึกษานารีวิทยา บางบอน 12966 ๒,๘๓๓ ใหญ่พิเศษ 
๑๕ โพธิสารพิทยากร ตลิ่งชัน 107619 ๒,๗๗๔ ใหญ่พิเศษ 
๑๖ ทวีธาภิเศก บางกอกใหญ่ 14190 ๒,๔๖๘ ใหญ่พิเศษ 
๑๗ ราชวินิต มัธยม ดุสิต 13119 ๒,๑๗๕ ใหญ่พิเศษ 
๑๘ ราชวินิต มัธยม ดุสิต 13121 ๒,๑๗๕ ใหญ่พิเศษ 
๑๙ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภาษีเจริญ 107889 ๒,๐๖๒ ใหญ่พิเศษ 
๒๐ วัดราชบพิธ พระนคร 110830 ๑,๘๙๖ ใหญ่พิเศษ 
๒๑ ปัญญาวรคุณ บางแค 12965 ๑,๘๒๐ ใหญ่พิเศษ 
๒๒ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระนคร 3172 ๑,๗๕๖ ใหญ่พิเศษ 
๒๓ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ทุ่งครุ 3300 ๑,๕๖๖ ใหญ ่
๒๔ วัดอินทาราม ธนบุรี 6711 ๑,๓๓๐ ใหญ ่
๒๕ มัธยมวัดดุสิตาราม บางกอกน้อย 84209 ๙๔๒ ใหญ ่
๒๖ ฤทธิณรงค์รอน บางกอกใหญ่ 3702 ๗๒๖ ใหญ ่
๒๗ พิทยาลงกรณ์พิทยาคม บางขุนเทียน 7 ๓๗๔ กลาง 
๒๘ ไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษีเจริญ 8346 ๓๓๗ กลาง 
๒๙ มัธยมวัดดาวคนอง ธนบุรี 13586 ๓๓๑ กลาง 
๓๐ แจงร้อนวิทยา ราษฎร์บูรณะ 5568 ๓๑๔ กลาง 
๓๑ วัดบวรนิเวศ พระนคร 1371 ๓๐๗ กลาง 
๓๒ วิมุตยารามพิทยากร บางพลัด 8451 ๒๗๘ กลาง 
๓๓ มักกะสันพิทยา ราชเทวี 2108 ๒๒๕ กลาง 
๓๔ วัดสระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 4360 ๒๑๑ กลาง 
๓๕ สวนอนันต์ บางกอกน้อย 1162 ๑๘๖ กลาง 
๓๖ วัดสังเวช พระนคร 2231 ๑๕๙ กลาง 

 



ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ ว่าง และ
สถานศึกษาที่คาดว่าจะว่างดังกล่าว ให้ย่ืนคำร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
  ๑. คำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด       จำนวน ๒ ชุด  

๒. สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจบัุน   จำนวน ๒ ชุด 
                         โดยมีเจา้หน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  
                     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ฉบับ  

๔. สำเนารายงานการประชุมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๒ ชุด 
๕. เอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดในการประเมินศักยภาพฯ จำนวน ๘ เล่ม 
๖. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต 

  ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า             
ไม่ประสงค์ขอย้าย  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          

                                                           
                                                               (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 




























