
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 

 เรื่อง  ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพ่ิมเติม) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  

................................................... 
 
  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  
๒๕๕๔  ข้อ ช  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ  วิธีการ ข้อ ๓ โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศ
ต าแหน่งว่างให้ทราบโดยทั่วกัน  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงประกาศ
ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาว่าง  จ านวน  6 อัตรา (ใช้รับย้ายได้ จ านวน 3 อัตรา) 
2. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาว่าง  จ านวน  29  อัตรา (ใช้รับย้ายได้ จ านวน 15 อัตรา) 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายด ารงต าแหน่งว่างดังกล่าว  ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ภายในวันที่  12  พฤศจิกายน  2561  ส าหรับ                      
ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว 
รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม สามารถส่งค าร้องขอย้ายด ารงต าแหน่งว่างและว่างต่อเนื่องเพ่ิมเติมได้   หากค าร้องขอ
ย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 

                                                                                    
       (นายศุภชัย  ชนะดี) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าแหน่งว ง่าวููบรรหนารถาา่ึกษาา 
ถ า่ัษวา่เขตพื้่ที่ษารึกษาาประามึกษาาเพชรรุรี เขต 1 

แห่รทบายประษาึถ า่ัษวา่เขตพื้่ที่ษารึกษาาประามึกษาาเพชรรุรี เขต 1 ลว่ั่ที่  25  ตุลาคม  2561 

ต าแหน่งวรอวููบอ า่่ยษารถาา่ึกษาา จ า่่่ 6 ต าแหน่งว 

ที ่ ต าแหน่งว 
เลขที่

ต าแหน่งว 
อ าเภอ โรวเรีย่ 

จ า่่่
่ัษเรีย่ 

1 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 493 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 500 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

3 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 520 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

4 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 เมืองเพชรบุรี อนุบาลเพชรบุรี 1714 

5 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2658 เมืองเพชรบุรี อนุบาลเพชรบุรี 1714 

6 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 387 บ้านแหลม บ้านแหลม 539 
 
ต าแหน่งวููบอ า่่ยษารถาา่ึกษาา  จ า่่่ 29 ต าแหน่งว 

  
ที ่ ต าแหน่งว 

เลขที่
ต าแหน่งว 

อ าเภอ โรวเรีย่ 
จ า่่่
่ัษเรีย่ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1507 เมืองเพชรบุรี วัดอินทาราม 6 

2 ผู้อ านวยการโรงเรียน 370 เมืองเพชรบุรี บ้านโตนดน้อย 26 

3 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1510 เมืองเพชรบุรี บ้านพี่เลี้ยง  18 

4 ผู้อ านวยการโรงเรียน 362 เมืองเพชรบุรี บ้านดอนมะขามช้าง  67 

5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 278 เมืองเพชรบุรี วัดถิ่นปุรา  35 

6 ผู้อ านวยการโรงเรียน 598 เมืองเพชรบุรี บ้านบ่อหวาย 56 

7 ผู้อ านวยการโรงเรียน 214 เมืองเพชรบุรี วัดสิงห์ 72 

8 ผู้อ านวยการโรงเรียน 59 เมืองเพชรบุรี วัดเวียงคอย 64 

9 ผู้อ านวยการโรงเรียน 329 เมืองเพชรบุรี วัดบางทะลุ 78 

10 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3014 เมืองเพชรบุรี วัดโพธิ์ทัยมณี 68 

11 ผู้อ านวยการโรงเรียน 647 เขาย้อย วัดโพธิ์  22 

12 ผู้อ านวยการโรงเรียน 850 เขาย้อย วัดดอนทราย  40 

13 ผู้อ านวยการโรงเรียน 664 เขาย้อย วัดห้วยโรง 136 

14 ผู้อ านวยการโรงเรียน 679 เขาย้อย วัดทรงธรรม 47 

15 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3104 เขาย้อย วัดหนองประดู่ 28 

16 ผู้อ านวยการโรงเรียน 762 เขาย้อย บ้านสระพัง 27 

17 ผู้อ านวยการโรงเรียน 788 เขาย้อย วัดท้ายตลาด 142 
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ที ่ ต าแหน่งว 
เลขที่

ต าแหน่งว 
อ าเภอ โรวเรีย่ 

จ า่่่
่ัษเรีย่ 

18 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2739 บ้านแหลม วัดลัด  32 

19 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2848 บ้านแหลม วัดบางล าภู 49 

20 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2990 บ้านแหลม วัดสมุทรธาราม 68 

21 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2586 บ้านแหลม มิตรภาพที่ 34 81 

22 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2691 บ้านแหลม วัดปากอ่าว 124 

23 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2889 บ้านแหลม วัดราษฏร์ศรัทธา 81 

24 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2621 บ้านแหลม วัดกุฏิ 174 

25 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3024 หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองรี 106 

26 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2586 หนองหญ้าปล้อง บ้านสามเรือน 62 

27 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3024 หนองหญ้าปล้อง บ้านปากรัตน์ 35 

28 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3032 หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองไผ่ 30 

29 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3059 หนองหญ้าปล้อง บ้านไทรงาม 5 
 


