
 
 

ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/5044                                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
                       ๑๙๗ หมู่ ๒๐ ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
                                                                จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 

          25  ธันวำคม  ๒๕62 

เรื่อง  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดตำมรำยชื่อดังแนบ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ที่ 710/2562  จ ำนวน ๑ ชุด 
 2.ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ที่ 711/2562  จ ำนวน ๑ ชุด 

  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์            
ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 ได้อนุมัติย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 13 รำย แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 33 ดังนี้ 

1.ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 
   1.1 ย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จ ำนวน 1 รำย 
          2.ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 13 รำย 

2.1 ย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จ ำนวน 6 รำย 
2.2 ย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 จ ำนวน 4 รำย 
2.3 ย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 จ ำนวน 2 รำย 
2.4 ย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 จ ำนวน 1 รำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงขอแจ้งค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
ที่ 710/2562 เรื่อง ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 1 รำย และค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ที่ 711/2562 เรื่อง ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 13 รำย รำยละเอียดตำมท่ีส่งมำด้วย1.และ 2.  
และขอควำมร่วมมือให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. กำรรับย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓    
ได้มีหนังสือแจ้งค ำสั่งย้ำยและแต่งตั้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัดเดิมทรำบ เพ่ือแจ้ง ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
มอบหมำยงำนและมำรำยงำนตัวปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายใน 15 วัน หลังจากรับทราบค าสั่ง 
 ๒. กำรย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกัน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 14  รำย รับทรำบค ำสั่ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งพร้อมมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้
เรียบร้อย และไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้เรียบร้อย ภายใน 15 วันหลังจากรับทราบค าสั่ง  
โดยไม่ต้องเดินทำงไปรำยงำนตัวที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  และเมื่อโรงเรียนต้นสังกัดและ
โรงเรียนปลำยทำงด ำเนินกำรรับและส่งตัวผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบด้วย 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

            ขอแสดงควำมนับถือ   

 
            (นำยส ำเริง บุญโต) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  โทร. ๐๘-๘๕๘๖-๑๘๐๑  โทรสำร ๐-๔๔๗๑-๓๔๖๕ 



 
แนบท้ำยหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ที่ ศธ  ๐๔๒๖๓/ 5044  ลงวันที ่ 25 ธันวำคม 2562   
เรียน 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
 2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร 
 3. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 
 4. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
 5. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์    
 6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
 7. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ 
 8. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรมเทพพิทยำคม 
 9. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
 10. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองสนิทวิทยำ 
 11. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแร่วิทยำ 
 12. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ 
 13. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ 
 14. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำบัววิทยำ 
 15. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
  
 

 


