
















 
แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครู  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

วันทีย่ื่นค ำร้องขอย้ำย............ เดือน.................................. พ.ศ. …………...   สังกัด    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............................................................................   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

ชื่อ-สกุล……………………………………………….…………ต ำแหน่ง……..……...วิทยฐำนะ……….….………..……… 

เลขประจ ำตัวประชำชน  

สถำนศึกษำ............………………..………………………………………….……………..……………………………………… 

รับเงินเดือนอันดับ……..…….....….ขั้น……………….……..…………บำท (ปีงบประมำณ………..….………..…..) 

ขอย้ำย 
 

กรณี 

  ภำยในเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ   จังหวัด...................................................................  
  ต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         จังหวัด................................................................... 

  ปกต ิ    พิเศษ  กรณี.......................................................... 
  เพ่ือควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวันที…่…….เดือน……....……..…พ.ศ..….….….. 
2. คุณวุฒิ……………………………………….……………… 
   สาขาวิชา/วิชาเอก………….………………………..….. 
   วิชาโท……………………………………………………..... 

(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ที่ส าเร็จการศึกษา) 

3. ความรู้ความสามารถ…….……………………..……… 
   ………………………………………………………..……….. 
   ………………………………………………………..……….. 
   ………………………………………………………..……….. 
   ………………………………………………………..……….. 
4. ประสบการณ์…………………………………………..… 
   ………………………………………………………..……….. 
   ………………………………………………………..……….. 
5. คู่สมรสช่ือ………………………………………..……… 
   อาชีพ……………………………………………………..…. 
   ที่ท างาน……………………………………………….……. 
   ต าบล……………………………………………………..…. 
   อ าเภอ……………………………………………………….. 
   จังหวัด………………………………………………….…... 

ข้อมูลอื่น ๆ  
1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
    เคยถูกลงโทษทางวินัย 
     ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน       
    เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
     ตักเตือน  ภาคทัณฑ ์
     พักใช้ใบอนุญาต   เพิกถอนใบอนุญาต 

2. สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 
     กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
     มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
     ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
     ยากล าบากในการเดินทาง 
     ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ 
         เขตพื้นท่ีการศึกษา..............................ก.ม. 
     อืน่ๆ (ระบุ)................................................. 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 

ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี 
ให้ระบุสถำนศึกษำท่ีขอย้ำย โดยเรียงล ำดับตำม
ควำมประสงค ์
(ขอย้ำยได้เพียงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียว) ดังน้ี 
1. หน่วยงำนกำรศึกษำ 
    (1) โรงเรียน…………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
    (2) โรงเรียน…………………….……………………….. 
…………………………………………………………………….. 
    (3) โรงเรียน…………………….……………………….. 
…………………………………………………………………….. 
    (4) โรงเรียน…………………….……………………….. 
…………………………………………………………………….. 
2. ถ้ำไม่ได้ตำมระบุ 
...............(1) ขอระงับการย้าย 
...............(2) สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา................................................. 
............................................................................... 
กรณไีด้รับการพิจารณาไดย้้ายตามข้อ 1 และ  
ข้อ 2 (2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

เหตุผลกำรขอย้ำย 

 กรณีปกต ิ
     ระบุ……………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………………..…………………………. 

 กรณีพิเศษ 
     ระบุ……………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
……………………………………..…………………………………. 
……………………………………..…………………………………. 

 กรณีเพ่ือควำมเหมำะสมและประโยชน์ 
       ของทำงรำชกำร 
     ระบุ……………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………. 
…………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………. 
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 6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……………………….………… 
   หมู่ที…่….……….ต าบล………………...………………… 
   อ าเภอ…………………………………………….…………. 
   จังหวัด…………………………………………….………... 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเลขท่ี………………… 
   หมู่ที…่………….ต าบล…………………………………… 
   อ าเภอ………………………………………….……………. 
   จังหวัด………………………………………..…………….. 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
1. เริ่มรับราชการต าแหน่ง…………………….…………. 
   สถานศึกษา........................................................ 
   สังกัด…………………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี……....เดือน……………….พ.ศ. …………. 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………………….………... 
   สถานศึกษา........................................................ 
   สังกัด…………………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี……....เดือน……………….พ.ศ. …………. 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด………….....………ปี 
   …………………………...…เดือน………………………วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
     ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
     อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
    ระดับ……………………………………………………….. 
    สถาบัน............................................................ 
    ตั้งแต่วันท่ี….....เดือน………..……….พ.ศ.…………. 

3. ปัจจบุันช่วยปฏิบัติรำชกำรที่  
    …………………………………………………………..……. 
    …………………………………………………………..……. 
    …………………………………………………………..……. 
    …………………………………………………………..……. 
    ตั้งแต่วันท่ี…….….เดือน……………….พ.ศ……….… 

4. รำงวัลที่ได้รับหรือผลงำนที่แสดงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
1............................................................................
...............................................................................
............................................................................. 
...............................................................................
............................................................................. 
2............................................................................
...............................................................................
............................................................................. 
...............................................................................
............................................................................. 
3............................................................................
...............................................................................
............................................................................. 
...............................................................................
............................................................................. 

ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว………………….………………………. 
เลขประจ าตัวประชาชน 
     
ต าแหน่ง………………………………………………………… 
ต าแหน่งเลขที…่……………..……อันดับ………………… 
ขั้น…………………………………………….…………….บาท 
สถานศึกษา……………………………….……….………….. 
สังกัด…………………………………………..………………… 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนา
ทุกฉบับ) 
  ส าเนา ก.พ. 7  หรือ  ก.ค.ศ.16 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
  ใบรับรองแพทย ์
  บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
  บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
  ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  อื่น ๆ ระบ…ุ………………………………………...... 

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

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.................................... 
...................................................................ทดแทน 
 
ลงช่ือ                             ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

       (…………………………………………………………..) 

ต าแหน่ง………………………………………………..…….... 
วันท่ี…….….เดือน………………..…..…….พ.ศ……………  

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 
ลงช่ือ 

       (…………………………………………………………..) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
.............................................................................. 
วันท่ี…….….เดือน………………..…..…….พ.ศ…………… 
   

หมำยเลขโทรศัพท์........................................................................................ 
  

ขอรับรองว่ำข้อมลูถกูต้องและเปน็ควำมจริง 

ลงช่ือ………………………….…………………..……………….ผู้ขอย้าย 

                 (….………………………..…..……...…………….………) 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ……............ 


