
แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
วันทีย่ื่นค ำร้องขอย้ำย............มกรำคม พ.ศ. .................   สังกัด   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ……………………..………………………..      ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 

ช่ือ – สกุล ……………...................................………….ต ำแหน่ง.………..........….วิทยฐำนะ ………..…………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
สถำนศึกษำ ……………...................................…………………………………............................……………………. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …………………….……..บำท (ปีงบประมำณ………………....…….) 
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................................... 

ขอย้ำย 
 
กรณ ี

   ภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ        
   ระหว่ำงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ           

จังหวัด…………………………………………………………. 
จังหวัด.................................................................. 

  ปกติ       
  เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์   
       ของทำงรำชกำร 

 

  พิเศษ  กรณี …….........................………….…. 

ประวัติส่วนตัว ข้อมูลอืน่ ๆ ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี เหตุผลกำรขอย้ำย 
1.  เกิดวันที…่…...เดือน…….........…..พ.ศ.………... 
2. คุณวุฒิ……….………..……………..........…………… 
   สำขำวิชำ/วิชำเอก…………………......……………. 
   วิชำโท…………………………………......…………….. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชำเอก วิชำโท ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถ …………….........…………… 
…………………………………………….………......………….. 
…………………………………..……………........…………….. 
…………………………………..……………...........………….. 

4. ประสบกำรณ…์……......……………..…..…………… 
……………………......…..……………………………….……… 
……………………......…………….…………………………..... 
………………………......………………………………………… 

5. คู่สมรสช่ือ …........…………………………………… 
    อำชีพ ……………........……………………………... 
    ที่ท ำงำน ………........………..……………………... 
    ต ำบล………………........……….……………………. 
    อ ำเภอ ……………..........………...………………... 
    จังหวัด ………….........…………..…………………. 

1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
ภำคทัณฑ ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  
เคยถูกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพครู 
 ตักเตือน           ภำคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต 
2.สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 
 กันดำร/ชำยแดน/เสี่ยงภยั 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพษิ 
 ใช้ภำษำถิ่นมำกกว่ำภำษำไทย 
 ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
 ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงสว่นรำชกำร/เขต
พื้นที่กำรศึกษำ..................กิโลเมตร 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำยโดยเรยีงล ำดับตำมควำม
ประสงค์ (ขอย้ำยได้เพยีงเขตพื้นทีก่ำรศึกษำเดยีว)ดังนี ้
1. หน่วยงำนกำรศึกษำ  
 (1) โรงเรยีน...…………………...............………………... 
         ……………………….…………................……………… 
 (2) โรงเรยีน…………………...............…………………... 
        ……………………………..…...............…………………. 
 (3) โรงเรยีน………..…………...............………………... 
         ……………………………….….............………………… 
 (4) โรงเรยีน.....………………...............………………... 
         ……………………………….….............………………… 
2. ถ้ำไม่ไดต้ำมระบ ุ
 (1) ขอระงับกำรย้ำย 
 (2) สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ.................................................................  
 กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ย้ำยตำมข้อ 1 และ   
ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำ
จะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีปกต ิ
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 ………………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 กรณีพิเศษ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ……………………….........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 …………………….…........……………………………... 
 …………………………….....…………………………….. 
 กรณีเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของ 
      ทำงรำชกำร 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........…………………..…………... 
 ………………………........………………..……………... 
 ……………………........…………………………………... 
 ……………………….........…..…………………………... 



6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี ……………….....…………… 
    หมู่ที…่……….ต ำบล………….....…………………... 
    อ ำเภอ ……………………….….....………………….. 
    จังหวัด ………………..……….....….………………… 
    หมำยเลขโทรศัพท์......................................... 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว………….....….…………... 
    หมู่ที่ …….……ต ำบล………….......………………... 
    อ ำเภอ…………………………..….....………………… 
    จังหวัด………………………….......………………….. 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
1. เริ่มรับรำชกำรต ำแหน่ง …….....……..…………… 
   สถำนศึกษำ..................................................... 
   สังกัด………………………………......………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….…..เดือน….…...…….พ.ศ……...….. 
2. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง……….....……….…………. 
   สถำนศึกษำ..................................................... 
   สังกัด…………………………......…………….………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….…..เดือน……...…..….พ.ศ…...….…. 
3. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด………..……..ปี 
    …………………….เดือน…….…….วัน 
4. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ  
   ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
   อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
 ระดับ……...................................................... 
 สถำนบัน...……………………………….....………..
 ตั้งแต่วันท่ี…..…เดือน………….....พ.ศ. ………...
 ถึงวันท่ี….…..เดือน…….….....….พ.ศ………….… 

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบตัิรำชกำรที ่
.....…………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
.................................................................................. 
ตั้งแต่วันท่ี ……....เดือน……..……………..พ.ศ…......…… 
4. รำงวัลที่ไดร้ับหรือผลงำนท่ีแสดงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
 1. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 2. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 3. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 4. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 

ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยน) 
นำย/นำง/นำงสำว……………................……………………. 
เลขประจ ำตัวประชำชน  
---- 
ต ำแหน่ง…………………………....................………………... 
ต ำแหน่งเลขที่ …………......………อันดับ……............…... 
ขั้น………………………..………บำท 
สถำนศึกษำ.............…….................…………………………. 
……………………………….........................……………………. 
สังกัด………………………........................…………………….. 
 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
(กรณีหลักฐำนที่เป็นฉบับส ำเนำ ให้รับรองส ำเนำทุก
ฉบับ) 
 ส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ส ำเนำ ก.ค.ศ.16 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บันทึกประจ ำวัน ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสบัเปลี่ยนทุกคน 
 อื่น ๆ ระบุ ……………….……………………….......……. 
…………………………………………..……………….......……….. 
…………………………………………………………….......………. 
……………………………………..………………….......………….. 
……………………………………..………………….......………….. 
………………………………………………………........…………… 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นตน้ 
……………….........................………………………… 
………………….........................……………………… 

  ………………….............................…………………… 
  ……………...........................…………………………… 
 หำกข้ำรำชกำรครูรำยนี้ ได้รับกำรพิจำรณำ
ย้ำย โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก........................... 
................................................................ทดแทน 
 
ลงช่ือ                             ผู้บงัคับบัญชำช้ันต้น 
    (….……………….............................………) 
ต ำแหน่ง………………........……………………….. 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 

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

ลงช่ือ 
 
         (….……………….................…………………) 
ต ำแหน่ง………………........……………………………… 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 

หมำยเหตุ   ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ปรับแบบค ำร้องไดต้ำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น ขอรบัรองว่ำขอ้มูลถูกต้องและเป็นควำมจริง 
    ลงชื่อ ……………….............………..........……………ผู้ขอย้ำย 

 (…………………………….....……………………….) 
วัน………….เดือน………………………..พ.ศ……………. 

-2- 


