แบบคำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยืน่ คำร้องขอย้ำย ..............มกรำคม พ.ศ. ................. สังกัด  เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ........................................................................ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ขอ
 ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 จังหวัด.....................................................
ชื่อ – สกุล …………………………..............ตำแหน่ง.....………….วิทยฐำนะ ………………………............ ย้ำย  ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 จังหวัด.....................................................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน     
 ปกติ
 พิเศษ กรณี ………….............…….….......
สถำนศึกษำ ……………………………………………………………………………………………..
กรณี  เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์
.......................................................................
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …......……………...……..บำท (ปีงบประมำณ….…........……......….)
ของทำงรำชกำร
.......................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................................................................................
.
ประวัตสิ ว่ นตัว
ข้อมูลอืน่ ๆ
ขอย้ำยไปดำรงตำแหน่งที่
เหตุผลกำรขอย้ำย
1. เกิดวันที่…....เดือน…......……..พ.ศ. ………... 1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ
ให้ระบุสถำนศึกษำทีข่ อย้ำย โดยเรียงลำดับตำม
 กรณีปกติ
เคยถูกลงโทษทำงวินัย
ควำมประสงค์(ขอย้ำยได้เพียงเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
 อยู่รวมกับคู่สมรส
2. คุณวุฒิ  ปริญญำตรี
เดียว)
 ดูแลบิดำ มำรดำ หรือบุตร
สำขำวิชำ/วิชำเอก…….….....……..…………..  ไม่เคย
(1) ………………………………………...........…….........
 กลับภูมิลำเนำ
วิชำโท……………………….............………….... ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน
……………………………………………….................
 อื่นๆ……………………….....................
 ปริญญำโท
เคยถูกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพ
(2) ……………………………………………....................
………………………………………................
สำขำวิชำ/วิชำเอก……….………….....…….... ครู
……………………………………………….................
………………………………………................
วิชำโท………………………......…………...........  ตักเตือน
 ภำคทัณฑ์
(3) ……………………………………………....................
………………………………………................
 ปริญญำเอก
 พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต
………………………………………………................  กรณีพิเศษ.................……….................….
สำขำวิชำ/วิชำเอก………….…………….........
(4) …………………………………………….................
ระบุ.…………..………………............……...
วิชำโท………………………......…………........... 2. สภำพควำมยำกลำบำกในกำร ปฏิบตั งิ ำน
………………………………………………...............
………………………………………................
(ให้ระบุทกุ คุณวุฒิ วิชำเอก วิชำโททีส่ ำเร็จ
ในสถำนศึกษำปัจจุบนั
(5) …………………………………………….................
………………………………………................
กำรศึกษำ)
 ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตำมประกำศ
………………………………………………...............
………………………………………................
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ……………………........ กระทรวงกำรคลัง
2.ถ้ำไม่ได้ตำมที่ระบุ
 กรณีเพื่อควำมเหมำะสมและ
……………………..........………………………...........  ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร
…………………………..........…………………...........  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….............. ...........(1) ขอระงับกำรย้ำย
ระบุ...………………………………...............
4. ประสบกำรณ์…………………....…………........ ………………………………....……........................... ............(2) สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัด สำนักงำน
………………………………………................
……………………………………..........………........... ………………………………....……........................... เขตพื้นที่กำรศึกษำ....................................................
………………………………………................
5. คู่สมรสชื่อ …………………….....…..……......... ………………………………....……........................... กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ยำ้ ยตำมข้อ 1 และ
………………………………………................
อำชีพ ………………………….....…..…............. ………………………………....……........................... ข้อ 2 (2) จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่วำ่ กรณี
………………………………………................
ที่ทำงำน ……………………………..…............. ………………………………....……........................... ใดๆ ทั้งสิ้น
………………………………………................
ตำบล………………………………....……........... ………………………………....……...........................
………………………………………................
อำเภอ ………………………………...…............ ………………………………....……...........................
………………………………………................
จังหวัด ………………………………....…...........

6. ปัจจุบันอยูบ่ ้ำนเลขที่ ……………………........ 3. ปัจจุบนั ช่วยปฏิบตั ริ ำชกำรที่
หมู่ที่………….ตำบล…………………............... หน่วยงำนกำรศึกษำ........…..............................
อำเภอ …………….....…………………….......... .........................................................................
จังหวัด ………….……………………….............. สังกัด................................................................
โทรศัพท์……………………............................ .........................................................................
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว…………...………....... ตั้งแต่วันที่........เดือน.....................พ.ศ............
หมู่ที่ …………..ตำบล……………..……........... 4. ปัจจุบนั สอนระดับชัน้ .................................
อำเภอ…………………………………….............. วิชำทีส่ อน........................................................
จังหวัด…………………………………................ .........................................................................
ประวัตกิ ำรรับรำชกำร
5. ได้รบั วิทยฐำนะระดับ
1. เริ่มรับรำชกำรตำแหน่ง …………………....... O ไม่มวี ิทยฐำนะ
O ชำนำญกำร
สถำนศึกษำ…………………………................. O ชำนำญกำรพิเศษ O เชี่ยวชำญ
สังกัด......................................................... O เชี่ยวชำญพิเศษ
ตั้งแต่วันที…่ …..เดือน………….พ.ศ….......... กลุม่ สำระ/สำขำวิชำ ทีไ่ ด้รบั วิทยฐำนะ
2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………......….... ....................................................................
สถำนศึกษำ…………………………................. 6. โครงกำร/กิจกรรมทีส่ ง่ ผลต่อกำรยกระดับ
สังกัด…………………………............………..... คุณภำพของผูเ้ รียน/สถำนศึกษำ และมีผลกำร
ตั้งแต่วันที…่ …..เดือน………...พ.ศ.....…....... ดำเนินงำนแล้วเสร็จ โดยผูข้ อย้ำยเป็น
3. รวมเวลำรับรำชกำรทัง้ หมด….………....ปี ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนัน้ ๆ
………………….….เดือน……........…...…...วัน 1......................................................................
4. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
........................................................................
 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
2......................................................................
 อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
.....................................................................
ระดับ..........…..……………………................... 3......................................................................
สถำบัน....................................................... .................................................................
ตั้งแต่วันที…่ ..…เดือน………….พ.ศ. .…......... 4......................................................................
ถึงวันที…่ ….....เดือน…..…..…..พ.ศ…......….. .................................................................
หมำยเหตุ ให้สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ หรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ปรับแบบคำร้องได้ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น

ขอย้ำยสับเปลีย่ นกับ(กรณีสบั เปลีย่ น)
ควำมเห็นผูบ้ งั คับบัญชำ
นำย/นำง/นำงสำว……………………..........…………….... …………………………………………........................
เลขประจำตัวประชำชน
…………………………………………........................
     หำกข้ำรำชกำรครูรำยนีไ้ ด้รับกำรพิจำรณำ
ตำแหน่ง....................ตำแหน่งเลขที่ ……………....… ย้ำย โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก
อันดับ…….............ขั้น………………………..………บำท ..........................................................ทดแทน
สถำนศึกษำ.............………………………………............... ลงชื่อ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
สังกัด……………………………………………......................
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
(….………………….........................…………)
 สำเนำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน
ตำแหน่ง…………………………………..................
 สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอย้ำย,คู่สมรส บิดำ มำรดำ บุตร
วันที่.........เดือน........................พ.ศ................
 สำเนำใบสำคัญกำรสมรส
 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ
ควำมเห็นผอ.สพป./สพม./สศศ
 บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ำยปกครอง
…………………………………………......................
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปลีย่ นทุกคน
…………………………………………......................
 สำเนำคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมำยให้ปฏิบตั ิงำน ลงชื่อ
ที่ผู้ขอย้ำยและผู้บังคับบัญชำลงลำยมือชื่อรับรอง สำเนำ
(..............….…………………………………)
โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพของ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ผู้เรียน/สถำนศึกษำ และมีผลกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ
.......................................................................
โดยผู้ขอย้ำยเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนั้นๆ
วันที่.........เดือน........................พ.ศ................
 เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงถึงประสบกำรณ์กำร
สอนที่ตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำ
 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

 อื่น ๆ ระบุ …………………………………..............
………………………………………………..............…........
…………………………………...............……………….......
…………………………………………………......................

ขอรับรองว่ำข้อมูลถูกต้องและเป็นควำมจริง

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

