แบบคำร้ องขอย้ ำยของข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ งครู สั งกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
วันที่ยนื่ คำร้ องขอย้ำย ............ มกรำคม ............

 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำ.................................................................. สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ชื่อ-สกุล…………………………………………..ตำแหน่ง……….……..วิทยฐำนะ……………….........
เลขบัตรประจำตัวประชำชน     
สถำนศึกษำ …………………………………………………..…........................................................
รับเงินเดือนอันดับ . ……..….ขั้น…………………..………บำท (ปีงบประมำณ ......................)
หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................................
ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลอื่น ๆ
1. เกิดวันที่……เดือน…………...พ.ศ. …………
1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ
2. คุณวุฒิ.................. .................................................  เคยถูกลงโทษทางวินัย
สาขาวิชา/วิชาเอก .................................................
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
วิชาโท ...................................................................
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโทที่สาเร็จการศึกษา)
ตักเตือน
ภาคทัณฑ์
3. ความรู้ความสามารถ..............................................
พักใช้ใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต
..................................................................................... 2. สภาพความยากลาบากในการปฏิบัติงาน
.....................................................................................
กันดาร/ชายแดน /เสี่ยงภัย
....................................................................................
มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ
………………………………………………………………………….
ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย
4. ประสบการณ์ ........................................................
ยากลาบากในการเดินทาง
.....................................................................................
ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/เขต
..................................................................................... พื้นที่การศึกษา .......... กม.
.....................................................................................
อื่นๆ (ระบุ) .................................................
.................................................................................... .....................................................................................
5. คู่สมรสชื่อ………………………………………………………. .....................................................................................
อาชีพ……………........................................................ .....................................................................................
ที่ทางาน ................................................................. .....................................................................................
ตาบล ...................................................................... .....................................................................................
อาเภอ …………………………………………..................... .....................................................................................
จังหวัด ................................................................... .....................................................................................

ขอย้ำย

 ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กรณี

 ปกติ
 พิเศษ กรณี .................................................
 เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร

ขอย้ำยไปดำรงตำแหน่งที่
ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำย โดยเรียงลำดับ
ตำมควำมประสงค์ (ขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่
กำรศึกษำเดียว) ดังนี้
1. หน่วยงานทางการศึกษา
(1) โรงเรียน.....………………………………………………
……………………………………………………………………
(2) โรงเรียน.....……………………………………………
…………………………………………………………………..
(3) โรงเรียน ......................................................
……………………………………………………………………
(4) โรงเรียน ......................................................
…………………………………………………………………….
2. ถ้าไม่ได้ตามระบุ
……(1) ขอระงับการย้าย
……(2) หน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................
กรณีได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำมข้อ 1 และข้อ 2 (2)
แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น

 จังหวัด .......................................
 จังหวัด .......................................

เหตุผลกำรขอย้ำย
กรณีปกติ
ระบุ …..………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
กรณีพิเศษ
ระบุ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………...…………………………………………
………...……….………………………………………….............
..................................................................................
กรณีเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร
ระบุ ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………...…………………………………………
………...……….………………………………………….............
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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6. ปัจจุบันอยู่บ้าน เลขที่………………………………….
หมู่ที่ ………......ตาบล………………………………….
อาเภอ………………………………………………………
จังหวัด …………………………….……………………….
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเลขที่ ………………..
หมู่ท…ี่ ……………..ตาบล…………………………………
อาเภอ………………………………………………………..
จังหวัด...............................................................
ประวัติกำรรับรำชกำร
1. เริ่มรับราชการตาแหน่ง………………………………..
สถานศึกษา..........................................................
สังกัด ..................................................................
ตั้งแต่วันที่…...เดือน…………………..พ.ศ.…………….
2. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง........................................
สถานศึกษา...................................................
สังกัด ..................................................................
ตั้งแต่วันที่…...เดือน…………………..พ.ศ.…………….
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด ....................ปี
........................เดือน........................วัน
4. การลาศึกษาต่อ
ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ระดับ ....................................................................
สถาบัน ..................................................................
ตั้งแต่วันที่.......เดือน.............................พ.ศ............

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติรำชกำรที่
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.......................................................ตั้งแต่วันที่ ...........
เดือน.......................พ.ศ.............
4. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ
1. ................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
2...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
3...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
4...................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.

หมำยเหตุ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษปรับ
แบบคาร้องขอย้ายได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น

ขอย้ำยสับเปลี่ยน (กรณีสับเปลี่ยน)
นาย/นาง/นางสาว …………………………………..
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
    
ตาแหน่ง ………………………………………………………..
ตาแหน่งเลขที่ ....................... อันดับ.....................
ขั้น.....................................บาท
สถานศึกษา............................................................
สังกัด......................................................................
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสาเนา ให้รับรองสาเนา
ทุกฉบับ)
 สาเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16
 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย
 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย
 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
บุตร หรือคู่สมรส (แล้วแต่กรณี)
 สาเนาใบสาคัญการสมรส
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน
 บันทึกประจาวัน ตารวจ/ฝ่ายปกครอง
 อื่นๆ ระบุ ...............................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
..................................................................................
..................................................................................
.........................................................................
หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก ...................................
..................................................................ทดแทน
ลงชื่อ .....................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ..................
..................................................................................
..................................................................................
.........................................................................
ลงชื่อ …………………………………………..
(……………………………………………….)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............
………………………………………………………………….....
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ..................

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง
ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้ขอย้าย
(………………………………………………………)
วัน…………….เดือน………………….พ.ศ. ………………..

