
 
งบหน้าค าร้องขอย้าย  

 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ โรงเรียน ขอย้ายเข้าโรงเรียน / สพป.หรือ สพม. หมายเหต ุ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

            ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

(.......................................................) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... 
 
 
 



แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
วนัทีย่ืน่ค ำร้องขอย้ำย.........มกรำคม พ.ศ. 2564 สังกดั    ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต  2 
ช่ือ – สกลุ …………………………………………………………ต ำแหน่งครู   วิทยฐำนะ…………….. 
เลขประจ ำตวัประชำชน      
สถำนศึกษำ โรงเรียน……………………………………………………………………….. 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ……...ขั้น ………………………….บำท 
โทรศัพท ์.................................................................. 

ขอ
ยำ้ย
กรณี 

 ภำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร 
 ต่ำงเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร 

จงัหวดั................................................  
จงัหวดัอดุรธำนี                                                                                                                                          

  ปกติ 
  เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์
ของทางราชการ 

  พิเศษ  กรณ ี……………….…. 

ประวตัส่ิวนตวั ข้อมูลอืน่ ๆ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ เหตุผลการขอย้าย 
1.  เกิดวนัท่ี .......เดือน ......................พ.ศ............ 
2. คุณวฒิุ(ช่ือยอ่วฒิุ)...…...… 
     สำขำวิชำ/วิชำเอก…..................................... 
     วิชำโท…………………………………. 
.    คุณวฒิุ………………………………… 
     สำขำวิชำ/วิชำเอก………………………. 
     วิชำโท…………………………………. 
(ใหร้ะบุทุกคุณวฒิุ วิชำเอก วิชำโท ท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ) 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถ …………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
4. ประสบกำรณ์…………………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 

1. การรักษาวนัิยและจรรยาบรรณ 
เคยถกูลงโทษทำงวินยั 
ภำคทณัฑ ์     ตดัเงินเดือน 
ลดขั้นเงินเดือนเคยถูกพิจำรณำเก่ียวกบั
กำรประกอบวชิำชีพครู 
 ตกัเตือน                ภำคทณัฑ ์
 พกัใชใ้บอนุญำต  
 เพิกถอนใบอนุญำต 
2. สภาพความยากล าบากในการ
ปฏิบัตงิาน 
 กนัดำร/ชำยแดน/เส่ียงภยั 
 มีเสียง/กล่ิน/ฝุ่ นละออง/มลพิษ 
 ใชภ้ำษำถ่ินมำกกวำ่ภำษำไทย 
 ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
 ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงส่วน
รำชกำร/เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ……….ก.ม. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 

ใหร้ะบุสถำนศึกษำท่ีขอยำ้ยโดยเรียงล ำดบัตำม
ควำมประสงค ์(ขอยำ้ยไดเ้พียงเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
เดียว) ดงัน้ี 
1.หน่วยงานทางการศึกษา (ระบุแค่ช่ือโรงเรียน) 
(1)  ..................................................................... 
(2)....................................................................... 
(3)....................................................................... 
(4)....................................................................... 
(5)....................................................................... 
 
2.ถ้าไม่ได้ตามระบุ 
.......(1) ขอระงบักำรยำ้ย 
......(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสังกดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา.................................................... 
. 

**กรณไีด้รับการพจิารณาได้ย้ายตามข้อ 1 
และ  ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือ
เปลีย่นแปลง  ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 กรณีปกติ……………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
 กรณีสบัเปล่ียน…………………........ 
       ………………………………………... 
………………………………………... 
   กรณีพเิศษ……….…………. 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
………………………………………... 
       ………………………………………... 
        กรณีเพ่ือควำมเหมำะสมและ
ประโยชนข์องทำงรำชกำร
...…………………………...………………
………………………...…………………
…………………….………………………
………………...…………………………
……………............................................... 



 

5. คู่สมรสช่ือ ….....................................…… 
อำชีพ.................... ท่ีท ำงำน .......................... 
ต ำบล...................…อ ำเภอ........................... 
จงัหวดั ................................................... 
6. ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี ……... หมู่ท่ี……… 
ต ำบล………… ..อ ำเภอ ………............... 
จงัหวดั …………….. โทรศัพท์.................... 
7. ท่ีอยูเ่ม่ือไดรั้บยำ้ยแลว้บำ้นเลขท่ี ……… 
หมู่ท่ี …………ต ำบล…………………...... 
อ ำเภอ…………… จงัหวดั………….......... 
             ประวตักิารรับราชการ 
1. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง ………………… 
    สถำนศึกษำ……………สงักดั…………… 
    ตั้งแต่วนัที…..เดือน……….พ.ศ…........ 
2. ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง…………………. 
   สถำนศึกษำ……………สงักดั…………… 
   ตั้งแต่วนัท่ี…..เดือน…..…….พ.ศ…....... 
3. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด…………..ปี 
……………….เดือน………….วนั 
4. เคยลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
 ไม่อยูร่ะหวำ่งลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
 อยูร่ะหวำ่งลำศึกษำต่อเตม็เวลำ 
ระดบั…...................................................... 
สถำบนั……………………………....  
ตั้งแต่วนัท่ี……เดือน….....…….พ.ศ................. 

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบัตริาชการที่ 
…………………………………... 
...................................................................... 
...................................................................... 
 
ตั้งแต่วนัท่ี ……..เดือน…………พ.ศ….…… 
 
4. รางวลัที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ 
1......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
2......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 
4......................................................................
........................................................................ 

ขอย้ายสับเปลีย่นกบั (กรณสัีบเปลีย่น) 
นำย/นำง/นำงสำว………………………. 
เลขประจ ำตวัประชำชน  
     
ต ำแหน่ง…………………………………………... 
ต ำแหน่งเลขท่ี ……………………อนัดบั………... 
ขั้น………………………..………บำท 
สถำนศึกษำ……………………………….............. 
สงักดั…………………………………………….. 
 
           หลกัฐานประกอบการพจิารณา 
(กรณีหลกัฐำนท่ีเป็นฉบบัส ำเนำ  
ใหรั้บรองส ำเนำทุกฉบบั) 
 ส ำเนำ ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ.16 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 ส ำเนำใบส ำคญักำรสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บนัทึกประจ ำวนั ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
 บนัทึกขอ้ตกลงของผูข้อยำ้ยสบัเปล่ียนทุกคน 
 อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
 

             ความเห็นผู้บังคบับัญชา 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

หากข้าราชการครูรายนีไ้ด้รับการพจิารณา
ย้ายโรงเรียนต้องการครูวชิาเอก
...................................................ทดแทน 
ลงช่ือ                              ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ 
(                                            ) 
ต าแหน่งผอ.โรงเรียน............................... 
วนัที่.............เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

ลงช่ือ 
         (….…………………………………) 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
วนัที่.............เดอืนกมุภาพนัธ์  พ.ศ.2564 
 

หมำยเหตุ   ใหส้ ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปรับแบบค ำร้องไดต้ำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 
 

ขอรับรองวำ่ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นควำมจริง 
           ลงช่ือ ……………………………………………………ผูข้อยำ้ย 
                        (                                            ) 
                          วนัที่.............เดอืน มกราคม พ.ศ.2564 
 


