
แบบค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ยื่นค ำร้องขอย้ำย 1 – 15 กรกฎำคม พ.ศ. ........................ 

การย้ายไปสังกัด       เขตพื้นท่ีการศึกษา......................................................................... 
                ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

        ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                  ส่วนราชการ 
              ส านักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ 
              ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ช่ือ-สกุล.................................................ต าแหน่ง....................................วิทยฐานะ....................... 
หน่วยงานการศึกษา........................................สพป./สพม............................................เบอร์.โทร.......................... 
รับเงินเดือนอันดับ..........................ขั้น.........................................(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 

 
ขอย้ายกรณ ี

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

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที…่……เดือน…………..………พ.ศ. .……….. 
๒. วุฒิ………………….……………………………………….. 
   .......................................................................... 
   .......................................................................... 
   .......................................................................... 
๓. ความรู้ความสามารถในการพฒันาสถานศึกษา 
   ……………………………………………………………....... 
   …………………………………………………………………. 
   ………………….……………………………………………… 
   ………………….……………………………………………… 
๔. ประสบการณ…์………………………………………….. 
   …………………………………………………………………. 
   ………………….……………………………………………… 
   …………………………………………………………………. 
๕. คู่สมรสช่ือ…………………………………………………. 
    อาชีพ…………………………..…………………………… 
    ที่ท างาน………………….……………………….……….. 
    ต าบล……………………………………………..………… 
    อ าเภอ……………………………………………..……….. 
    จังหวัด……………………………………………………… 
     

ข้อมูลอื่น ๆ  
๑. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………….. 
๒. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย 
       ภาคทณัฑ์        ตัดเงินเดือน      ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ตักเตือน                   ภาคทัณฑ์ 
       พักใช้ใบอนุญาต          เพิกถอนใบอนุญาต 
 

ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี 
๑. สถานศึกษา 
   (๑) …………………………………....................................... 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
   (2) …………………………………....................................... 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
  (3) …………………………………....................................... 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
๒. ถ้าไมไ่ดต้ามระบุ  
   ………........…………(๑) ขอระงับการย้าย 
   ……………........……(๒) หน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ใน 
  .................................................................................... 
  กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ 1  และข้อ 2 (2) แล้ว    
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
หมายเหตุ 1.ระบุชื่อสถานศึกษาได้ไม่เกิน 3 แห่ง เท่าน้ัน 
             2.การย้ายไปสังกัด สพท.ให้ระบุสถานศึกษา 
ได้เพียงจังหวัดเดียว 

เหตุผลกำรขอย้ำย 
   
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 



- ๒ – 
 

  
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี………………….……………… 
   หมู่ที…่……….ต าบล……………………………………… 
   อ าเภอ……………………………………………..………… 
   จังหวัด………………………………………….…………… 
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว………………………….……. 
   หมู่ที…่……….ต าบล……………………………………… 
   อ าเภอ…………………………………………………..…… 
   จังหวัด………………………………………………………. 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
๑. เริ่มรับราชการต าแหน่ง…………………….…………. 
   สังกัด…………………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…....เดือน…………….….พ.ศ. ….……….. 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………………….…….….. 
   สังกัด…………………………………………………….…… 
   ตั้งแตว่ันท่ี….....เดือน…………..…….พ.ศ. …………. 
๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสดุ) ระดับ………….…. 
   สถานศึกษา………………………………………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….....เดือน………………….พ.ศ. …..……. 
   ถึงวันท่ี……….เดือน……………….…..พ.ศ. ……….… 
๔. รวมเวลารับราชการทั้งหมด…………..……ปี 
   ………………เดือน……………………วัน 

 
๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
     จ านวนบุคลากร ..................................................คน 
     จ านวนห้องเรียน .................................................คน 
     จ านวนนักเรียน ...................................................คน 
 
         ปฐมวัย               จ านวน ...........................คน 
         ระดับชั้น ป.๑ - 6  จ านวน ...........................คน 
         ระดับชั้น ม.๑ - ๓  จ านวน ...........................คน 
         ระดับชั้น ม.๔ - ๖  จ านวน ...........................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่  
    ………………………………….............................……………. 
    …………………………………………….................……………. 
    …………………………………………….................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…..……….เดือน….........…………พ.ศ…………… 
 
 

 
ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 

นาย/นาง/นางสาว....................................................... 
ต าแหน่ง…………………………….…………..…………………… 
ต าแหน่งเลขที…่………………………..อันดับ…………...……
ขั้น…………………………..……………...บาท   
หน่วยงานการศึกษา.................................................... 
…………………………………………………………………………. 
สังกัด........................................................................... 
 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
 ส าเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ.16 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
 ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
  วิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการศึกษา 
 อืน่ ๆ ระบ…ุ…………………………………………….. 
 …………..………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 
 

 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 

……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
        
ลงช่ือ...................................................................... 
(………………………………….………………………………..) 
ต าแหน่ง………………………………………...................... 

 
 

……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
……………………………………………………………........... 
        
ลงช่ือ...................................................................... 
(………………………………….………………………………..) 
ต าแหน่ง………………………………………...................... 
 

 
หมำยเหตุ  ให้ปรับแบบค ำขอย้ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

ขอรับรองว่าข้อมูลถกูต้องและเปน็ความจริง 

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


