
แบบค ำร้องขอย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ยื่นค ำร้องขอย้ำย  5-19 สิงหำคม ๒๕65 

ช่ือ-สกุล…………………………..…….................…..........…………ต ำแหน่ง…................................................................
วิทยฐำนะ…………………………………………..……........…………..โรงเรียน….……............................................................ 

 
ขอย้ำย 

 
 

กรณ ี
                    

       ภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

    ต่ำงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 
     ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ      

อ ำเภอ..................................จังหวดั...................................สพม......................../สพป.………..….…..……เขต............   
รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.................….ขั้น………...............…………บำท (อัตรำเงินเดือนในวันท่ี ๑ เม.ย.๒๕65) 

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดตอ่ได้  
............................................................     

เลขประจ ำตัวประชำชน              

               ปกติ                       

               พิเศษ                    

               เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร 
ประวติัส่วนตัว 

๑. เกิดวันที…่……เดือน…………..………พ.ศ. .……….. 
๒. ช่ือวุฒิปริญญำตรี……………………………………….. 
   สำขำวิชำ/วิชำเอก………………………………….……. 
   วิชำโท……………………………………………………….. 
   ช่ือวุฒิปริญญำโท……………………………………….. 
   สำขำวิชำ………….………………………………….……. 
   วุฒิกำรศึกษำสูงสุด............................................. 
๓. ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรพฒันำสถำนศึกษำ 
   ……………………………………………………………....... 
   …………………………………………………………………. 
   ………………….……………………………………………… 
๔. ประสบกำรณ์…………………………………………….. 
   …………………………………………………………………. 
   ………………….……………………………………………… 
๕. คู่สมรสช่ือ…………………………………………………. 
    อำชีพ…………………………..…………………………… 
    ที่ท ำงำน………………….……………………….……….. 
    ต ำบล……………………………………………..………… 
    อ ำเภอ……………………………………………..……….. 
    จังหวัด……………………………………………………… 
    สังกัด................................................................. 

ข้อมูลอื่น ๆ  
๑. ผลกำรปฏิบัติงำน (ระบ)ุ 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
   …………………………………………………….……………………. 
 
๒. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
       ภำคทัณฑ์        ตัดเงินเดือน         ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพครู 
       ตักเตือน                   ภำคทัณฑ์ 
       พักใช้ใบอนุญำต          เพิกถอนใบอนุญำต 

ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี 
๑. สถำนศึกษำ 
   (๑) โรงเรียน…………………………………...................... 
        อ ำเภอ............................................................... 
        สพป./สพม.……………………………………………… 
   (๒) โรงเรียน……………………………………….……………  
        อ ำเภอ............................................................... 
        สพป./สพม.……………………………………………… 
   (๓) โรงเรียน……………………………………………..……… 
        อ ำเภอ............................................................... 
        สพป./สพม.……………………………………………… 
๒. ถ้ำไม่ได้ตำมระบุ (ให้ลงลำยมอืช่ือก ำกับ 
    หน้ำข้อที่มีควำมประสงค์เพยีงข้อเดียว) 
   ………........…………(๑) ขอระงับกำรย้ำย 
   ……………........……(๒) หน่วยงำนกำรศึกษำใดก็ได้ใน 
  อ ำเภอ........................................................................ 
  จังหวัด....................................................................... 
  สพท/สพป…...............………..........…..............……….. 

กรณีได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำมข้อ 1.  และข้อ 2 (2) แล้ว 
ข้ำพเจ้ำจะไม่ขอระงับหรือ  เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 
หมำยเหต ุ1. ระบุชื่อสถำนศึกษำได้ไม่เกิน 3 แห่งเท่ำน้ัน 
              2. กำรย้ำยไปสังกัด สพท.ให้ระบุสถำนศึกษำ
ได้เพียงจังหวัดเดียว 
 

เหตุผลกำรขอย้ำย 
กรณีปกติ  เพือ่ 
 ดูแลบิดำมำรดำ 
 กลับภูมลิ ำเนำ 
 อยู่รวมคู่สมรส 
 อื่น  ๆ ระบุ………………………………… 
กรณสีับเปลี่ยนตัวบุคคล  เพื่อ 
 อยู่รวมคู่สมรส 
 ดูแลบิดำมำรดำ 
 กลับภูมลิ ำเนำ 
 อื่น ๆ ระบุ…………………………………… 
กรณเีพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 เพื่ อแก้ปั ญ ห ำและกำรบริห ำรจั ด กำร ใน
สถำนศึกษำ 
กรณีพิเศษ  เนื่องจำก 
 ถูกคุกคำมต่อชีวิต 
 เจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง 
 ดูแลบิดำมำรดำ หรือคูส่มรส 
     ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง 
 
 



- ๒ - 
  
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี………………….……………… 
   หมู่ที…่……….ต ำบล……………………………………… 
   อ ำเภอ……………………………………………..………… 
   จังหวัด………………………………………….…………… 
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว………………………….……. 
   หมู่ที…่……….ต ำบล……………………………………… 
   อ ำเภอ…………………………………………………..…… 
   จังหวัด………………………………………………………. 

 
 
 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
๑. เริม่รับรำชกำรต ำแหน่ง…………………….…………. 
   สังกัด…………………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…....เดือน…………….….พ.ศ. ….……….. 
๒. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง……………………….…….….. 
   สังกัด…………………………………………………….…… 
   ตั้งแต่วันท่ี….....เดือน…………..…….พ.ศ. …………. 
๓. เคยลำศึกษำต่อ (ครั้งหลังสดุ) ระดับ………….…. 
   สถำนศึกษำ………………………………………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….....เดือน………………….พ.ศ. …..……. 
   ถึงวันท่ี……….เดือน……………….…..พ.ศ. ……….… 
๔. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด…………..……ปี 
   ………………เดือน……………………วัน 

 
๓. ปริมำณงำนหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน 
     จ ำนวนบุคลำกร ..................................................คน 
     จ ำนวนห้องเรียน .................................................คน 
     จ ำนวนนักเรียน ...................................................คน 
 
         ปฐมวัย               จ ำนวน ...........................คน 
         ระดับชั้น ป.๑-ป.6  จ ำนวน ..........................คน 
         ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  จ ำนวน ..........................คน 
         ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  จ ำนวน ..........................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติรำชกำรที่  
    ………………………………….............................……………. 
    …………………………………………….................……………. 
    …………………………………………….................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   …………………………………..............................……………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…..……….เดือน….........…………พ.ศ…………… 
 
 

 
ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 

นำย/นำง/นำงสำว....................................................... 
ต ำแหน่ง…………………………….…………..…………………… 
ต ำแหน่งเลขที…่…………อันดับ………ขั้น…………….บำท  
โรงเรียน/ศูนย์.…………………………….………………………. 
อ ำเภอ.......................................................................... 
สพป./สพม..............................................เขต............... 
 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
 ส ำเนำ ก.พ. ๗ 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
 ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 
 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำทุกวุฒิ 
 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม คกก.สถำนศึกษำข้ัน

พื้นฐำน 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บันทึกประจ ำวัน ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงขอผู้ขอย้ำยสับเปลี่ยนทุกคน 
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………………….. 
 …………..………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 
……………………………………………………………….... 

 
 
 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในครำวประชุมครั้งท่ี...../........ เมือ่วันท่ี.................... 
           เห็นชอบในกำรขอย้ำย 
           ไม่เห็นชอบในกำรขอย้ำย 
       ลงช่ือ 

   (………………………………………………..) 
  ต ำแหน่ง………………………………………...................... 

 
 

ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
(กรณีรองผู้บริหำรสถำนศึกษำขอย้ำย) 

   ………………………………….................…………………… 
   ………………………………….................…………………... 
   ………………………………….................…………………... 
   ลงช่ือ 
       (……………………………………………….……………..) 
ต ำแหน่ง……………………………….…………………………… 
 

ควำมเห็น 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

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

ลงช่ือ 
          (………………….………..……………………………..) 
ต ำแหน่ง…………………………..…………………................. 

 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลถกูต้องและเปน็ความจริง 

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


