
 แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
                 วันท่ียื่นค ำร้องขอย้ำย  วนัท่ี.......เดอืน....................พ.ศ............                  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ………………………………….                              ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  

ช่ือ-สกุล…………………………………………..ต ำแหน่ง……….……..วิทยฐำนะ……………….... 
สถำนศึกษำ …………………………………………………..…ต ำแหน่งเลขท่ี.................................. 
รับเงินเดือนอันดับ   คศ. ……..….ขั้น…………………..………บำท  (ปีงบประมำณ  ......................) 

ขอย้ำย        ภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ                  ต่ำงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

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

ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวนัท่ี……เดือน…………พ.ศ. ………… 
 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน…………………… 
หมำยเลขโทรศพัท.์............................................... 
2. วุฒิ(ป.ตรี)…………วิชำเอก ............................ 
    วิชำโท ......................................... 
   วุฒิ (ป.โท)  …  ….วิชำเอก .............................. 
    วิชำโท ......................................... 
3. มีควำมถนดัหรือมีประสบกำรณ์ในกำรสอน
นอกเหนือจำกวิชำเอก คอื วิชำ ........................... 
 ………………………………………………. 
(ให้แนบหลักฐำนประกอบตำมข้อ 9,10,11 ) 
       ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ มีควำมถนัดหรือมี
ประสบกำรณ์สอนตำมวิชำท่ีระบุจริง 
     .................................. (ลำยมือช่ือผู้ขอย้ำย) 
4. ไดร้ับกำรเลือ่นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
    สำขำวิชำ ...................................................... 
5. มีควำมถนดัในกำรสอนระดบัชั้น 
       อนุบำล    ประถมฯ    มธัยมฯ 
6. คู่สมรสช่ือ…………………………………… 
   อำชีพ…………… ท่ีท ำงำน ............................. 
   อ  ำเภอ ……………. จงัหวดั ...........................           

ข้อมูลอื่น ๆ 
1. ผลกำรปฏิบัติงำน (ผลงำนท่ีไดร้ับรำงวลั 
   5 ปียอ้นหลงั ให้ระบุรำยละเอียด และแนบ 
   หลกัฐำนส่งพร้อมค ำร้องขอยำ้ย  โดยให้    
  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำรับรอง) 
  ผลงำนครู ไดแ้ก่ ............................................ 
    ………………………………………………. 
   ผลงำนนักเรียน ไดแ้ก่...................................... 
   ……………………………………………. .. 
  รำงวัลท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยรัฐบำล, 
  กระทรวงศึกษำธิกำร เช่น รำงวลัเกี่ยวกบักำร 
  ป้องกนัและป้องปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ   
  ไดแ้ก่ ................................................................... 
   …………………………………………………… 
2. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
   ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินยั  
    เคยถูกลงโทษทำงวินยั 
        ภำคทณัฑ ์      ตดัเงินเดือน      ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจำรณำเก่ียวกบักำรประกอบวิชำชีพครู 
         ตกัเตือน                        ภำคทณัฑ์ 
         พกัใชใ้บอนุญำต           เพิกถอนใบอนุญำต 
 

ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งท่ี 
     ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำย โดยเรียงล ำดับ
ตำมควำมประสงค์ (ขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำเดียว) 
1. ขอยำ้ยไปสถำนศึกษำ สังกดั  สพป./สพม. 
................................................ เขต ...................  
ตำมล ำดบั ดงัน้ี                   

 (1)  ร.ร......………………………………. 
 (2) ร.ร.…………..……………………….      
 (3) ร.ร.……….…………………………… 
 (4) ร.ร.…….……………………………… 
 (5) ร.ร. ....………………………………… 

2. ถำ้ไม่ไดต้ำมระบุ  
   ……(1) ขอระงบักำรยำ้ย (.........................) 
   ……(2) หน่วยงำนกำรศึกษำใดก็ไดใ้น 
………………………………………………… 
กรณีได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำมข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว 
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

  ลงช่ือ ................................................. ผูข้อยำ้ย 
           (.................................................) 

เหตุผลกำรขอย้ำย 
         กรณีปกต ิ  

          ยำ้ยเพ่ืออยู่รวมกบัคู่สมรส  
           ยำ้ยเพ่ือดูแลบิดำ มำรดำ  
           ยำ้ยกลบัภูมิล  ำเนำ          
           อื่น ๆ ……………………….. 

              …………………………………….. 
 หมำยเหตุ  ให้แนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
        กรณีพิเศษ 

     ยำ้ยเน่ืองจำกติดตำมคู่สมรส 
                  ยำ้ยเน่ืองจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง 
                  ยำ้ยเน่ืองจำกถกูคุกคำมต่อชีวิต 
                  ยำ้ยเพ่ือดูแลบิดำ มำรดำ  คู่สมรสหรือบุตร              
                  ซ่ึงเจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพลภำพ 
  หมำยเหต ุ ให้แนบหลกัฐำนตำมองคป์ระกอบ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรยำ้ยฯ ขอ้ ข. กำรยำ้ยกรณีพิเศษ 
        กรณเีพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำง
รำชกำร 
                    ยำ้ยเพ่ือแกปั้ญหำในกำรบริหำรจดักำร 
ในสถำนศึกษำ 
                    ยำ้ยเพ่ือพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
                     ยำ้ยเพ่ือเกลี่ยอตัรำก ำลงัของสถำนศึกษำ 
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7. ปัจจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี…………หมู่ท่ี ……… 
    ต ำบล……………  อ  ำเภอ…………………       
   จงัหวดั …………………………….… 
8. ท่ีอยู่เม่ือไดร้ับยำ้ยแลว้ บำ้นเลขท่ี ………. 
   หมู่ท่ี………….ต ำบล………………………… 
   อ  ำเภอ……………… จงัหวดั........................... 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
1. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง……………………… 
   ร.ร. .................................................................. 
  สังกดั ............................................................... 
  ตั้งแต่วนัท่ี…...เดอืน…………….พ.ศ. ………. 
 รวมเวลำ  ……..ปี ............... เดือน ..........…วนั 
 (นบัถึงวนัยื่นค ำร้องขอยำ้ย) 
2. ด ำรงต ำแหน่งในโรงเรียนปัจจุบัน 
   ตั้งแต่วนัท่ี…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 
  รวมเวลำ ............ ปี ............ เดือน ............ วนั 
 (นบัถึงวนัยื่นค ำร้องขอยำ้ย)  
3. ด ำรงต ำแหน่งครู ในโรงเรียนปัจจุบนั 
  ตั้งแต่วนัท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ..........    
  (นบัถึงวนัยื่นค ำร้องขอยำ้ย)  
4. เคยลำศึกษำต่อ (ครั้ งหลงัสุด) ระดบั…………. 
   สถำนศึกษำ…………………………………… 
   ตั้งแต่วนัท่ี…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 
   ถึงวนัท่ี……….เดือน……………..พ.ศ. …… 

3.  สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 
  กนัดำร/ชำยแดน/เส่ียงภยั 
  มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
  ใชภ้ำษำถิน่มำกกว่ำภำษำไทย 
  ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
  ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงส่วนรำชกำร/ 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ............. ก.ม. 
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................. 
......................................................................... ... 
(ให้แนบหลกัฐำนประกอบฯ ตำมขอ้ 12 , 13)  
ปัจจุบันช่วยปฏิบัติรำชกำรท่ี  
    ………………………………………………. 
  ตั้งแต่วนัท่ี…….เดือน……………พ.ศ……… 

ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) 
นำย/นำง/นำงสำว……………………………… 
ต ำแหน่ง…………ต ำแหน่งเลขท่ี………….……
รับเงินเดือนอนัดบั…… ขั้น.…………….บำท 
หน่วยงำนกำรศึกษำ…………………………… 
สังกดั…………………………………………… 
     ให้แนบบันทึกค ำยินยอมของผู้ขอย้ำย
สับเปลี่ยนทุกรำย 
 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
 1. ส ำเนำ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
  2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
 3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูข้อยำ้ย 
 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดำมำรดำ/คู่สมรส 
 5. ส ำเนำใบส ำคญักำรสมรส 
 6. บนัทึกค ำยินยอมของผูข้อยำ้ยสับเปลี่ยนทุกคน 
 7. ส ำเนำปริญญำบตัรหรือ Transcript ท่ีระบุ 
  วิชำเอก(ฉบบัภำษำไทย) วิชำโท (ฉบบัภำษำไทย) 
 8.  หลกัฐำนกำรไดร้ับรำงวลั ( 5 ปียอ้นหลงั) 
 9. ค  ำสั่งมอบหมำยให้สอนในกลุ่มสำระ 
หรือวิชำนั้น ๆ ยอ้นหลงั 3 ปี 
 10. เกียรติบตัรท่ีเป็นผูฝึ้กสอน(ระบุช่ือผู ้ฝึกสอน          
ในเกียรติบตัร)ท่ีฝึกสอนนกัเรียน(ระบุช่ือนกัเรียนใน 
เกียรติบตัร)จนได้รับรำงวลัในกลุ่มสำระหรือวิชำนั้น ๆ 
 11. ผลงำนท่ีขอเลื่อนหรือไดร้ับกำรเลือ่น 
วิทยฐำนะในกลุ่มสำระหรือวิชำนั้น ๆ 
12. ประกำศโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีกนัดำร    
เส่ียงภยั ฯลฯ) 
13. หลกัฐำนท่ีแสดงถึงควำมยำกล ำบำกในกำร
ปฏิบตัิงำน) 
หำกผู้ขอย้ำยไม่แนบเอกสำรหลักฐำนจะไม่มีคะแนน 
ในข้อนั้น ๆ  ส ำหรับหลักฐำนตำมข้อ 8-11  
ให้ผู้บริหำร สถำนศึกษำรับรองทุกฉบับ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 
     ในครำวประชุมครั้ งท่ี …....... / .......... 
เม่ือวนัท่ี ........................................................... 
เห็นว่ำ ........................................................ 
 

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

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
-…………………………และหำกขำ้รำชกำรครู 
รำยน้ี ไดร้ับกำรพิจำรณำยำ้ยโรงเรียนตอ้งกำร
วิชำเอก ................................…….… ทดแทน 
เพ่ือสอนนกัเรียนในระดบั     กอ่นประถมฯ 
 ประถมศึกษำ     มธัยมศึกษำ ( ม.1 – 3) 

 

ลงช่ือ  …………………………………………. 
          (……………………………………..) 
ต ำแหน่ง  ผอ.ร.ร................................................    

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

 
 
                                                                                 ขอรบัรองว่ำขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นควำมจริง 

                                                       ลงช่ือ……………………………………………………….ผูข้อยำ้ย 
                                                                      (………………………………………………………) 
                                                             วนั…………….เดือน………………….พ.ศ. ……………….. 

หมายเหตุ  ให้ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร 
                   ปรับแบบค ำร้องไดต้ำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 


