แบบคำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วันที่ยนื่ คำร้องขอย้ำย............มกรำคม พ.ศ. ................. สังกัด  สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ…………………………………………………………..  สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ชื่อ – สกุล …………….......................................………….ตำแหน่ง.………..........….วิทยฐำนะ ………..…………….………
เลขประจำตัวประชำชน ----
สถำนศึกษำ ……………...................................…………………………………............................…………………….
รับเงินเดือนอันดับ ………………..ขั้น …………………….……..บำท (ปีงบประมำณ………………....…….)
หมำยเลขโทรศัพท์.........................................................................................
ประวัตสิ ว่ นตัว
ข้อมูลอืน่ ๆ
๑. เกิดวันที…่ …..เดือน…………….….........…..พ.ศ.………... ๑. กำรรักษำวินยั และจรรยำบรรณ
๒. คุณวุฒิ……….……..…………………………..........……………
เคยถูกลงโทษทำงวินัย
สำขำวิชำ/วิชำเอก………………….…………......……………. ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
วิชำโท…………………………………..................…………….. เคยถูกพิจำรณำเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพครู
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชำเอก วิชำโทที่สำเร็จกำรศึกษำ)  ตักเตือน
 ภำคทัณฑ์
๓. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ……………………..….........……………  พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต
…………………………………………….………......……………………….. ๒. สภำพควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบตั งิ ำน
………………………………………………..……………........……………..  กันดำร/ชำยแดน/เสี่ยงภัย
…………………………………..…………………………...........…………..  มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ
……………………………………………………………………………………  ใช้ภำษำถิ่นมำกกว่ำภำษำไทย
๔. ประสบกำรณ์………......…………………………..…..……………  ยำกลำบำกในกำรเดินทำง
……………………......…..……………………………….……………………
 ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงส่วนรำชกำร/
……………………......………………………….………………………….....
เขตพื้นที่กำรศึกษำ..................ก.ม.
………………………......………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  อื่น ๆ (ระบุ).................................................
๕. คู่สมรสชื่อ …........……………………………………….……… ............................................................................
อำชีพ ……………........……………………..…………………... ............................................................................
ที่ทำงำน ………........………..…………………………..……... ............................................................................
ตำบล……………….....................……….……………………. ............................................................................
อำเภอ ……………..........………................………………... ............................................................................
จังหวัด ………….........…………..……………………….……. ...........................................................................

ขอย้ำย
กรณี

 ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 ต่ำงเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

จังหวัด……………………………………………………….
จังหวัด................................................................

 ปกติ
 พิเศษ กรณี …….............................………….….
 เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร
ขอย้ำยไปดำรงตำแหน่งที่
เหตุผลกำรขอย้ำย
ให้ระบุสถำนศึกษำทีข่ อย้ำย โดยเรียงลำดับ
 กรณีปกติ
ตำมควำมประสงค์ (ขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่
ระบุ ………………....……………………………...
กำรศึกษำเดียว) ดังนี้
.………………………........……………………………...
๑. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
……………………….........……………………………...
(๑) โรงเรียน...…………………..............….……... ...………………………........…………………………….
……………………………................……………………….. ……………………........…………………………….…...
(๒) โรงเรียน………………..........…………………...  กรณีพเิ ศษ
………………………………..…...............………………….
ระบุ …………………....…………………………...
(๓) โรงเรียน…….…..………….........……………... ……………………….........……………………………...
……….……………………………..............………………… ……………………….........……………………………...…
(๔) โรงเรียน……………...............………………... ………………….…........……………………………...
……….……………………………...............………………… …………………………….....……………………………..
๒. ถ้ำไม่ได้ตำมระบุ
 กรณีเพือ่ ควำมเหมำะสมและประโยชน์
…………….(๑) ขอระงับกำรย้ำย
ของทำงรำชกำร
…………….(๒) สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัด
ระบุ ……………....……………………………...
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................. ………………………........…………………..…………...
กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ย้ำยตำมข้อ ๑ และ
………………………........………………..……………...
ข้อ ๒(๒) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง
……………………........…………………………………...
ไม่ว่ำจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
……………………….........…..…………………………...

-๒๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ……………………….......……………
หมู่ท…ี่ ………..….ตำบล………….....…………………….…...
อำเภอ ……………………….….....……………………………..
จังหวัด ………………..……….....….……………….…………
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว บ้ำนเลขที่...….....….…………...
หมู่ที่ …….……ตำบล………….......………………..………...
อำเภอ…………………………..….....…………..………………
จังหวัด………………………….......……………..……………..
ประวัตกิ ำรรับรำชกำร
๑. เริ่มรับรำชกำรตำแหน่ง …….....…………..…..……………
สถำนศึกษำ.................................................................
สังกัด………………………….………………......…………………
ตั้งแต่วันที…่ .…..เดือน….…................…….พ.ศ……...…..
๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………….....……….………….
สถำนศึกษำ.................................................................
สังกัด………………………….................…………….…………
ตั้งแต่วันที…่ .…..เดือน………………...…..….พ.ศ…...….….
๓. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด………..……..ปี
………………..………….เดือน…………..…….วัน
๔. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
 อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
ระดับ……....................................................................
สถำนบัน...…………………………………………….....………..
ตั้งแต่วันที่…..…เดือน……………….......พ.ศ. ……………...

๓. ปัจจุบนั ช่วยปฏิบตั ริ ำชกำรที่
.....…………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………..
..................................................................................
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
ตั้งแต่วันที่ ……....เดือน……..……………..พ.ศ…......……
๔. รำงวัลทีไ่ ด้รบั หรือผลงำนทีแ่ สดงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ
๑..............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
๒...............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
๓..............................................................................
.................................................................................
.................................................................................

หมำยเหตุ ให้สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำหรือสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ปรับแบบคำร้องขอย้ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น

ขอย้ำยสับเปลีย่ นกับ (กรณีสบั เปลีย่ น)
นำย/นำง/นำงสำว……………...............……………….
เลขประจำตัวประชำชน
----

ตำแหน่ง…………………………...............………………...
ตำแหน่งเลขที่ ………….………อันดับ……............…...
ขั้น………………………..………บำท
สถำนศึกษำ......…….................………………………….
สังกัด………………………..................……………………..
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
(กรณีหลักฐำนที่เป็นฉบับสำเนำ ให้รับรองสำเนำ
ทุกฉบับ)
 สำเนำ ก.พ.๗ หรือ สำเนำ ก.ค.ศ.๑๖
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำใบสำคัญกำรสมรส
 ใบรับรองแพทย์
 บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ำยปกครอง
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปลี่ยนทุกคน
 อื่น ๆ ระบุ ……………….…………………......…….
…………………………………………..……………....………..
…………………………………………………………....……….
……………………………………..………………….…………..
……………………………………..………………….…………..
………………………………………………………...…………

ควำมเห็นผูบ้ งั คับบัญชำ
….……………….........................…………………………
….………………….........................………………………
……………………............................……………………
…………………………………………………………………..
หำกข้ำรำชกำรครูรำยนี้ ได้รับกำรพิจำรณำย้ำย
โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก.................................
...............................................................ทดแทน
ลงชื่อ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
(…….……………….............................………)
ตำแหน่ง………………..……........………………………..
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............
……..………………….......................……………………
……………………....................……………………………
………..…………………..................………………………
……….………………..................…………………………
ลงชื่อ
(….……………….................…………………)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...........
............................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............

ขอรับรองว่ำข้อมูลถูกต้องและเป็นควำมจริง
ลงชื่อ...............................................................................ผู้ขอย้ำย
(.........................................................................)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ...............

