
แบบค ำรอ้งขอยำ้ยของขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
ยืน่ค ำรอ้งขอยำ้ย ..............มกรำคม พ.ศ. ................. สงักดั     เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ........................................................................  ส ำนกับรหิำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 

 
ชื่อ – สกุล …………………………..............ต ำแหน่ง.....………….วิทยฐำนะ ………………………............ 
เลขบัตรประจ ำตวัประชำชน       
สถำนศึกษำ …………………………………………………………………………………………….. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …......……………...……..บำท (ปีงบประมำณ….…........……......….) 
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................................................................................ 

ขอ
ย้ำย 
 
กรณี 

  ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  จังหวัด..................................................... 
  จังหวัด..................................................... 

  ปกต ิ
  เพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์   
      ของทำงรำชกำร 

  พิเศษ  กรณี ………….............…….…....... 
....................................................................... 
.......................................................................
. 

ประวตัสิว่นตวั 
1. เกิดวันที่…....เดือน…......……..พ.ศ. ………... 
2. คุณวุฒิ  ปริญญำตรี  
    สำขำวชิำ/วิชำเอก…….….....……..………….. 
    วิชำโท……………………….............………….... 
     ปริญญำโท 
    สำขำวชิำ/วิชำเอก……….………….....…….... 
    วิชำโท………………………......…………........... 
     ปริญญำเอก 
    สำขำวชิำ/วิชำเอก………….……………......... 
    วิชำโท………………………......…………........... 
(ใหร้ะบทุกุคณุวฒุ ิวชิำเอก วชิำโททีส่ ำเรจ็
กำรศกึษำ) 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ……………………........ 
……………………..........………………………........... 
…………………………..........…………………........... 
4. ประสบกำรณ…์………………....…………........ 
……………………………………..........………........... 
5. คู่สมรสชื่อ …………………….....…..……......... 
    อำชีพ ………………………….....…..…............. 
    ที่ท ำงำน ……………………………..…............. 
    ต ำบล………………………………....……........... 
    อ ำเภอ ………………………………...…............ 
    จังหวัด ………………………………....…...........  

ข้อมลูอืน่ ๆ 
1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
  ไม่เคย 
ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน 

เคยถูกพิจำรณำเก่ียวกับกำรประกอบวิชำชีพ
ครู 
 ตักเตือน           ภำคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต   
                                
2. สภำพควำมยำกล ำบำกในกำร  ปฏบิตังิำน
ในสถำนศกึษำปจัจบุนั 
 ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง 
 ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกต ิ
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………………….............. 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
………………………………....……........................... 
 

ขอยำ้ยไปด ำรงต ำแหนง่ที ่
ใหร้ะบสุถำนศกึษำทีข่อยำ้ย โดยเรยีงล ำดบัตำม
ควำมประสงค(์ขอยำ้ยไดเ้พยีงเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
เดยีว) 
    (1) ………………………………………...........……......... 
         ………………………………………………................. 
    (2) …………………………………………….................... 
         ………………………………………………................. 
    (3) …………………………………………….................... 
         ………………………………………………................ 
     (4) …………………………………………….................               
         ………………………………………………............... 
     (5) …………………………………………….................               
         ………………………………………………............... 
  2.ถ้ำไม่ได้ตำมที่ระบ ุ
...........(1) ขอระงับกำรย้ำย 
............(2) สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัด ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................... 
กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ยำ้ยตำมข้อ 1 และ 
ข้อ 2 (2)  จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่วำ่กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

เหตผุลกำรขอยำ้ย 
 กรณีปกติ 
        อยู่รวมกับคู่สมรส 
        ดูแลบิดำ มำรดำ หรือบุตร 
        กลับภูมิล ำเนำ 
        อ่ืนๆ………………………..................... 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................           
       ………………………………………................ 
 กรณีพิเศษ.................……….................…. 
       ระบุ.…………..………………............……... 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 
 กรณีเพื่อควำมเหมำะสมและ 
      ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
      ระบุ...………………………………............... 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................               
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 
       ………………………………………................ 



 

6. ปัจจุบันอยูบ่้ำนเลขที่ ……………………........ 
    หมู่ที่………….ต ำบล…………………............... 
    อ ำเภอ …………….....…………………….......... 
    จังหวัด ………….……………………….............. 
    โทรศัพท…์…………………............................ 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว…………...………....... 
    หมู่ที่ …………..ต ำบล……………..……........... 
    อ ำเภอ…………………………………….............. 
    จังหวัด…………………………………................ 
             ประวตักิำรรบัรำชกำร 
1. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง …………………....... 
    สถำนศึกษำ…………………………................. 
    สังกัด......................................................... 
    ตั้งแต่วันที…่…..เดือน………….พ.ศ….......... 
2. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง………………......….... 
    สถำนศึกษำ…………………………................. 
    สังกัด…………………………............………..... 
    ตั้งแต่วันที…่…..เดือน………...พ.ศ.....…....... 
3. รวมเวลำรับรำชกำรทัง้หมด….………....ป ี
   ………………….….เดือน……........…...…...วัน 
4. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
   ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
   อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
   ระดับ..........…..……………………................... 
   สถำบนั....................................................... 
   ตั้งแต่วันที…่..…เดือน………….พ.ศ. .…......... 
   ถึงวันที…่….....เดือน…..…..…..พ.ศ…......….. 

3. ปจัจบุนัชว่ยปฏบิตัริำชกำรที่  
หน่วยงำนกำรศึกษำ........….............................. 
......................................................................... 
สังกัด................................................................ 
......................................................................... 
ตั้งแต่วันที่........เดือน.....................พ.ศ............ 
4. ปจัจบุนัสอนระดบัชัน้................................. 
วชิำทีส่อน........................................................ 
......................................................................... 
5. ไดร้บัวทิยฐำนะระดบั  
O ไม่มวีิทยฐำนะ       O ช ำนำญกำร 
O ช ำนำญกำรพิเศษ   O เชี่ยวชำญ 
O เชี่ยวชำญพิเศษ 
กลุม่สำระ/สำขำวชิำ ทีไ่ดร้บัวทิยฐำนะ 
.................................................................... 
6. โครงกำร/กจิกรรมทีส่ง่ผลตอ่กำรยกระดบั
คณุภำพของผูเ้รยีน/สถำนศกึษำ และมผีลกำร
ด ำเนนิงำนแลว้เสรจ็ โดยผูข้อยำ้ยเปน็
ผูร้บัผดิชอบโครงกำร/กจิกรรมนัน้ๆ 
1......................................................................
........................................................................ 
2......................................................................
..................................................................... 
3......................................................................
................................................................. 
4......................................................................
................................................................. 

ขอยำ้ยสบัเปลีย่นกบั(กรณสีบัเปลีย่น) 
นำย/นำง/นำงสำว……………………..........…………….... 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
     
ต ำแหน่ง....................ต ำแหน่งเลขที่ ……………....…
อันดับ…….............ขั้น………………………..………บำท 
สถำนศึกษำ.............………………………………............... 
สังกัด……………………………………………...................... 
           หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
 ส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจบุัน 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้นผู้ขอย้ำย,คู่สมรส บิดำ  มำรดำ บุตร 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ 
 บันทึกประจ ำวนั ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปลีย่นทุกคน 
 ส ำเนำค ำสั่งของโรงเรยีนที่มอบหมำยให้ปฏิบตัิงำน
ที่ผู้ขอย้ำยและผู้บังคับบญัชำลงลำยมือช่ือรับรอง ส ำเนำ
โครงกำร/กิจกรรม ท่ีส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพของ
ผู้เรยีน/สถำนศึกษำ และมีผลกำรด ำเนินงำนแล้วเสรจ็ 
โดยผู้ขอย้ำยเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนั้นๆ  
 เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงถึงประสบกำรณ์กำร
สอนที่ตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  
 อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………….............. 
………………………………………………..............…........ 
…………………………………...............………………....... 
…………………………………………………...................... 

ควำมเหน็ผูบ้งัคบับญัชำ 
…………………………………………........................ 
…………………………………………........................ 
หำกข้ำรำชกำรครูรำยนีไ้ด้รับกำรพิจำรณำ
ย้ำย โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก
..........................................................ทดแทน 
ลงชื่อ                           ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

 
     (….………………….........................…………) 
ต ำแหน่ง…………………………………..................  
วันที่.........เดือน........................พ.ศ................ 
 
ควำมเหน็ผอ.สพป./สพม./สศศ 
…………………………………………...................... 
…………………………………………...................... 
ลงชื่อ 
        (..............….…………………………………) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
....................................................................... 
วันที่.........เดือน........................พ.ศ................ 

หมำยเหตุ   ให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ หรือส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
               ปรับแบบค ำร้องไดต้ำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

                ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูถกูตอ้งและเปน็ควำมจรงิ 
 

           ลงช่ือ …………………………………...........…………………ผู้ขอยำ้ย 
                  (………………….……………………………............….) 
               วัน………….เดือน………………..………..พ.ศ……........………. 


