
แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ยืน่ค ำร้องขอย้ำย ................................. พ.ศ. ................. สังกดั     เขตพืน้ที่กำรศึกษำ........................................................................  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

ชื่อ – สกุล …………………………...................ต ำแหน่ง.....………….วิทยฐำนะ ……………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
สถำนศึกษำ ………………………………………..………………………………………………………………….. 
รับเงินเดือนอันดับ …………….. ขั้น …......………………….. บำท 
หมำยเลขโทรศัพท์ ....................................... 

ขอย้ำย 
 

กรณี 

  ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 

  ปกต ิ
  กรณีสับเปลี่ยน ................................ 
................................................................. 

  กรณีพิเศษ …………..................…….… 
................................................................. 

ประวัติส่วนตัว 
1.  เกิดวันที…่..เดือน………..พ.ศ. ………... 
2.  คุณวุฒ…ิ………………………..…………… 
     สำขำวชิำ/วิชำเอก………………………. 
     วิชำโท……………………….....………….. 
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถ …………………… 
……………………..........……………………….. 
…………………………..........………………….. 
……………………………………..........……….. 
………………………………………..........…….. 
4. ประสบกำรณ…์………………....………… 
……………………………………..........……….. 
…………………………………………..........….. 
5. คู่สมรสชื่อ …………………….....…..…… 
    อำชีพ ………………………….....…..…... 
    ที่ท ำงำน ……………………………..…... 
    ต ำบล………………………………....……. 
    อ ำเภอ ………………………………...…... 
    จังหวัด ………………………………....….  

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
1. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
 เคย                ไม่เคย 
เคยถูกพิจำรณำเก่ียวกับกำรประกอบวิชำชีพ
ครู 
 ตักเตือน           ภำคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต   
                                    
2. สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 
ในสถำนศึกษำปัจจบุัน 
 กันดำร/พื้นที่พิเศษ/ชำยแดน/เสี่ยงภัย 
 ใช้ภำษำถิ่นมำกกว่ำภำษำไทย 
 ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………........ 
………………………………....……...................... 
………………………………....……...................... 
 

ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที ่
ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำย โดยเรียงล ำดับตำม
ควำมประสงค์ (ขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เดียว) 
1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
    (1) โรงเรียน…………………………………………….... 
         …………………………….…………………………… 
    (2) โรงเรียน…………………………………………….... 
         …………………………….…………………………… 
    (3) โรงเรียน…………………………………………….... 
         …………………………….…………………………… 
    (4) โรงเรียน…………………………………………….... 
         …………………………….…………………………… 
    (5) สถำนศึกษำใดก็ได้ในสังกัด สพม.36 
         ระบุจังหวัด        เชียงรำย 
                                  หรือ 
                              พะเยำ 
 
2. ............ถ้ำไม่ได้ตำมระบุขอระงับกำรยำ้ย 

กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ย้ำยตำมข้อ 1 แล้ว 
ไม่สำมำรถขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

เหตุผลกำรขอย้ำย 
 กรณีปกติ………………………........ 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ……………………………………….. 
  กรณีพิเศษ..............………...…. 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………… 
  กรณีสับเปลี่ยน......................... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
       ………………………………………... 
 

 



6. ปัจจบุันอยู่บำ้นเลขที่ ……………………... 
    หมู่ที่………….ต ำบล………………….......... 
    อ ำเภอ …………….....……………………...... 
    จังหวัด ………….………………………......... 
    โทรศัพท…์…………………........................ 
 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว…………...………... 
    หมู่ที่ …………..ต ำบล……………..……...... 
    อ ำเภอ……………………………………......... 
    จังหวัด…………………………………............ 

             ประวัติกำรรับรำชกำร 
1. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหนง่ …………………... 
    สังกัด……………………………………........... 
    ตั้งแต่วันที…่…..เดือน………….พ.ศ…...... 
2. ปัจจบุันด ำรงต ำแหนง่………………......…. 
   สังกัด……………………………............……… 
   ตั้งแต่วันที…่…..เดือน………….พ.ศ.....….. 
3. เคยลำศึกษำต่อ (คร้ังหลังสุด) ระดับ….... 
   สถำนศึกษำ…………………………............. 
   ตั้งแต่วันที…่…เดอืน………….พ.ศ. …...... 
   ถึงวันที…่…..เดือน…..…..….พ.ศ….......… 
4. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด…………..ปี 
   …………………….เดือน……........…….วัน 
 

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบตัิรำชกำรที่  
หน่วยงำนกำรศึกษำ
........…........................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................พ.ศ......... 
 
4. ได้รับวิทยฐำนะระดบั  
O ไม่มีวิทยฐำนะ 
O ช ำนำญกำร 
O ช ำนำญกำรพิเศษ  
O เชี่ยวชำญ 
O เชี่ยวชำญพิเศษ 
กลุ่มสำระ/สำขำวิชำ ทีไ่ด้รับวิทยฐำนะ 
................................................................ 
................................................................ 

ขอย้ำยสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยน) 
นำย/นำง/นำงสำว…………………………………... 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 
ต ำแหน่ง…………………………………………...................... 
ต ำแหน่งเลขที่ ……………………อันดับ……..............…... 
ขั้น………………………..………บำท 
หน่วยงำนกำรศึกษำ…………………..…………………….... 
………………………………………………............................. 
สังกัด………………………………………………..……............ 
 
           หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
(กรณีมีหลักฐำนที่เปน็ส ำเนำ ให้รับรองส ำเนำทุกฉบับ) 
 ส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
 ใบรับรองแพทย์ 
 บันทึกประจ ำวนั ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปลีย่นทุกคน 
 อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………........ 
………………………………………………..............….. 
…………………………………...............………………. 
…………………………………………………................ 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
 

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

        หำกข้ำรำชกำรครูรำยนี้ ได้รับกำร
พิจำรณำยำ้ย โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก
...........................................ทดแทน 

ลงชื่อ 
         (….…………………..…………………) 
ต ำแหน่ง…………………………………............. 
วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ.......... 
             (ผู้บริหำรโรงเรียน) 
 

กำรพิจำรณำของ ผอ.สพท. 

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

ลงชื่อ 
         (….……………………..………………) 
ต ำแหน่ง…………………………….……............. 
วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ.......... 

หมำยเหตุ   - ในล ำดับที่ 1 - 4 ให้ระบุชื่อโรงเรียน ที่ประสงค์ขอย้ำยเท่ำนัน้ 
     - ในล ำดบัที่ 5 ให้ระบุจังหวดัของโรงเรียนที่ประสงค์ขอย้ำย (เชียงรำยหรือพะเยำ) เพียงจงัหวัดเดียว 
     - กรณี ผู้ประสงค์ขอย้ำยตำ่งเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ระบุชื่อโรงเรียนและสังกัดให้ชัดเจน 

    - หำกระบุนอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้ จะไม่ได้รบักำรพิจำรณำ 

                ขอรับรองว่ำข้อมูลถูกต้องและเป็นควำมจริง 
 

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


