
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ช่ือ – สกุล ……………......................………….ตำแหน่ง.…….............................................................. 
วิทยฐานะ ………..……………………………………………………. 
เลขประจำตัวประชาชน ---- 
สถานศึกษา …………….........................................……….อำเภอ................................................
ตำแหน่งเลขที่.....................…………………รับเงินเดือนอันดับ................................................. 
อัตราเงินเดือน......... …………………….……..บาท   (ปีงบประมาณ………………....…….) 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................... 
เลขที่ตำแหน่งจ่ายตรง......................................................................................... 

 
 

สังกัด 
ที่ขอย้าย 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา............................................. 
              สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สำนักงาน กศน. 
 อื่น ๆ ................................................................................................ 
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๒. ถ้าไมไ่ดต้ามระบุ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยงานอ่ืนกำหนด 
 ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคดัเลือก 
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หน่วยงาน............................................................................................................................................................. 
(ให้แนบคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย) 
 

-๒- 



-๓- 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ความเห็นของผู้บงัคับบัญชา 
 

ให้ผู้ขอย้ายจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกฉบับ) 
                    สำเนา ก.พ.๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ.๑๖ 
                    สำเนาทะเบยีนบ้าน 
                    สำเนาใบสำคญัการสมรส 
                    ใบรับรองแพทย ์
                    บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง 
                    บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
                    อื่น ๆ ระบุ.............................................................................……………… 
                        ……………………..………………….......…………………………………….………..….. 
                        ………………………………………………………........…………………………………… 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก...................................................... 
................................................................................................................................................................ทดแทน 
 
                                         ลงช่ือ ……………………………………………………. 
                                                 (….……………….............................………) 
                                         ตำแหน่ง………………........……..…………………….. 
                                               วัน..........เดือน.......................พ.ศ.............. 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณ ี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                         ลงช่ือ ……………………………………………………. 
                                                 (….……………….............................………) 
                                         ตำแหน่ง………………........……..…………………….. 
                                               วัน..........เดือน.......................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอืน่ แล้วแต่กรณ ี
               สามารถปรับแบบคำร้องขอย้ายไดต้ามความเหมาะสมและจำเป็น 

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
    ลงช่ือ ……………….............………..........……………ผู้ขอย้าย 

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


