
แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ยื่นค าร้องขอย้าย  1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ..............  1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.............   สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................... ส่วนราชการ..........................................   
   

ช่ือ-สกุล……………………………………………..…ต าแหน่ง………………..….………………วิทยฐานะ…..……………….………. 
หน่วยงานการศึกษา.........................................................................................................………………….…………… 
รับเงินเดือนอันดับ............................ ขั้น…………..………..………บาท (ปีงบประมาณ………...……..….…………..…..) 

ขอย้าย  ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ    ระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ 

กรณี       ปกติ                         พิเศษ กรณี……………………….…..………………………………..…. 
             สับเปลี่ยน                                                        

ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวันที…่…...…เดือน….………….……..พ.ศ……….….. 
2. วุฒิ…........................................................................ 
   สาขาวิชา/วิชาเอก ………………………….……….…….…. 
   สถาบัน..................................................................... 
3. ความรู้ความสามารถ…….…………………………...…….. 
……………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
….……………………………..…………………………………………
……………………………..………………………………………....… 
4.ประสบการณ์............................................................ 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
……………………………………………………….……….….……… 
…………………………………………………………………………… 
5. คู่สมรสช่ือ… ……………………………………………….….. 
   อาชีพ………………………………………..……………..……… 
   ที่ท างาน…………………………………….………….….…….. 
   ต าบล…………..…..……..…อ าเภอ…………………..……..  
  จังหวัด……..…………………………..……..……………….….. 

ข้อมูลอื่น ๆ  
1. ผลการปฏิบัติงาน (ระบ)ุ 
 ………………………………………………….…….…………… 
.………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  
เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการการประกอบวิชาชีพครู 
ตักเตือน ภาคภณัฑ์  พักใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต         

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี 
1. หน่วยงานการศึกษา  
    (1)…………………………………………………………….   
………………………………………………………..……………
……………………………………………………..………………
……………………………………………………………..……… 
    (2)……………………………………..……….…………… 
…………………………………….……………………….……… 
……………………………………..……………………………… 
……………………………………..……………………………… 
   3)………………………..…….……………………………… 
…………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..   
……………………………………………..…………..…….……          
2. ถ้าไม่ไดต้ามระบุ (.........................................) 
(ท าเครื่องหมายแล้วเซ็นชื่อก ากับ) 
   ……... (1) ขอระงับการย้าย .................. 
   …...… (2) หน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ใน 
…………………………….…….………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
กรณไีด้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ 1 ข้อ 2 และ   
ข้อ 3 แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลีย่นแปลงไม่ว่า
กรณี ใด ๆ ท้ังสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
กรณีปกต…ิ.................................................... 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................        
กรณีย้ายสับเปลี่ยน…………………………..………..                                  
……………………………………………………………..………
……………………………………………………………..………
……………………………………………………………..………
………………..……………………………..………….…..……
กรณีพิเศษ……………….……………………..………… 
…………………………………………………………..…………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………
……………………………………………………..………………
…………………………………………………..…………………
………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………….. 
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 6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……………….………………… 
   หมู่ที…่….….ต าบล……………….………………….…… 
   อ าเภอ………………………….…….……………………… 
   จังหวัด……….....…………….….…..……………….…… 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว……..………….…….….……. 
   หมู่ที…่……….ต าบล……………………..…………....… 
   อ าเภอ……………...…………………….………….……… 
   จังหวัด……….…..…………………………………...……. 

ประวัติการรับราชการ 
1. เริ่มรับราชการต าแหน่ง….........................……… 
   สังกัด….............................................................. 
   ตั้งแต่วันท่ี…......เดือน…….......….พ.ศ. …….....…. 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………….…………..……. 
    ……………………………….…………………………..…… 
   สังกัด…...........................................……………..… 
   ตั้งแต่วันท่ี……..เดือน..................….พ.ศ. ……..…. 
3. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสดุ) ระดับ………....…. 
   สถานศึกษา……..……………………..………………..… 
   ตั้งแต่วันท่ี…....เดือน…………….…….พ.ศ. ……..…. 
   ถึงวันท่ี……….เดือน……..…….……..พ.ศ. ……..…… 
4. รวมเวลารับราชการทั้งหมด……..…..……ปี 
   ……………เดือน………………………วัน 

3. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
    กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
    มีเสยีง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
    ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
    ยากล าบากในการเดินทาง 
    ระยะทางจากสถานศึกษาถงึส่วนราชการ/ 
         เขตพื้นท่ีการศึกษา……………………ก.ม. 
    อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………..…………… 
…………………………………………………………………….. 
4. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
   (ส าหรับผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษา) 
    จ านวนบุคลากร…………………………….คน 
    จ านวนห้องเรียน…………………..………ห้อง 
    จ านวนนักเรียน/นักศึกษา…………………..…..คน 
 ปฐมวัย              จ านวน…..…....…...คน 
 ช่วงช้ันท่ี 1-2      จ านวน …..…....…..คน 
 ช่วงช้ันท่ี 3         จ านวน ……......…..คน 
 ช่วงช้ันท่ี 4         จ านวน ……..….…..คน 
 ประกาศนียบตัร   จ านวน ……..…..…..คน 
 ปริญญาตรี         จ านวน ….…......…..คน 

5. ปัจจบุันช่วยปฏิบัติราชการที่  
    ………………………………………………………..………. 
    ตั้งแต่วันท่ี….….เดือน……….………พ.ศ…….….….. 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………… 
ต าแหน่งเลขที…่………………อันดับ………………..…… 
ขั้น……………………..…….บาท 
หน่วยงานการศึกษา………………………………………… 
……………………………………………………..……………… 
สังกัด…………………………………………….……………… 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
ส าเนา ก.พ. 7 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
ใบรับรองแพทย ์
บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
 อื่น ๆ ระบ…ุ……………………………………….. 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

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

ลงช่ือ 
       (…….....................................................……..) 
ต าแหน่ง….....................................................……… 
 
 
…………………………………………...…..…………………… 
………………………………………………………………..…… 
 

ลงช่ือ 
      (…………………………………………..………………..) 
ต าแหน่ง………………………………….…………………… 
 
 
……………………………………………………………..……… 
…………………………………………….…………….………… 
 

ลงช่ือ 
      (……………………………….…….…..………….……..) 
ต าแหน่ง…......................................…………………… 
 
   

 

                     ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
   

       ลงช่ือ………………………..……...…………….…….ผู้ขอย้าย                                                                                   
(..........................................................) 

                   วันที่……..….เดือน………………………….พ.ศ.......…….. 

หมายเหตุ   
                เบอร์โทรศัพท์.......................................................................... 


