






1 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 187 -1
2 วัดดงชะพลู เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 65 -2
3 วัดคลองโนน เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 199 พอดี
4 บา้นสวนแตง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 51 พอดี
5 วัดฆะมัง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 37 -2
6 วัดดงกลาง เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 258 พอดี
7 วัดเขารูปช้าง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 77 พอดี
8 บา้นบงึตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 136 พอดี
9 บงึสีไฟ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 39 -2
10 วัดวังมะเด่ือ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 20 -2
11 บา้นทา่ฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 164 -1
12 อนุบาลพิจิตร เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 2018 พอดี
13 อนุบาลเมือง (ทา่หลวงสงเคราะห)์ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 126 พอดี
14 ชุมชนบา้นวังกลม เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 133 -1
15 วัดบา้นบุ่ง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 20 -2
16 บา้นไดชุมแสง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 36 -2
17 วัดหนองไผ่ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 73 -2
18 วัดราชช้างขวัญ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 45 -1
19 วัดยางคอยเกลือ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 30 -2
20 บา้นหนองถ ้า เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 64 -2
21 วัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 48 -2
22 บา้นทา่มะไฟ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 31 -2
23 วัดปา่มะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 276 +2
24 วัดดานคุรุราษฎร์อุทศิ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 44 -1
25 บา้นเมืองเก่า เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 51 พอดี
26 พิจิตรอนุสรณ์ เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 104 -1
27 วัดหาดมูลกระบอื เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 169 -1

สภาพอัตราก าลังข้าราชการครขูองสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
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28 บา้นวังกระด่ีทอง เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 38 -4
29 วัดหงษ์ เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 58 -3
30 วัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา) เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 55 -1
31 บา้นวังทบัยา เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 51 -3
32 บา้นสายค้าโห้ เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 71 -2
33 บา้นน้อย เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 63 -2
34 บา้นเนินยาว เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 47 -3
35 บา้นหวัดง เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 153 พอดี
36 วัดล้าชะล่า เมืองพิจิตร ป.ประถมศึกษา 18 พอดี
37 วัดหนองนาด้าพิทยา เมืองพิจิตร ข.ขยายโอกาส 90 -2
38 อนุบาลวังทรายพูน วังทรายพูน ข.ขยายโอกาส 415 พอดี
39 เนินหวัโล้หนองยางพิทยาคม วังทรายพูน ข.ขยายโอกาส 307 พอดี
40 บา้นทุ่งโม่ง วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 87 -2
41 วัดหนองปล้อง วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 107 พอดี
42 วัดใหม่สามัคคีธรรม วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 42 -3
43 บา้นทา่กระดาน วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 49 -3
44 บา้นหนองปลาไหล วังทรายพูน ข.ขยายโอกาส 59 -4
45 บา้นคลองสะแกปา่หวาย วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 44 -3
46 บา้นยางสามต้น วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 120 พอดี
47 บา้นหนองพระ วังทรายพูน ข.ขยายโอกาส 175 พอดี
48 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน วังทรายพูน ป.ประถมศึกษา 138 พอดี
49 บา้นดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 159 พอดี
50 บา้นหนองขานาง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 21 -2
51 บา้นนาพิบลูพิทยา โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 123 -1
52 วัดเนินพยอม โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 35 -2
53 บา้นหนองพง สาขาบา้นบอ่ปิ้งเกลือ โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 32 -2
54 บา้นหนองพง โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 179 พอดี
55 บา้นหว้ยค้าตาล โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 20 -3
56 อนุบาลโพธ์ิประทบัช้าง (ทุ่งใหญ)่ โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 361 +2
57 บา้นทุ่งประพาส โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 15 +2
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58 บา้นหว้ยน้อย โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 55 -2
59 บา้นเนินขวาง โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 227 พอดี
60 บา้นเนินพลวงวิทยา โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 149 พอดี
61 บา้นหนองสะแก โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 199 พอดี
62 บา้นมาบมะไฟ โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 56 -5
63 บา้นหนองคล้า โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 49 -3
64 วัดบา้นไผ่ทา่โพใต้ โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 125 พอดี
65 วัดบา้นล้านัง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 64 -2
66 วัดไผ่รอบ โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 32 -1
67 วัดหนองหลวง โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 172 พอดี
68 วัดสระประทมุ (มิตรภาพที่ 54) โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 190 พอดี
69 บา้นหนองหวัปลวก โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 167 พอดี
70 บา้นหนองไม้แดง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 20 -1
71 บา้นใดโพธ์ิ (เงิน - ทองย้อยอุทศิ) โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 40 -2
72 วัดทา่บวัทอง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 265 พอดี
73 บา้นโพธ์ิประทบัช้าง โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 52 -3
74 บา้นบงึโพธ์ิ โพธ์ิประทบัช้าง ป.ประถมศึกษา 58 -3
75 ชุมชนวัดวังจิก โพธ์ิประทบัช้าง ข.ขยายโอกาส 179 พอดี
76 ชุมชนบา้นก้าแพงดิน สามง่าม ป.ประถมศึกษา 196 พอดี
77 บา้นทา่แห สามง่าม ป.ประถมศึกษา 63 -2
78 วัดศรีศรัทธาราม สามง่าม ป.ประถมศึกษา 56 -3
79 วัดเนินปอ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 103 -3
80 บา้นมาบแฟบ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 107 พอดี
81 บา้นยางหา้หลุม สามง่าม ป.ประถมศึกษา 70 -2
82 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 สามง่าม ป.ประถมศึกษา 133 -1
83 บา้นเนินพยอม สามง่าม ป.ประถมศึกษา 23 -1
84 วัดบา้นใหม่ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 42 -3
85 บา้นรังนก (ประชาพิทกัษ)์ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 118 +1
86 วัดจระเข้ผอม สามง่าม ป.ประถมศึกษา 68 -1
87 บา้นหนองน ้าเขียว สามง่าม ป.ประถมศึกษา 63 -3
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88 วัดบา้นไร่ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 96 -3
89 วัดวังแดง สามง่าม ป.ประถมศึกษา 131 -1
90 อนุบาลสามง่าม สามง่าม ป.ประถมศึกษา 190 พอดี
91 วัดใหม่ราษฎร์บ้ารุง สามง่าม ป.ประถมศึกษา 24 -1
92 บา้นหนองโสน สามง่าม ป.ประถมศึกษา 392 พอดี
93 บา้นปา่แซง สามง่าม ป.ประถมศึกษา 96 -1
94 บา้นมาบกระเปา สามง่าม ข.ขยายโอกาส 151 พอดี
95 บา้นสุขส้าราญ สามง่าม ข.ขยายโอกาส 123 พอดี
96 บา้นไผ่ใหญ่ สามง่าม ป.ประถมศึกษา 64 -2
97 บงึเฒ่าวิทยา สามง่าม ข.ขยายโอกาส 234 พอดี
98 บา้นหนองจั่ว สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 44 -3
99 บา้นหนองตะเคียน สากเหล็ก ข.ขยายโอกาส 172 พอดี
100 บา้นทา่เย่ียม สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 160 พอดี
101 บา้นวังอ้อ สากเหล็ก ข.ขยายโอกาส 146 พอดี
102 บา้นวังทบัไทร สากเหล็ก ข.ขยายโอกาส 115 พอดี
103 บา้นตลุกหนิ สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 64 -3
104 บา้นหนองสองหอ้ง สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 33 -1
105 บา้นทา่พิกุล สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 81 -3
106 บา้นทุ่งส้าราญ สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 37 -1
107 อนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก ข.ขยายโอกาส 564 +1
108 บา้นถ ้าคะนอง สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 25 -1
109 บา้นปากดง สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 54 -3
110 บา้นคลองทรายใหญ่ สากเหล็ก ป.ประถมศึกษา 143 -1
111 วัดบา้นนา วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 51 -3
112 บา้นปลวกสูง วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 107 -1
113 วัดโนนสะเดา วชิรบารมี ข.ขยายโอกาส 171 -1
114 บา้นหนองหชู้าง วชิรบารมี ข.ขยายโอกาส 269 พอดี
115 บา้นนิคม วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 155 พอดี
116 บา้นหนองขาว วชิรบารมี ข.ขยายโอกาส 326 +2
117 บา้นยางตะพาย วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 126 พอดี



ล าดับ อ าเภอ
ประเภท

สถานศึกษา
จ านวน
นักเรยีน

สภาพ
อัตราก าลังครู

ขาด/เกิน
ช่ือสถานศึกษา

118 บงึบวัพิทยาคม วชิรบารมี ข.ขยายโอกาส 284 +2
119 บา้นยางสุขวัฒน์ วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 67 -3
120 บา้นโนนทอง วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 72 -3
121 บา้นหนองริ น วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 39 -2
122 วัดวังตะขบ วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 69 -3
123 ชุมชนบา้นหนองหญ้าปล้อง วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 155 พอดี
124 บา้นสระบรเพ็ด วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 104 -1
125 บา้นบวัยาง วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 13 พอดี
126 วัดหนองหลุม วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 64 -3
127 วัดกลางวงศ์มณี วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 102 พอดี
128 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 34 -2
129 วัดโนนปา่แดง วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 49 -3
130 บา้นยางนกกระทงุ วชิรบารมี ป.ประถมศึกษา 24 -2
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สถำนศึกษำ ……………...................................……… ต ำแหน่งเลขที่
.....................……………………………….. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …………………….……..บำท (ปีงบประมำณ………………....…….) 
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................................... 

สังกัด 
ที่ขอย้ำย 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............................................. 
              ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 ส ำนักงำน กศน. 
 อื่น ๆ ................................................................................................ 

 
กรณี 

ที่ขอย้ำย 

 กำรย้ำยกรณีปกติ      ครั้งท่ี ๑     ครั้งท่ี ๒  
 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ข้อ .......................... 
 กำรย้ำยเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร  กรณี ............................................ 
หมำยเหตุ : ให้เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

ประวัติส่วนตัว ข้อมูลอื่น ๆ ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง(เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)  
๑.  เกิดวันที…่…...เดือน…….........…..พ.ศ.………... 
๒. .......................................................................
คุณวุฒิ……….………..…………….............…………… 
   สำขำวิชำ/วิชำเอก…………………......……………. 
   วิชำโท…………………………………......…………….. 
๓. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ……………………………… 
   …………………………………………….……………….. 
   ……………………………………………..………………. 
๔.ประสบกำรณ…์………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 
๕. คู่สมรสช่ือ …........…………………………………… 
    อำชีพ ……………........……………………………... 
    ที่ท ำงำน ………........………..……………………... 
    ต ำบล………………........……….……………………. 
    อ ำเภอ ……………..........………...………………... 
    จังหวัด ………….........…………..…………………. 

๑. กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 
เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
ภำคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน   
ลดขั้นเงินเดือน/ลดเงินเดือน 
เคยถูกพิจำรณำเก่ียวกับกำรประกอบวิชำชีพครู 
 ว่ำกล่ำวตักเตือน           ภำคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต 
๒.สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน 
 กันดำร/ชำยแดน/เสี่ยงภัย 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
 ใช้ภำษำถิ่นมำกกว่ำภำษำไทย 
 ยำกล ำบำกในกำรเดินทำง 
 ระยะทำงจำกสถำนศึกษำถึงส่วนรำชกำร/
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ..................
กิโลเมตร 
 อื่น ๆ 
(ระบุ)........................................................ 
............................................................................
............................................................................ 

 กำรย้ำยกรณีปกติ เหตุผล………………………………………………………………………………………………….………… 
๑. ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำย โดยเรียงล ำตับตำมควำมประสงค์ 
    (๑) โรงเรียน..................................................... 
    (๒) โรงเรียน..................................................... 
    (๓) โรงเรียน..................................................... 
๒. ถ้ำไม่ใด้ตำมระบุ 
     (๑) ขอระงับกำรย้ำย       (๒) สถำนศึกษำใดก็ใด้ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
    กรณีใด้รับกำรพิจำรณำได้ย้ำยตำมข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (๒) แล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนเปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 
    กำรย้ำยกรณีพิเศษ ข้อ ................... เหตุผล………………………………………………………………………………… 
๑. ให้ระบุอ ำเภอที่มีสถำนศึกษำที่ประสงค์จะย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัด โดยเรียงล ำตับตำมควำมประสงค์ 
    (๑) อ ำเภอ..................................................... 
    (๒) อ ำเภอ..................................................... 
    (๓) อ ำเภอ..................................................... 
๒. ถ้ำไม่ใด้ตำมระบุ 
     ให้พิจำรณำสถำนศึกษำใดก็ได้ ในจังหวัด 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
    กรณีใด้รับกำรพิจำรณำแล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนเปลงไม่ว่ำกรณีใค ๆ ท้ังสิ้น 

 



ประวัติส่วนตัว ข้อมูลอื่น ๆ ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง (เลือกกรณีใดกรณีหนึง่) 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี ……………….....………… 
    หมู่ที่………….ต ำบล………….....…………………... 
    อ ำเภอ ……………………….….....………………….. 
    จังหวัด ………………..……….....….………………… 
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ำยแล้ว บ้ำนเลขท่ี.….………... 
    หมู่ที่ …….……ต ำบล………….......………………... 
    อ ำเภอ…………………………..….....………………… 
    จังหวัด………………………….......………………….. 

 

๓. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติรำชกำรท่ี 
.....…………………..…………………………………………
…….……………………………………………………………
…………................................................................ 
ตั้งแต่วันที่ …..เดือน…….…………..พ.ศ…....…… 
 
๔. รำงวัลที่ได้รับหรือผลงำนที่แสดงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
 ๑. ................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 ๒. ................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 ๓. ................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 ๔. ................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
    5. ................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรย้ำยเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร กรณี ………………………………………………………………………………… 
เหตุผล................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะย้ำยไปต ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำท่ี กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจำรณำ 
โดยจะไม่ขอระงับหรือเปล่ียนแปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
หมำยเหตุ : กำรย้ำยเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้เป็นดุลยพินิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ หรือส่วนรำชกำรอื่น แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจำรณำว่ำจะให้เขียนค ำร้องขอย้ำย 
หรือไม ่
 

ประวัติกำรรับรำชกำร 
๑. เร่ิมรับรำชกำรต ำแหน่ง …….....……..………… 
   สถำนศึกษำ..................................................... 
   สังกัด………………………………......………………… 
   ตั้งแต่วันที…่.…..เดือน….…...…….พ.ศ……...…… 
๒. ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง……….....……….…………. 
   สถำนศึกษำ..................................................... 
   สังกัด…………………………......…………….………… 
   ตั้งแต่วันที…่.…..เดือน……...…..….พ.ศ…...….…. 
๓. รวมเวลำรับรำชกำรทั้งหมด…………...……..ปี 
    ……………….…………….…….เดือน…….…….วัน 
๔. กำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ  
   ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
   อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
 ระดับ……....................................................... 
 สถำบัน...………………………………….....………..
 ตั้งแต่วันที…่..…เดือน………….....พ.ศ. ………... 

 
 ขอย้ำยสับเปลี่ยน 
ขอย้ำยสับเปล่ียนกับ นำย/นำง/นำงสำว…………….....................................................................……………………. 
เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
ต ำแหน่ง………………………..........… วิทยฐำนะ.................................................ต ำแหน่งเลขที่ …………......……… 
ขั้น………………………..………บำ 
สถำนศึกษำ.............…….................…………………………………………………………………………………….………………. 
รับเงินเดือนอันดับ……………………………อัตรำเงินเดือน…......................... บำท (ปีงบประมำณ……………………) 
หมำยเลขโทรศัพท์………………………........................…………………….. 
เหตุผล................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 กรณีได้รับกำรพิจำรณำได้ย้ำยแล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กำรรับรองเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ข้ำพเจ้ำไม่ติดเง่ือนไขกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันหรือคัดเลือกหรือเงื่อนไข 
กำรแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือ 
หนว่ยงำนอื่นก ำหนด 
 ข้ำพเจ้ำติดเงื่อนไขกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
ตำมหลักเกณฑ์ฯ.................................................................................................................................................... 
 ข้ำพเจ้ำติดเงื่อนไขกำรแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ฯ……………………………………………... 
 ข้ำพเจ้ำติดเงื่อนไขกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมโครงกำร............................... หน่วยงำน..................................... 

-๒- 



หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
 

ให้ผู้ขอย้ำยจัดส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
(กรณีหลักฐำนที่เป็นฉบับส ำเนำ ให้รับรองส ำเนำทุกฉบับ) 
                    ส ำเนำ ก.พ.๗ หรือ ส ำเนำ ก.ค.ศ.๑๖ 
                    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
                    ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส 
                    ใบรับรองแพทย ์
                    บันทึกประจ ำวัน ต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง 
                    บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปล่ียนทุกคน 
                    อื่น ๆ ระบุ.............................................................................……………… 
                        ……………………..………………….......…………………………………….………..….. 
                        ………………………………………………………........…………………………………… 

 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หำกข้ำรำชกำรครูรำยนี้ ได้รับกำรพิจำรณำย้ำย โรงเรียนต้องกำรครูวิชำเอก...................................................... 
................................................................................................................................................................ทดแทน 
 
                                         ลงชื่อ ……………………………………………………. 
                                                 (….……………….............................………) 
                                         ต ำแหน่ง………………........……..…………………….. 
                                               วัน..........เดือน.......................พ.ศ.............. 
 
 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรอ่ืน แล้วแต่กรณี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                         ลงชื่อ ……………………………………………………. 
                                                 (….……………….............................………) 
                                         ต ำแหน่ง………………........……..…………………….. 
                                               วัน..........เดือน.......................พ.ศ.............. 
 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ หรือส่วนรำชกำรอ่ืน แล้วแต่กรณี 
               สำมำรถปรับแบบค ำร้องขอย้ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

    ลงชือ่ ……………….............………..........……………ผู้ขอย้ำย 
  (……………………………………………….….) 

วัน………….เดือน………………………..พ.ศ……………. 

-๓- 

ขอรับรองว่ำข้อมูลถูกต้องและเป็นควำมจริง 
 



 
โรงเรียน................................................................  
แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่...................../2566 
เมื่อวันที่................เดือน..........................พ.ศ.2566 

************************************************************************************************** 
ประกอบการยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ประจ าปี 2566 

ยื่นค าร้องขอย้ายระหวา่งวันที่ 5-25 มกราคม 2566 
 
1. ชื่อผู้ขอย้าย..................................................................................................................................................... 
 โรงเรียน......................................................................................................................................................... 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา......................................................................................................................... 
 
2. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
        ลงชื่อ............................................................... 
                (.........................................................) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        โรงเรียน............................................................ 
 
 

(โปรดแนบส าเนารายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย) 
 
 

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 


