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ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวันที.่........เดือน.......................พ.ศ............ 
2. วุฒิ................................................................... 
    สาขาวิชา/วิชาเอก............................................ 
    วิชาโท.............................................................. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 
3. ความรูค้วามสามารถ........................................ 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
4. ประสบการณ์................................................... 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
5. คู่สมรสช่ือ....................................................... 
    อาชีพ............................................................... 
    ที่ท างาน........................................................... 
    ต าบล............................................................... 
    อ าเภอ............................................................. 
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ข้อมูลอื่นๆ 
1.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
 เคยถูกลงโทษทางวินัย 
     ภาคทัณฑ์     ตัดเงินเดือน     ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
        ตักเตือน                   ภาคทัณฑ ์
        พักใช้ใบอนุญาต        เพิกถอนใบอนุญาต 
2. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
          กันดาร/ชายแดน/เสียงภยั 
         มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออก/มลพิษ 
         ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
         ยากล าบากในการเดินทาง 
         ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ 
         เขตพื้นท่ีการศึกษา.........................ก.ม. 
         อื่น ๆ 
(ระบุ)............................................................. 
....................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี 
     ให้ระบุสถานศึกษาท่ีขอย้าย  โดยเรียงล าดับ
ตามความประสงค์ (ขอย้ายได้เพียงเขตพื้นท่ี
การศึกษาเดยีว) ดงันี ้
1. หน่วยงานทางการศึกษา 
    (1) โรงเรียน...................................................... 
         สังกัด.......................................................... 
     (2) โรงเรียน..................................................... 
         สังกัด.......................................................... 
     (3) โรงเรียน..................................................... 
         สังกัด.......................................................... 
     (4) โรงเรียน..................................................... 
         สังกัด.......................................................... 
2. ถ้าไม่ไดต้ามระบ ุ
.............(1)ขอระงับการย้าย 
.............(2)สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสงักัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................. 
กรณไีด้รับการพิจารณาไดย้้ายตามข้อ 1 และ 
ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่
ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
           กรณีปกติ  
           ระบุ......................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           กรณีพิเศษ  
           ระบุ........................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ 
           ของทางราชการ 
           ระบุ............................................................ 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
           ................................................................... 
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6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี......................................... 
    หมู่ที่...............ต าบล.......................................... 
    อ าเภอ............................................................... 
    จังหวัด.............................................................. 
7. ท่ีอยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเขที.่................... 
    หมู่ที่...............ต าบล.......................................... 
    อ าเภอ............................................................... 
    จังหวัด.............................................................. 

ประวัติการรับราชการ 
1. เริม่รับราชการต าแหน่ง.................................. 
    สถานศึกษา.................................................... 
    สังกัด................................................................. 
    ตั้งแต่วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............ 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................... 
    สถานศึกษา..................................................... 
    สังกัด................................................................. 
    ตั้งแต่วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............ 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด.....................ป ี
    ...........................เดือน............................วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
     ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
     อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
ระดับ................................................................ 
สถาบัน.............................................................. 
ตั้งแต่วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............. 

 3. ปัจจุบันช่วยปฏิบัตริาชการที ่
............................................................................ 
............................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
ตั้งแต่วันท่ี...........เดือน.......................พศ............. 
4. รางวัลทีไ่ด้รับหรือผลงานท่ีแสดงถึงความรู้
ความสามารถ 
     1................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
     2.................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
     3.................................................................... 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 

---- 
ต าแหน่ง............................................................... 
ต าแหน่งเลขที่..........................อันดับ..................... 
ขั้น........................................บาท 
สถานศึกษา........................................................... 
สังกัด...................................................................... 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนา 
ทุกฉบับ) 
        ส าเนา ก.พ.7 หรือ ส าเนา ก.ค.ศ.16 
        ส าเนาทะเบียนบา้น 
        ส าเนาใบส าคญัการสมรส 
        ใบรับรองแพทย ์
        บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝา่ยปกครอง 
        บันทึกข้อมูลตกลงของผู้ย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
        อื่น ๆ ระบุ....................................................... 
        ........................................................................ 
        ........................................................................ 
        ........................................................................         

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 
 ................................................................................ 
.................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
หากข้าราชการครูรายนี้ ไดร้ับการพิจารณาย้าย 
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.................................. 
.....................................................................ทดแทน 
 
ลงช่ือ                             ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
(....................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 
วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ.............. 
 
................................................................................. 
................................................................................ 
…………………………………………………………………….. 
 
ลงช่ือ 
          (....................................................................) 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุร ีอา่งทอง 
.............................................................................. 
…………………………………………………………………. 
วันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ.............. 
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