
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๓๔๐/0001      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
        เลขที่ ๑๒๐๐ ถ.เอกชัย ต.มหำชยั อ.เมืองฯ 
        จ.สมุทรสำคร ๗๔๐๐๐ 

 

  4  มกรำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (กำรย้ำยกรณีปกติ) ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑.  ปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำย         จ ำนวน  ๑  ชุด  
        ๒.  รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมิน        จ ำนวน  ๑  ชุด  
        ๓.  แบบค ำร้องขอย้ำย          จ ำนวน  ๑  ชุด 
        ๔.  แบบสรุปรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินฯ       จ ำนวน  ๑  ชุด 
        ๕.  บัญชีข้อมูลต ำแหน่งว่ำง         จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
        6.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔       จ ำนวน  ๑  ชุด 

                       ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕9   
                  7.   แบบบัญชีสรุปรำยชื่อผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยของโรงเรียน      จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
                  8.  ค ำชี้แจงประกอบกำรส่งค ำร้องขอย้ำย        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

             ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
(กำรย้ำยกรณีปกติ) ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำย 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบและด ำเนินกำร (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย)  

             ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จึงให้โรงเรียน
ประชำสัมพันธ์ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน หำกประสงค์จะยื่นค ำร้องขอย้ำย  
ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  

             ๑. ขอย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม  
ให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำย ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

                  ๑.๑ ค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบ จ ำนวน 2 ชุด 
                  ๑.๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยละเอียดกำรพิจำรณำตำมตัวชี้วัดฯ จ ำนวน 5 เล่ม  
                  1.3 ให้ผู้ขอย้ำยลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรหลักฐำนประกอบ

รำยละเอียดกำรพิจำรณำตำมตัวชี้วัดฯ ทุกเล่ม 
                 ๒. ขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
                  ๒.๑ ค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบ จ ำนวน ๒ ชุด  
                  ๒.๒ เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยละเอียดกำรพิจำรณำตำมตัวชี้วัดฯ จ ำนวนเล่มตำมที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีขอย้ำยไปก ำหนด บวกเพ่ิม ๑ ชุด (รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมค ำชี้แจงประกอบกำร
ส่งค ำร้องขอย้ำย สิ่งที่ส่งมำด้วย 8) 

/2.3 ให้ผู้ขอ....... 
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                     2.3 ให้ผู้ขอย้ำยลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรหลักฐำนประกอบ
รำยละเอียดกำรพิจำรณำตำมตัวชี้วัดฯ ทุกเล่ม 

                ๓.  ให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรครูที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6)  

                ๔.  ให้โรงเรียนเสนอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
ในกำรย้ำยจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน และถ่ำยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้ข้ำรำชกำรครู 
ที่ยื่นค ำร้อง ขอย้ำยทุกรำยเพ่ือแนบส่งไปพร้อมกับค ำร้องขอย้ำย  

                5. ให้โรงเรียนสรุปรำยชื่อผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยตำมแบบที่ก ำหนด (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7) 
และรวบรวมค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยที่มีคุณสมบัติครบทุกรำย
ส่งมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ภำยในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕            
หำกพ้นก ำหนดถือว่ำ ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ำย 

       จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำร 
 
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
         (นำงอุรำรักษ์  สุขสวัสดิ์) 
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร. 034-410358    
โทรสำร. 034-410350   
 

















แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย(การย้ายกรณปีกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

 นาย/นาง/นางสาว............................................................... ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ................. เลขท่ีตำแหน่ง..................... 
โรงเรียน............................................ อำเภอ.............................สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.........................................
บรรจุฯ เมื่อวันท่ี........................ดำรงตำแหน่งครู ในโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันท่ี...........................รวมเวลา.………………….…..… 
๑. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา  
๑.๑ ความรู้  

- วุฒิปริญญาตรี  
1. (ช่ือวุฒิ).............................................................. วิชาเอก.........................................................................  
๒. (ช่ือวุฒิ).............................................................. วิชาเอก.........................................................................  

- วุฒิปริญญาโท  
๑. (ช่ือวุฒิ).............................................................. วิชาเอก.........................................................................  
๒. (ช่ือวุฒิ).............................................................. วิชาเอก.........................................................................  

เอกสารอ้างอิง สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้อง  
๑.๒ ความสามารถ  

ให้ผู้ขอย้ายแนบเอกสารข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ตามกรอบการพิจารณา  
๑.๓ ประสบการณ์การสอน  

 ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาท่ีสังกัดประเภทเดียวกันกับท่ีขอย้าย (สพป.)  
 ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาท่ีสังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับท่ีขอย้าย (สพม./สศศ.)  

๑.๔ วิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา  
เอกสารอ้างอิง สำเนาคำร้องขอย้าย  
๒. ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน  

ลำดับท่ี 1……………………………………………………………………………………………… 
ลำดับท่ี ๒……………………………………………………………………………………………… 
ลำดับท่ี ๓……………………………………………………………………………………………… 
ลำดับท่ี ๔……………………………………………………………………………………………… 
ลำดับท่ี ๕……………………………………………………………………………………………… 

เอกสารอ้างอิง คำร้องขอย้าย  
๓. ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนปัจจุบัน เมื่อ..............................  (ให้นับถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕) รวมระยะเวลา
................ปี..........เดือน............วัน  
๔. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  

 ต้ังอยู่ในพื้นท่ีปกติ  
 ต้ังอยู่ในพื้นท่ีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลังในปีท่ียื่นคำร้องขอย้าย  

เอกสารอ้างอิง กรณีต้ังอยู่ในพื้นท่ีพิเศษ ให้แนบเอกสารตามประกาศกระทรวงการคลังด้วย  

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 



๕. เหตุผลการขอย้าย  
 อยู่รวมกับคู่สมรส (แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย/ทะเบียนบ้านคู่สมรส/ทะเบียนสมรส ฯลฯ)  
 ดูแลบิดา มารดา หรือบุตร (แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย/ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือบุตร กรณีระบุ

เหตุผล ย้ายไปดูแลมารดาท่ีเจ็บป่วย ให้แนบใบรับรองแพทย์ของมารดาด้วย)  
 กลับภูมิลำเนา (แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย)  
 อื่นๆ ระบุ....  

เอกสารอ้างอิง คือ (ระบุ) ไม่มีวิทยฐานะ  
๖. ความอาวุโสตามหลักราชการ  
๖.๑ ได้รับวิทยฐานะ……………………………………………   ไม่มีวิทยฐานะ   
๖.๒ อายุราชการ  
      บรรจุเมื่อ.................... มีอายุราชการ.........ปี.....................เดือน..............วัน (ให้นับถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕)  

 
 
             ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

 
(                                                  ) 

นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... 
ครู โรงเรียน………………………………………………………………………. 



ท่ี โรงเรียน จังหวัด ต ำแหน่งเลขท่ี เลขท่ีจ่ำยตรง อัตรำก ำลัง ขำด/เกิน    วิชำเอกท่ีต้องกำร

๑ สมุทรสำครวิทยำลัย สมุทรสำคร 18811 0344312 -๓๐ สังคมศึกษำ (นิติศำสตรบัณฑิต)

๒ สมุทรสำครวิทยำลัย สมุทรสำคร 18838 0344327 -๓๐ ภำษำอังกฤษ
๓ สมุทรสำครบูรณะ สมุทรสำคร 108003 0344483 -๑ สังคมศึกษำ
๔ สมุทรสำครบูรณะ สมุทรสำคร 18943 0344426 -1 ภำษำจีน
๕ อ้อมน้อยโสภณชูปถัมภ์ สมุทรสำคร 35269 0344192 -๓ บรรณำรักษ์
๖ อ้อมน้อยโสภณชูปถัมภ์ สมุทรสำคร 74808 0344742 -3 คอมพิวเตอร์ศึกษำ
๗ หลักสองส่งเสริมวิทยำ สมุทรสำคร 19144 344830 -๑ ภำษำไทย
๘ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสำคร 19102 0344687 -5 คณิตศำสตร์
๙ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสำคร 19013 0344638 -5 กำรเงินและบัญชี

๑๐ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสำคร 19069 0344658 -5 ภำษำจีน
๑๑ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสำคร 13037 ๐๓๔๔๕๓๐ -๙ วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 
๑๒ ถำวรำนุกูล สมุทรสงครำม 100790 344031 -๒ วิทยำศำสตร์
๑๓ ถำวรำนุกูล สมุทรสงครำม 35162 0344003 -2 ภำษำไทย
๑๔ ถำวรำนุกูล สมุทรสงครำม 3604 0046123 -2 ภำษำจีน

๑๕ ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม 907 0343817 -9 ภำษำอังกฤษ

๑๖ ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม 35038 0343860 -9 วิทยำศำสตร์ท่ัวไป

๑๗ ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม 116053 0343908 -9 คณิตศำสตร์

๑๘ ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม 48426 0343892 -9 งำนแนะแนว

๑๙ ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม 104865 0343901 -9 เกษตร
๒๐ อัมพวันวิทยำลัย สมุทรสงครำม 35278 0344198 -๒ วิชำเอกเคมี 
๒๑ วัดบำงกะพ้อม (คงลำภย่ิงประชำนุสรณ์) สมุทรสงครำม 100787 344120 -1 ภำษำไทย

ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ มกรำคม ๒๕๖๕

บัญชีรายละเอียดข้อมูลต าแหน่งว่าง สายงานครูผู้สอนในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
 ส าหรับด าเนินการตามปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ . (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ.2565















- ตัวอย่าง - เอกสารหมายเลข 1

ช่ือ - ช่ือสกุล ต ำแหน่ง วันบรรจุ ต ำแหน่งครู เหตุผล ควำมเห็นกรรมกำร
เลขประจ ำตัวประชำชน วุฒิ วิชำเอก เลขท่ี อันดับ อัตรำ รับรำชกำร โรงเรียนปัจจุบัน ท่ีขอย้ำย สถำนศึกษำ

1 นำยสมชำย  รักกำรเรียน ศศ.บ. ภำษำไทย ครู 2532 คศ.2 24,440 01/06/2555 15/03/2560 ดูแลบิดำมำรดำ เห็นชอบ
3 6703 00042 06 3

2 นำงสำวเมตตำ  คิดอ่ำน ค.บ. ประถมศึกษำ ครู 2248 คศ.1 18,670 10/05/2557 10/05/2560 อยู่รวมกับคู่สมรส เห็นชอบ
3 6402 00032 05 6 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

หมำยเหตุ   ตำมมติคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในกำรประชุมคร้ังท่ี............/2565   เม่ือวันท่ี...........เดือน............................  พ.ศ...............

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(................................................)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  (ขอย้ายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)
โรงเรียน...................................................อ าเภอ.............................สพม.สคสส ส่งค าร้องขอย้ายวันท่ี.............มกราคม  2565 

ท่ี
วุฒิกำรศึกษำ

ต ำแหน่ง
เงินเดือน



- ตัวอย่าง - เอกสารหมายเลข 2

ช่ือ - ช่ือสกุล ต ำแหน่ง วันบรรจุ ต ำแหน่งครู เหตุผล สพป./สพม. ควำมเห็นกรรมกำร
เลขประจ ำตัวประชำชน วุฒิ วิชำเอก เลขท่ี อันดับ อัตรำ รับรำชกำร โรงเรียนปัจจุบัน ท่ีขอย้ำย ท่ีขอย้ำย สถำนศึกษำ

1 นำงงำมตำ  น่ำมอง ค.บ. ภำษำไทย ครู 6788 คศ.2 24,440 01/06/2555 15/10/2561 อยู่รวมกับคู่สมรส ล ำปำง เขต 1 เห็นชอบ
3 6302 00031 45 4 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำงสำวคิดดี  สอนอยู่ ค.บ. สังคมศึกษำ ครู 1245 คศ.1 18,670 10/05/2557 10/05/2559 กลับภูมิล ำเนำ สุโขทัย เขต 2 เห็นชอบ
3 6402 00031 85 6

หมำยเหตุ   ตำมมติคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในกำรประชุมคร้ังท่ี............/2565   เม่ือวันท่ี..............เดือน............................  พ.ศ...............

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  (ขอย้ายไปเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน)
โรงเรียน...................................................อ าเภอ.............................สพม.สคสส  ส่งค าร้องขอย้ายวันท่ี.............มกราคม  2565 

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(................................................)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................

ท่ี
วุฒิกำรศึกษำ

ต ำแหน่ง
เงินเดือน



คำชี้แจงประกอบการส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
๑) ยื่นคำร้องขอย้ายภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้ผู ้ขอย้าย           

ส่งเอกสาร ดังนี้  
๑.๑ คำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ เอกสารใน 2 ชุด ประกอบด้วย  
     ๑.๑.๑ คำร้องขอย้ายให้เป็นไปตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓)  
     ๑.๑.๒ สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ฉบับท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง  
     ๑.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายและเอกสารอื่นตามเหตุผลที่ขอย้าย เช่น  กรณีขอย้ายเพื่อไปดูแลบิดาท่ี

เจ็บป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา ฯลฯ  
     ๑.๑.๔ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
เอกสารตามข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ จัดเป็นชุดเย็บมุมกระดาษด้านบนทางซ้ายมือ (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  
๑.๒ เอกสารตามกรอบการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินฯ จำนวน 5 เล่ม โดยให้ผู้ขอย้ายแนบแบบสรุป

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔) เข้าในเล่มด้วย (เพื่อสะดวกในการเสนอลงนาม ให้พิมพ์แบบคำร้องขอ
ย้ายหน้าต่อหน้า)  

๒.) ขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ส่งเอกสารดังนี้  
๒.๑ คำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ตามจำนวนชุดเป็นไปตามท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอย้ายไป

กำหนด บวกเพิ ่ม ๑ ชุด สำหรับเก็บสำเนาไว้ที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประกอบด้วย  

     ๒.๑.๑ คำร้องขอย้ายให้เป็นไปตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔) หรือตามแบบท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีย้ายไปกำหนด  

     ๒.๑.๒ สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ฉบับท่ีเป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง  
     ๒.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายและเอกสารอื่นตามเหตุผลที่ขอย้าย เช่น กรณี ขอย้ายเพื่อไปดูแลบิดาท่ี

เจ็บป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา ฯลฯ  
     ๒.๑.๔ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
     ๒.๑.๕ เอกสารอื่นท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีขอย้ายไปกำหนดให้แนบกับคำร้องขอย้าย(ถ้ามี)  
     เอกสารทุกรายการตามข้อ ๒.๑.๑-๒.๑.๕ จัดเป็นชุดเย็บมุมกระดาษด้านบนทางซ้ายมือ (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  
๒.๒ เอกสารตามกรอบการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน จำนวนเล่มเป็นไปตามท่ี  สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาที่ขอย้ายไปกำหนด บวกเพิ่ม ๑ เล่ม สำหรับเก็บสำเนาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เช่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ กำหนดให้ส่งตัวชี้วัด จำนวน ๓ เล่ม ผู้ขอย้ายต้อง
จัดทำตัวชี้วัด จำนวน ๔ เล่ม เป็นต้น  

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 
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