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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



บทน ำ 

“คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจ ำหน่ำยนักเรียน” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นโดยอำศัยข้อมูลจำกแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นหลักในกำรเรียบเรียงครั้งนี้โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ในกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีรับผิดชอบงำนกำรจำหน่ำยนักเรียนด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ มีควำมประสงค์ให้จัดพิมพ์คู่มือดังกล่ำวส ำหรับ
สถำนศึกษำทุกแห่งใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยมีควำมกระชับสมบูรณ์ครอบคลุมสอดรับกับระเบียบประกำศต่ำงๆท่ี
เกี่ยวข้องหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรและสถำนศึกษำในสังกัดให้สำมำรถดำเนิน
กำรได้บรรลุผลตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. ๒๕๔๕ และนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรจ ำหน่ำย
นักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 

 
         
        กลุ่มงำนกำรจัดกำรศึกษำ 
       กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ชัยภูมิ เขต๒ 

 
 
 
 

 
  



การจ าหน่ายนักเรียน 
 

กำรจ ำหน่ำยนักเรียนหมำยถึงกำรด ำเนินกำรให้นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็น 
นักเรียนจำกสถำนศึกษำท่ีเรียนอยู่ 

สำเหตุในกำรจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนมี๕สำเหตุคือ 
๑. นักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ 
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม 
๓.นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ี 
๔.นักเรียนอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 
๕. นักเรียนเรียนจบกำรศึกษำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ส ำหรับสถำนศึกษำท่ีไม่ได้รับอนุญำตให้เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละสาเหตุดังนี้ 
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา 

๑. สถำนศึกษำ ให้ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีขอย้ำยสถำนศึกษำกรอกแบบฟอร์ม 
กำรขอย้ำยนักเรียน (ตำมแบบ พฐ. ๑๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนท่ีขอย้ำยไปเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำอื่นต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.
๒๐/๑) 

๒. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำท่ีนักเรียน
ย้ำยออก พิจำรณำ และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒) 
 ๒.๑ อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตหรือ
ภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (กรณีย้ำยต่ำงส ำนักงำนเขตหรือต่ำงสังกัด)ว่ำนักเรียนท่ีขอย้ำยได้เข้ำเรียนแล้ว (แบบ พฐ.๑๙/๔) 

๒.๒ ไม่อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนสถำนศึกษำท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ (กรณีย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตหรือ
ภำยในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ำยต่ำงส ำนักงำนเขตหรือต่ำงสังกัด) ว่ำนักเรียนท่ีขอย้ำยไม่ได้ไปเข้ำเรียน(แบบ พฐ.๑๙/๔) 

๓. สถำนศึกษำ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนกรณีได้รับอนุญำต 
๔. สถำนศึกษำติดตำมเด็กเข้ำเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑) กรณีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำยนักเรียน เนื่องจำกไม่ไปเข้ำเรียนตำมท่ีขอย้ำย หำกไม่สำมำรถติดตำม
นักเรียนมำเข้ำเรียนได้ ให้ด ำเนินกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่มี
ตัวตนอยู่ในพื้นท่ี 
 

 



กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม 
๑.สถำนศึกษำขอส ำเนำใบมรณะบัตรของนักเรียนท่ีถึงแก่กรรมจำกผู้ปกครองโดยตรวจสอบกับส ำเนำ

เอกสำรฉบับจริงก่อนด ำเนินกำร 
๒.สถำนศึกษำขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนท่ีถึงแก่กรรมต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑) 
๓.ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีพิจำรณำอนุญำตจ ำหน่ำย

นักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ (แบบ พฐ.๒๐/๒) 
๔. สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนท่ีถึงแก่กรรมออกจำกทะเบียนนักเรียน 

 
กรณีนักเรียนหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที ่

 ๑. สถำนศึกษำ ขอหนังสือรับรองกำรไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนออกจำก ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ
ก ำนันหรือจำกอ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๓) 

 ๒. สถำนศึกษำ ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนท่ีหยุดเรียนเป็นเวลำนำน ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีตัวตน
ในพื้นท่ีต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ 

 ๓. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำ อนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน 
และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำนศึกษำทรำบ(พฐ.20/2) 

๔. สถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
 

กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
เมื่อนักเรียนมีอำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำ และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนเรียนอยู่ในสถำนศึกษำไป 

ให้สถำนศึกษำพิจำรณำจ ำหน่ำยนักเรียนโดยกำรค ำนวณอำยุของนักเรียนท่ีจ ำหน่ำยจำกวัน/เดือน/ปีเกิดของ
นักเรียนดังกล่ำว (เป็นรำยบุคคล) กับวัน/เดือน/ปีท่ีจ ำหน่ำยตำมตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้แล้วรำยงำนส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทรำบ(แบบ พฐ.20/3 และแบบ พฐ.20/4) 

 
ตัวอย่างสถำนศึกษำจ ำหน่ำยนักเรียน จ ำนวน 4 เมษำยน 2555 (ตัวตั้ง) ลบ 

นักเรียนเกิดเมื่อวันท่ี 3พฤษภำคม 2539 
54 12 

2555 04 04 
2539 04 03 
0015 11 01 

สรุป นักเรียนตำมตัวอย่ำงอำยุ15ปี 11เดือน 1วัน (อำยุย่ำงเข้ำปีท่ี16)ซึ่งมี 
อำยุเกินเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ พรม. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2555 
  



กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา 
๑. กรณีนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ 

อนุญำตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
จบช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ แล้วให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.๑ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
๑.๒ รำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ 

พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔) 
๑.๓ ส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นท่ีรับผิดชอบเขต

พื้นท่ีบริกำรของนักเรียนทรำบ และด ำเนินกำรรับนักเรียนต่อไป (แบบ พฐ.๑๓ และแบบ พฐ.๑๓/๑) 
๒.กรณีนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ เมื่อตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจบช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ แล้วให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
๒.๑ จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
๒.๒ รำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ทรำบ (แบบ 

พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มของแบบพฐ.ต่างๆ 

แบบ พฐ.13 

 

แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นทีบ่ริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

ท่ีศธ....../........  โรงเรียน........................ 

  วันท่ี...........เดือน..........พ.ศ............. 

 
เรื่อง ส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี6 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...........................................  

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี6 จ ำนวน...........ชุด 

  ด้วยมีนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี6 จำกโรงเรียน....................................................... 

แขวง/ต ำบล.............................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ……………..………….จังหวัด....................................ซึ่งต้องเข้ำ 

เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นท่ีบริกำรของโรงเรียน………………………………………………… 

จ ำนวน.................................รำย รำยละเอียดตำมบัญชีรำยช่ือท่ีส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ)...................................... 
(............................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน…………………………..……. 
  



แบบ พฐ.13/1 

 บัญชีรำยช่ือนักเรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี6 ปีกำรศึกษำ.............1.............ชื่อสถำนศึกษำ..................2............. 

แขวง/ต ำบล................. 2..................เขต/อ ำเภอ/

กิ่งอ ำเภอ............ 4.....................จังหวัด

...................5................ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 ขอรับรองว่ำถูกต้อง  ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

 ลงช่ือ...............(14)..............     ลงช่ือ............16...........   

   (..............(15)..............)      (……………(17)……………) 

เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนนักเรียนของสถำนศึกษำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...........(18)................

เลขที่ใน
ทะเบียน
นักเรียน 
(6) 

 
ชื่อ-สกุล 
 

(7) 

วัน
เดือน
ปีเกิด 
(8) 

บ้ำนเลขที่/
หมู่ที่ 
 

(9) 

ชื่อบิดำ 
 
 
(10) 

ชื่อ
มำรดำ 
 

(11) 

ผู้ปกครอง 
 
 

(12) 

ควำมสัมพันธ์ 
 
 

(13) 

 ด.ช/ด.ญ.............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

      

 ด.ช/ด.ญ.............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

      

 ด.ช/ด.ญ.............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

      



แบบ พฐ.19 

แบบค าร้องขอย้ายนักเรียน 

  

  

ท่ีศธ......../..........   โรงเรียนท่ีนักเรียนย้ำยออก    
  ................................................. 

 วันท่ี...........เดือน.........พ.ศ........... 
เรื่อง ขอย้ำยเข้ำเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................. .............................. 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...................อยู่บำ้นเลขท่ี................หมู่ท่ี........... 

แขวง/ต ำบล.......................................เขต/อ ำเภอ/กึ่งอ ำเภอ....................จังหวัด.........................มีควำมประสงค์
ขอย้ำยนักเรียนในปกครองของข้ำพเจ้ำซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถำนศึกษำนี่ไปเข้ำเรียน........................................
แขวง/ต ำบล........................เขต/อ ำเภอ/..........................จังหวัด.................ดังนี้ 

1.เด็กชำย/เด็กหญิง........................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ..................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน..........................................นักเรียนช้ัน...................... 

2.เด็กชำย/เด็กหญิง........................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ....................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน...........................................นักเรียนช้ัน............................. 

 ท้ังนี้ เนื่องจำก...................และกำรย้ำยไปเข้ำเรียนโรงเรียนดังกล่ำวนักเรียน 
จะพักอยู่บ้ำนเลขท่ี.............หมู่ท่ี.........แขวง/ต ำบล..............เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ................จังหวัด..................... 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงช่ือ)......................................... 

(..........................................) 
ผู้ปกครอง 

 
  



แบบพฐ.19/1 
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า 

 
 
 
 

ท่ีศธ ......../........ โรงเรียนท่ีนักเรียนย้ำยออก 
  ............................................. 

วันท่ี..............เดือน................พ.ศ. ............................. 

เรื่อง ส่งนักเรียนขอย้ำยมำเข้ำเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1.ปพ.9        จ ำนวน ......... ฉบับ 
   2.ปพ.1        จ ำนวน ......... ฉบับ 
   3.บัตรบันทึกสุขภำพและหรือระเบียบสะสม   จ ำนวน ......... ฉบับ 

   ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว).........................อยู่บ้ำนเลขท่ี...........หมู่ท่ี........แขวง/ต ำบล............. 
เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ............จังหวัด........ได้ขอย้ำยนักเรียนในปกครองมำเข้ำเรียนในสถำนท่ีนี้ ได้แก่ 

   1.เด็กชำย/เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ......... 
เลขประจ ำตัวประชำชน...........................นักเรียนช้ัน..................... 

2.เด็กชำย/เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ......... 
เลขประจ ำตัวประชำชน...........................นักเรียนช้ัน......................... 

เนื่องจำก..............................อนึ่ง นกัเรียนท่ีย้ำยเข้ำมำเรียนจะพักอยู่บ้ำนเลขท่ี.........หมู่ท่ี........ 
แขวง/ต ำบล...........เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ.................จังหวัด.................... 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินต่อไป 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ).................................................... 
  (..........................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
 

 
 
 

   
 

 



          แบบ พฐ.19/2 

 
แบบรายงายการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

 
 

 
 
 ท่ีศธ ......../.........  โรงเรียนท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ 
   .................................................. 
   วัน..............เดือน............พ.ศ. ................ 
เรื่อง รำยงำนผลกำรรันนักเรียนท่ีย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ............................................ 

 ด้วย(นำย/นำง/นำงสำว).......................ผู้ปกครองนักเรียนซึง่เรียนอยู่โรงเรียน................................ 

แขวง/ต ำบล...........................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...............................จังหวัด.......................ได้ย้ำย
นักเรียนไปเข้ำเรียนท่ีโรงเรียน...........................แขวง/ต ำบล..........................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ......................
จังหวัด...................จ ำนวน............รำย 

1.เด็กชำย/เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................นักเรียนช้ัน................................ 

2.เด็กชำย/เด็กหญิง...............................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 

เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นักเรียนช้ัน............................ 

 ขอเรียนว่ำโรงเรียน....................................      ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน     ได้รับนักเรียน
ดังกล่ำวเข้ำเรียนแล้ว ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน...........พ.ศ. .......... 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ)……………………………………. 

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

 

 
 



         แบบ พฐ. 19/3 

 
แบบรายงายการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

 
 

 
 
 ท่ีศธ ......../.........  โรงเรียนท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำเรียน 
   .................................................. 
   วัน..............เดือน............พ.ศ. ................ 
เรื่อง แจ้งผลกำรรันนักเรียนท่ีย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ีนักเรียนย้ำยออก............................................ 

อ้ำงถึง หนังสือโรงเรียน........................... ท่ี ศธ ...../...... ลงวันท่ี.................................... 

 ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึงโรงเรียน................................................ ได้ส่งหลักฐำนกำรย้ำยนักเรียนไปเข้ำเรียน  
จ ำนวน........... รำยดังนี ้

1. เด็กชำย/เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................นักเรียนช้ัน................................ 

2.เด็กชำย/เด็กหญิง...............................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นักเรียนช้ัน............................ 

 บัดนี้ โรงเรียน...................................     ยังไม่ได้รบันักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน     ได้รับนักเรียนดังกล่ำว
เข้ำเรียนแล้ว ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน...........พ.ศ. ............ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ)……………………………………. 

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

    

 

 

 



          แบบ พฐ.19/4 

 
แบบรายงายการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แล้วแต่กรณี) 
 
 

 
 
 ท่ีศธ ......../.........  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือ อปท.                              
   ท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำเรียน 
 
   วัน..............เดือน............พ.ศ. ................ 
เรื่อง รำยงำนผลกำรรันนักเรียนท่ีย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือ อปท. ท่ีนักเรียนย้ำยออก 

 ตำมท่ี (นำย/นำง/นำงสำว).........................................ได้ขอย้ำยนักเรียน ซึ่งเรียนในโรงเรียน.................... 

แขวง/ต ำบล...........................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...............................จังหวัด.....................................
ไปเข้ำท่ีเรียนโรงเรียน..................................แขวง/ต ำบล..........................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ.............................
จังหวัด.................... ต้ังแต่วันท่ี ......... เดือน..................... พ.ศ. ................ ดังนี้ 

1.เด็กชำย/เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................นักเรียนช้ัน................................ 

 ขอเรียนว่ำโรงเรียน....................................      ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน     ได้รับนักเรียน
ดังกล่ำวเข้ำเรียนแล้ว ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน...........พ.ศ. .......... 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือ อปท. (แล้วแต่กรณี) 

 

 

 



           แบบ พฐ.20 

 
แบบหนังสือขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียน 

 
 

 

ท่ี ศธ......./......  โรงเรียน.................................................. 

  วันท่ี.........เดือน..........พ.ศ. ................ 

 

เรื่อง รำยงำนกำรจ ำหน่ำยนักเรียน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ, อปท. หรือหน่วยงำนท่ีจัดกำรศึกษำ 
       ภำคบังคับ แล้วแต่กรณี 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  1. บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน  จ ำนวน.............ชุด 
   2. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต   จ ำนวน.............ชุด 

 ด้วยโรงเรียน...........................................มีควำมประสงค์ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียน
นักเรียนด้วยสำเหตุต่ำงๆ ดังนี้ 

 1.นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำ     จ ำนวน................คน 
 2.นักเรียนถึงแก่กรรม      จ ำนวน................คน 
 3.นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ี     จ ำนวน................คน 

 รำยละเอียดตำมบัญชีรำยช่ือท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

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

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………….………… 

  



แบบ พฐ.20/1 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่วยออกจากทะเบียนนักเรียน 

ช่ือโรงเรียน………………….(1)………………แขวง/ต ำบล................(2)............เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ.............(3)......จังหวัง...............(4)........... 
เหตุท่ีขอจ ำหน่ำย...........(5)................ 

 

ลงช่ือ.............(.15)........... 
(..............(16)................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...............(17)............. 

ท่ี 
 
(6) 

 
ช่ือ-สกุล 

 
(7) 

วัน
เดือนปี
เกิด 
(8) 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

 
(9) 

ช่ือ-สกุล ช้ันท่ีเรียนหรือช้ัน
ท่ีจบกำรศึกษำ 

 
(13) 

สถำนศึกษำอ ำเภอจังหวัด 
ท่ีย้ำยปอยู่ 

(เฉพำะนักเรียนย้ำยสถำนท่ีศึกษำ) 
(14) 

 
บิดำ 
(10) 

 
มำรดำ 
(11) 

ผู้ปกครอง 
 

(12) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
แบบพฐ.20/2 

แบบหนังสือการจ าหน่ายนักเรียน 

 

 

ท่ีศธ..../.......  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ 
  องค์กรส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
  วันท่ี..........เดือน..........พ.ศ............. 
เรื่องกำรจ ำหน่ำยนักเรียนเรียน 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................. 
อ้ำงถงึหนังสือโรงเรียนท่ีขออนุญำต ...........................................ท่ีศธ......./............ลงวันท่ี............................ 
 ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึงโรงเรียน..........................................ได้ขออนุญำตจ้ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียน
นักเรียนรวมทั้งส้ิน…………………….รำยแยกแต่ละสำเหตุดังนี้ 

 1.นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำ     จ ำนวน..........คน 
 2.นักเรียนถึงแก่กรรม      จ ำนวน……....คน 
 3.นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ี     จ ำนวน..........คน 
ควำมแจ้งแล้วนั้น 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี)  
พิจำรณำแล้วอนุญำตให้จ ำหน่ำยนักเรียนหมำยเลข............... ... ได้ส่วนนักเรียนหมำยเลข............... นั้นไม่
อนุญำตให้จ ำหน่ำยเนื่องจำก..................... 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ).............................................. 
(.......................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 
. 

   
 

  



          แบบ พฐ.20/3 
หนังสือรายงานการจ าหน่ายนักเรียนแบบ 

 
 
 
ท่ี ศธ......../...........      โรงเรียน................................... 
        วัน.................เดือน...........พ.ศ.............. 
เรื่อง เรื่องรำยงำนกำรจ ำหน่ำยนักเรียน 
เรียน เรียนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ส่ิงส่งมำด้วย บัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีจ ำหน่ำย    จ ำนวน..............ชุด 
 ด้วยโรงเรียน.............................................................ได้จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน
จ ำนวน ............................... รำยแยกแต่ละสำเหตุดังนี้ 

 ๑. อำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ  จ ำนวน ..........คน 
 2.เรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี6   จ ำนวน...........คน  
 ๓. เรียนจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี3   จ ำนวน ..........คน 

 รำยละเอียดตำมบัญชีรำยช่ือนักเรียนท่ีจ ำหน่ำยท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

           จึงเรียนมำเพื่อปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(ลงช่ือ).............................................. 
(.......................................) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 
 
 
หมายเหตุ กรณีนักเรียนจบช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จะจ ำหน่ำยออกจำทะเบียนนักเรียนได้เฉพำะสถำนศึกษำท่ี
ไม่ได้จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ พฐ. 20/4 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่ายของจากทะเบียนนักเรียน 

ช่ือโรงเรียน...........................(1)......................แขวง/ต ำบล........................(2)...................เขต/อ ำเภอ/กึ่งอ ำเภอ...............(3)...........จังหวัง.............(4).................. 
ท่ี 
(5) 

ช่ือ-สกุล 
(6) 

วันเดือนปีเกิด 
(7) 

เลขประจ ำตัวประชำชนช้ันเรียน 
(8)                               (9) 

เหตุผลท่ีจ ำหน่ำย 
(10) 

สถำนท่ีศึกษำท่ีเข้ำศึกษำ
ต่อ(กรณีนักเรียน 

จบช้ันป.2) 
(11) 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ลงช่ือ......(12).................. 
(.................(13)............) 

ต ำแหน่ง...............(14)……………….. 



แบบ พฐ.21 

แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แล้วแต่กรณี) 

 

 
 
ท่ีศธ..../..... ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรืออปท. 
  ท่ีนักเรียนย้ำยออก 
 วัน.........เดือน...........พ.ศ. ........... 
เรื่อง  กำรสอบถำมกำรรับนักเรียนท่ีขอย้ำยมำเข้ำเรียน 
เรียนเรียนผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรืออปท. ท่ีนักเรียนขอย้ำยเข้ำ 

 ด้วย  (นำย / นำง / นำงสำว) .................................... ผู้ปกครองของเด็กชำยเด็กหญิง
..............................เกิดวันท่ี ...... เดือน .... พ.ศ. .... เลขประจ ำตัวประชำชน ............................. ก ำลังเรียนอยู่ใน
ขั้นโรงเรียนแขวง / ต ำบล .................. เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ .. ............จังหวัด............................ได้ขอยำ้ย
นักเรียนดังกล่ำวมำเข้ำเรียนท่ีโรงเรียนสังกัด .......................โดยจะพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี......................ซอย / 
หมู่ท่ี ............. ถนน ............. แขวง / ต ำบล............................เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ.......................จังหวัด
..............................ต้ังแต่วนัท่ี...................เดือน....................พ.ศ. ................. 

 บัดนี้ระยะเวลำล่วงเลยมำนำนแล้วยังไม่ได้รับรำยงำนดังกล่ำว แต่อย่ำงใดจึงขอควำม 
ร่วมมือโรงเรียน........................ตรวจสอบผลเป็นประกำรใดกรุณำแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือองค์กร
ส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) ทรำบด้วยจึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงช่ือ)........................................... 

(.......................................) 
อ ำนวยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ 

อปท. (แล้วแต่กรณี)………………………………… 
 

 
  



แบบ พฐ.22 
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา 

 

 

ท่ีศธ........./........ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ 
 อปท. (แล้วแต่กรณี) 
 วัน.........เดือน...........พ.ศ. ........... 
 
เรื่อง  สอบถำมกำรรับนักเรียนท่ีย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................... 

 ด้วย (นำย / นำง / นำงสำว) .................................................................................................... 
ผู้ปกครองของเด็กชำย / เด็กหญิง.................................................เกิดวันท่ี .......... เดือน ............ พ.ศ. …………….. 
เลขประจ ำตัวประชำชน ............................ ก ำลังเรียนอยู่ในช้ัน..................โรงเรียน...............................................
แขวง / ต ำบล ................................. เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ......................... จังหวัด.........................................
ได้ขอย้ำยนักเรียนดังกล่ำวมำเข้ำเรียนท่ีโรงเรียนแห่งนี้โดยจะพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี .............................................
ซอย / หมู่ท่ี ............. ถนน .................. แขวง / ต ำบล .................... เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ ...........................
จังหวัด ...................... ต้ังแต่วันท่ี ................ เดือน .................... พ.ศ. ............... 

 บัดนี้ระยะเวลำล่วงเลยมำนำนแล้วยังไม่ได้รับรำยงำนดังกล่ำว แต่อย่ำงใดจึงขอควำมร่วมมือ            
โรงเรียน.....................................ตรวจสอบผลเป็นประกำรใดกรุณำแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) ทรำบด้วย 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงช่ือ)……………………………………. 

(..........................................) 
 ผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ 
อปท. (แล้วแต่กรณี)................................... 

 



แบบ พฐ.23 
หนังสือรองการไม่มีตัวตน 

 
 เขียนท่ี.............................................. 
 วันท่ี...........เดือน.........พ.ศ. ............  

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) .............................................. อยู่บ้ำนเลขท่ี................................
หมู่ท่ี .............................. แขวง / ต ำบล .................................... เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ................................
จังหวัด...........................ขอรับรองว่ำเด็กชำย / เด็กหญิง..............................................เกิดวันท่ี ......................... 
เดือน................................พ.ศ. ......................... เลขประจำตัวประชำชน....................................เป็นบุตร / อยู่ใน
ควำมปกครองของ ............................................. อำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี............. หมู่ท่ี........................................
แขวง/ต ำบล.......................เขต / อ ำเภอ / กิ่งอ ำเภอ ......................จังหวัด.........................ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตน
ผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในท้องท่ีเนื่องจำกได้อพยพไปอยู่ท่ีอื่นโดยไม่ได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน     
(ทร. ๓๔)  

 

 

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

(…………………………………) 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีปกครองอื่นๆ 

 


