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“คู่มือการปฏิบัติงานการจ าหน่ายนักเรียน” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจาก                
แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และจากแนวทางการด าเนินงาน
รับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักในการเรียบเรียง  โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑                                     
ในการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจ าหน่ายนักเรียน  ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จึงได้จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวไว้ให้ 
ส าหรับสถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีความกระชับ สมบูรณ์ ครอบคลุม สอดรับกับระเบียบ 
ประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษา ในสังกัด                          
ให้สามารถด าเนินการได้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ และน าไปใช้                              
ในการปฏิบัติงานการจ าหน่ายนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

การจ าหน่ายนักเรียน หมายถึง การด าเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่
นักเรียนเรียนอยู่  

สาเหตุที่จะจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ มี 5 สาเหตุ คือ  
1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา  
2. นักเรียนถึงแก่กรรม  
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่  
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

5.1 กรณนีักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับสถานศึกษา                               
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

 

 

 

กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา  

1. สถานศึกษา ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา กรอกแบบฟอร์มการขอย้าย
นักเรียน (แบบ พฐ.19) เรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน                   
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พฐ.20 และแบบ พฐ.20/1)  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ากับดูแลสถานศึกษาที่
นักเรียนย้ายออก พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.20/2)  

2.1 อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า  (กรณีย้ายภายใน
ส านักงานเขตหรือภายในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.19/2) หรือได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างส านักงานเขตหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้เข้าเรียน
แล้ว (แบบ พฐ.19/4)  

2.2 ไม่อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า  (กรณีย้ายภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างส านักงานเขตหรือต่างสังกัด)                
ว่านักเรียนที่ขอย้ายไม่ได้ไปเข้าเรียน (แบบ พฐ.19/4)  

 
 
 
 

/3. สถานศึกษา จ าหน่ายนักเรียน… 
 

 



                                    ๒ 
 
 
 

3. สถานศึกษา จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต  
4. สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญาตให้จ าหน่ายนักเรียน เนื่องจากไม่ไปเข้าเรียนตามที่ขอย้าย หากไม่สามารถติดตาม
นักเรียนมาเข้าเรียนได้ ให้ด าเนินการขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียน 
ไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที ่  

 

กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม  
1. สถานศึกษาขอส าเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง โดยตรวจสอบ

กับส าเนาเอกสารฉบับจริงก่อนด าเนินการ  
2. สถานศึกษา ขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อส านักงานเขต  

พ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบพฐ.20 และแบบ พฐ.20/1)  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พิจารณา

อนุญาตจ าหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.20/2)  
4. สถานศึกษาจ าหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน  

กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ 
1. สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน 

หรือก านัน หรือจากอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.23)  
2. สถานศึกษา ขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครองและนักเรียน

ไม่มีตัวตนในพ้ืนที่ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.20 
และแบบ พฐ.20/1)  

3. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตจ าหน่าย
นักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.20/2)  

4. สถานศึกษาจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  

 
กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  

เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา  และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียนอยู่ใน
สถานศึกษาต่อไป  ให้สถานศึกษาพิจารณาจ าหน่ายนักเรียนโดยการค านวณอายุของนักเรียนที่จ าหน่ายจาก                 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียนดังกล่าว (เป็นรายบุคคล) กับวัน/เดือน/ปีที่จ าหน่าย ตามตัวอย่างข้างล่างนี้                  
แล้วรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.20/3 
และแบบ พฐ.20/4)  

 
 
 
 

 
 



                                              ๓ 
 
 

สถานศึกษาจ าหน่ายนักเรียน  จ านวน  ๑  ราย 
จ าหน่ายนักเรียนในวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๔ (ตัวตั้ง)   ลบ 
นักเรียนเกิดเมื่อวันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 

 
๒๕๖๔   ๐๔    ๐๖ 
๒๕๔๘   ๐๕    ๐๔ 

 
๐๐๑๕    ๑๑    ๐๒ 

สรุป นักเรียนตามตัวอย่าง มีอายุ  ๑๕ ปี  ๑๑  เดือน  ๒  วัน (อายุย่างเข้าปีที่ ๑๖) ซึ่งมีอายุเกินเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา  

1. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาต                             
ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

1.1 จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
1.2 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.20/3 และแบบ พฐ.20/4)  
1.3 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สถานศึกษาท่ีเปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่เขตบริการของนักเรียนทราบ และด าเนินการรับนักเรียนต่อไป 
(แบบ พฐ. 13 และแบบ พฐ.13/1)  

2. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสิน                           
ผลการเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  

2.1 จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
2.2 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.20/3 และแบบ พฐ.20/4)  
 
               ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบหนังสือส่งรายช่ือนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 

 

 
ที ่ศธ................../.......................     โรงเรียน..................................................
                       ต ำบล.............อ ำเภอ........จังหวัด............ 

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

เรื่อง  ส่งรำยชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย บัญชีรำยชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  จ ำนวน.................ชุด 

ด้วย มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จำกโรงเรียน................................................... 
แขวง/ต ำบล...........................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...........................จังหวัด............................ซึ่งต้องเข้ำเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ และมีภูมิล ำเนำอยู่ ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
จ ำนวน...............................คน รำยละเอียดตำมบัญชีรำยชื่อที่ส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

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

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

โรงเรียน……………………………….. 
โทรศัพท์………………………………. 

 

แบบ พฐ.๑๓ 



 

บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา.......................................ชื่อสถานศึกษา................................................ 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..........................................จังหวัด.................................... 

เลขที่ใน
ทะเบียน
นักเรียน 

 
ชื่อ-สกุล 

 

 

วัน เดือน 
ปีเกิด 

 

 

บ้านเลขที่ 
/หมู่ที่ 

 

 
ชื่อบิดา 

 

 
ชื่อมารดา 

 

 
ชื่อผู้ปกครอง 

 

 
ความสัมพันธ์ 

 

 ด.ช./ด.ญ.................................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
---- 

      

 ด.ช./ด.ญ.................................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
---- 

      

 ด.ช./ด.ญ.................................................... 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
---- 

      

 
ขอรับรองว่าถูกต้อง      ขอรับรองว่าถูกต้อง 

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ......................................... 
          (....................................)            (.......................................) 

                  เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา       ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... 

แบบ พฐ.๑๓/๑ 
 



 
แบบค าร้องขอย้ายนักเรียนของโรงเรียนที่ย้ายออก 

 
 

               
 
ที่ ศธ......................./...........................                                 โรงเรียน...........(ที่นักเรียนย้ำยออก)...... 
                  ต ำบล...........อ ำเภอ.............จังหวัด............... 

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

เรื่อง  ขอย้ำยนักเรียน 

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

ด้วย ข้ำพเจ้ำ..........................อยู่บ้ำนเลขท่ี..........หมู่ที่..........แขวง/ต ำบล.................                    
เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ........................จังหวัด.....................................มีควำมประสงค์ขอย้ำยนักเรียน                         
ในปกครองของข้ำพเจ้ำซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถำนศึกษำนี้ไปเข้ำเรียนที่โรงเรียน.......................................…. 
แขวง/ต ำบล………….………..เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ………………….……..…จังหวัด………....……… ดังนี้ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.).......................................เกิดวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นกัเรยีนชั้น........................................ 

๒. (ด.ช./ด.ญ.).......................................เกิดวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นักเรียนชั้น. ....................................... 

ทั้งนี้ เนื่องจำก.....(เหตุผลที่ขอย้ำย).....................และกำรย้ำยไปเข้ำเรียนในโรงเรียนดังกล่ำว
นักเรียนจะพักอยู่บ้ำนเลขท่ี.............หมู่ที่..............แขวง/ต ำบล...................... เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...................
จังหวัด....................................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………….………………………. 
         (……....…..…..……………..) 

                   ผู้ปกครอง 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙ 



 
แบบหนังสือส่งนกัเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า 

 
 
 
ที่ ศธ................../.................          โรงเรียน.......(ท่ีนักเรียนย้ำยออก)................
                   ต ำบล..............อ ำเภอ..............จังหวัด.......... 

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

เรื่อง  ส่งนักเรียนขอย้ำยมำเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......(ท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ)............. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ปพ.๙     จ ำนวน...........................ฉบับ 
  ๒. ปพ.๑     จ ำนวน...........................ฉบับ 
  ๓. บัตรบันทึกสุขภำพและหรือระเบียนสะสม จ ำนวน...........................ฉบับ 

ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)................................................อยู่บ้ำนเลขที่ ..............หมู่ที่..........
แขวง/ต ำบล.............................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ..............................จังหวัด..................ได้ขอย้ำยนักเรียน     
ในปกครองมำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำนี้ ได้แก่ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)...............................................เกิดวันที่...........เดือน...............พ.ศ. ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน.................................. ............นกัเรยีนชั้น............................... 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)...............................................เกิดวันที่...........เดอืน...............พ.ศ. ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน..............................................นักเรียนชั้น............................... 

  เนื่องจำก..............................................................................อนึ่ง นักเรียนที่ย้ำยมำเข้ำเรียนนี้
จะพักอยู่บ้ำนเลขท่ี.......หมู่ที่......แขวง/ต ำบล.....................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...............จังหวัด.................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….……………………. 
          (……....…..…..…………….) 

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

 

แบบ พฐ.๑๙/๑ 



 
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

 
 
 
ที ่ ศธ ................../................        โรงเรียน.........(ที่นักเรียนย้ำยเข้ำ)......... 
                          ต ำบล...........อ ำเภอ.................จังหวัด............ 

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

เรื่อง  รำยงำนผลกำรรับนักเรียนที่ย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................. 

ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)..............................................................ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเรียน
อยู่โรงเรียน...................... ....แขวง/ต ำบล....................... .......เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ................... .......                            
จังหวัด...........................................ได้ขอย้ำยนักเรียนไปเข้ำเรียนที่โรงเรียน...............................................   
แขวง/ต ำบล...........................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...........................จังหวัด..................จ ำนวน.........รำย 

๑. (ด.ช./ด.ญ.).........................................เกิดวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .............. ... 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นักเรียนชั้น........................ . 

๒. (ด.ช./ด.ญ.).........................................เกิดวันที่...........เดือน...................พ.ศ. ................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นกัเรยีนชั้น......................... 

๓.  (ด.ช./ด.ญ.).........................................เกิดวันที่...........เดือน...................พ.ศ. ................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................นักเรียนชัน้......................... 

  ขอเรียนว่ำโรงเรียน....................................................  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน  
 ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….…………………… 
          (……....…..…..……………) 

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

 
 

 

แบบ พฐ.๑๙/๒ 



 
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

 
 
 
ที่ ศธ................/................        โรงเรียน..........(ท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ).......... 
                     ต ำบล.............อ ำเภอ............จังหวัด.............. 

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

เรื่อง  แจ้งผลกำรรับนักเรียนที่ย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................(นักเรียนที่ย้ำยออก)................ 

อ้ำงถึง  หนังสือโรงเรียน........................ที ่ศธ........./.............ลงวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ................. 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  โรงเรียน..................................................ได้ส่งหลักฐำนกำรย้ำยนักเรียน
ไปเข้ำเรียน จ ำนวน.....................รำย 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)..............................................เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. .... ........... 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................นกัเรยีนชั้น........................................ 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)..............................................เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................นักเรียนชั้น....................................... . 

 ๓. (ด.ช./ด.ญ.)..............................................เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................นักเรียนชั้น....................................... . 

  บัดนี้ โรงเรียน.......................................................  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน  
 ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............... 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….…………………. 
          (……....….…..………….….) 

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

แบบ พฐ.๑๙/๓ 



 

แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 

(แล้วแต่กรณี) ที่นักเรียนย้ายเข้า 
 

 
 

ที่ ศธ.............../.................    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                         (ท่ีนักเรียนย้ำยเข้ำ)    
                                         ต ำบล....................อ ำเภอ................จังหวัด................... 

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

เรื่อง  รำยงำนผลกำรรับนักเรียนที่ย้ำยไปเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่นักเรียนย้ำยออก) 

ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................ได้ขอย้ำยนักเรียนซึ่งเรียน
อยู่ในโรงเรียน.......................แขวง/ต ำบล...............เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...........จังหวัด..................                         
ไปเข้ำเรียนที่โรงเรียน...........................แขวง/ต ำบล...................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...............จังหวัด..............
ตั้งแตว่ันที่........เดือน......................พ.ศ. ...............  ดังนี้ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)........................................เกิดวันที่...........เดือน...............พ.ศ. ...... ............... 
เลขประจ ำตัวประชำชน................................................นกัเรียนชั้น.............................................. 

  ขอเรียนว่ำโรงเรียน...................................................  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน  
  ได้รับนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….………………. 
          (……....…..…..……….) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ หรือ อปท............................ 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙/๔ 



 

แบบหนังสือขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียน 
 

 
 

ที่ ศธ................./.................       โรงเรียน........................................... 
                ต ำบล.........อ ำเภอ...............จังหวัด............. 

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

เรื่อง  ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.............................. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. บัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน  จ ำนวน..............ชุด 
  ๒. เอกสำรประกอบกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน   จ ำนวน..............ชุด 

ด้วยโรงเรียน..........................................................มีควำมประสงค์ขออนญุำตจ ำหนำ่ยนกัเรยีน
ออกจำกทะเบียนนักเรียนนักเรียนด้วยสำเหตุต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำ    จ ำนวน..............คน 
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม     จ ำนวน.............คน 
๓. นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่    จ ำนวน..............คน  

  รำยละเอียดตำมบัญชีรำยชื่อที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….………………. 
          (……....….…..…………..) 

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

แบบ พฐ.๒๐ 



บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

ชื่อโรงเรียน...........................................................แขวง/ต ำบล................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ.......... .............จังหวัด.................................. 
เหตุที่ขอจ ำหน่ำย.......................................... 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อ-สกุล 
ชั้นที่เรียนหรือ
ชั้นที่จบการศึกษา 

สถานศึกษา,อ าเภอ,
จังหวัด, ที่ย้ายไปอยู่                   

(เฉพาะกรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา) 
บิดา มารดา ผู้ปกครอง 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
            (.....................................................) 

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

แบบ พฐ.๒๐/๑ 

 



 
แบบหนังสือการจ าหน่ายนักเรียน 

 
 
 

ที่ ศธ................./.................       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ....................... 
                ต ำบล..............อ ำเภอ..............จังหวัด............. 

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

เรื่อง  กำรจ ำหน่ำยนักเรียน 

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

อ้ำงถึง หนังสือโรงเรียน....(ท่ีขออนุญำตจ ำหน่ำย)......ที่ ศธ......./..........ลงวันที่.......เดือน..............พ.ศ............. 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง โรงเรียน...................................................ได้ขออนุญำตจ ำหน่ำยนักเรียน
ออกจำกทะเบียนนักเรียน รวมทั้งสิ้น.............................รำย แยกแต่ละสำเหตุ ดังนี้ 

๑. นักเรียนขอย้ำยสถำนศึกษำ    จ ำนวน.............รำย 
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม     จ ำนวน..............รำย 
๓. นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่    จ ำนวน..............รำย 

ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ...........................พิจำรณำแล้วอนุญำตให้จ ำหน่ำยนักเรียน
หมำยเลข.............ได้  ส่วนนักเรียนหมำยเลข.........นั้น ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำย เนื่องจำก............................... 
...................................................................................... ........................................................................................  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….……..………………. 
          (……....………..…..……….) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................... 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๒๐/๒ 



 

แบบหนังสือรายงานการจ าหน่ายนักเรียน 
 

 
 

ที่ ศธ................/................        โรงเรียน.......................................... 
                  ต ำบล..............อ ำเภอ........... จังหวัด............. 

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

เรื่อง  รำยงำนกำรจ ำหน่ำยนักเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.............................. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย บัญชีรำยชื่อนักเรียนที่จ ำหน่ำยนักเรียน    จ ำนวน..............ชุด 

ด้วย โรงเรียน...................................................ได้จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
รวม....................รำย แยกแต่ละสำเหตุ ดังนี้ 

๑. อำยุพ้นเกณฑ์กำรศึกษำ    จ ำนวน.............รำย 
๒. เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖    จ ำนวน..............รำย 
๓. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓    จ ำนวน..............รำย  

 รำยละเอียดตำมบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่จ ำหน่ำยที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….……….………………. 
          (……....……………..……….) 

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

แบบ พฐ.๒๐/๓ 



บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

ชื่อโรงเรียน.........................................................แขวง/ต าบล.....................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ............................จังหวัด............................... 

ที ่
 

ชื่อ-สกุล 

 

วัน เดือน ปีเกิด 

 

เลขประจ าตัวประชาชน 

 

ชั้นเรียน 

 

เหตุผลที่จ าหน่าย 

 

สถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 

(เฉพาะกรณีนักเรียนจบชั้น ป.๖) 
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................. 

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

แบบ พฐ.๒๐/๔ 

 



 
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
 

 
 

ที่ ศธ................./.................         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อปท........
                  ต ำบล............อ ำเภอ..............จังหวัด............ 

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

เรื่อง  สอบถำมกำรรับนักเรียนที่ขอย้ำยมำเข้ำเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อปท. ที่นักเรียนขอย้ำยไปเข้ำเรียน 

ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว).................................ผู้ปกครองของ ด.ช./ด.ญ..............................
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............เลขประจ ำตัวประชำชน...............................................
ก ำลังเรียนอยู่ในชั้น.....................โรงเรียน..................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ....................................
จังหวัด...........................ได้ขอย้ำยนักเรียนดังกล่ำวมำเข้ำเรียนในโรงเรียนสังกัด.............................................
โดยจะพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ ................ซอย/หมู่ที่...........ถนน...................แขวง/ต ำบล..........................                  
เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ..................จังหวัด......................ตั้งแต่วันที่......เดือน...........................พ.ศ. ...................... 

  บัดนี้ ระยะเวลำล่วงเลยมำนำนแล้ว ยังไม่ได้รับรำยงำนดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงขอควำมร่วมมือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ..............................ตรวจสอบว่ำนักเรียนดังกล่ำวไปเข้ำเรียนที่โรงเรียน.................. 
หรือไม่  ผลเป็นประกำรใดกรุณำแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................ทรำบด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….………………..……………. 
       (………......………….…..……….) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่............................... 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ พฐ.๒๑ 



 

แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
 
 
 
 

ที่ ศธ............../.................             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ อปท.......... 
               ต ำบล............อ ำเภอ.............จังหวัด................ 

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

เรื่อง  สอบถำมกำรรับนักเรียนที่ขอย้ำยไปเข้ำเรียน 

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

ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)...................................ผู้ปกครองของ ด.ช./ด.ญ..............................
เกิดวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ............เลขประจ ำตัวประชำชน................................................
ก ำลังเรียนอยู่ในชั้น..............โรงเรียน................................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ...............จังหวัด......................
ได้ขอย้ำยนักเรียนดังกล่ำวมำเข้ำเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ โดยจะพักอำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี........ซอย/หมู่ที.่..........
ถนน.........ขวง/ต ำบล............เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ............จังหวัด..........ตั้งแต่วันที่......เดอืน..........พ.ศ............. 

  บัดนี้ ระยะเวลำล่วงเลยมำนำนแล้ว ยังไม่ได้รับรำยงำนดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงขอควำมร่วมมือ
โรงเรียน...............ตรวจสอบ ผลเป็นประกำรใดกรุณำแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ...................ทรำบด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….………………………. 
          (……....………..…..……….) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๒๒ 



 
 

แบบรับรองการไม่มีตัวตน 
 
              เขียนที.่...................................................
                        .......................................................... 

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

  ด้วย ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).........................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.............
หมู่ที่..........แขวง/ต ำบล.................เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ............ ...........จังหวัด................ ..ขอรับรองว่ำ 
เด็กชำย/เด็กหญิง...............................................เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ...................                        
เลขประจ ำตัวประชำชน..............................................เป็นบุตร/อยู่ในควำมปกครองของ...................................
อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่..........แขวง/ต ำบล……………….………เขต/อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ……………….……..…
จังหวัด………...………ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตนผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในท้องที่ เนื่องจำกได้อพยพไปอยู่ที่อ่ืน                        
โดยไม่ได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน (ทร.๑๔)  

     
 

(ลงชื่อ)………………………………..…….. 
     (……....…………..…….…..……….) 

                                              ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน หรือเจ้ำพนักงำนปกครองอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับรองด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ พฐ.๒๓ 



 

แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  บทที่ ๒ 
แนวทางในการด าเนินงานการย้ายนักเรียน แนวทางในการด าเนินงานการจ าหน่ายนักเรียน และแบบฟอร์มที่ใช้
ในการด าเนินงาน กรุงเทพ ฯ : กลุ่มแผนและโครงการ  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ตุลาคม  ๒๕๔๘ 

  แนวทางการด าเนินงานการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บทที่ ๓ แนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน ข้อ ๖ การจ าหน่ายนักเรียน และแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
กรุงเทพ : กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
กันยายน ๒๕๕๖  



๑. นายอภิรักษ์         อ่ิมจิตอนุสรณ์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 
๒. นางกนิษฐ์ฎา       ฐานะวุฒิกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 
๓. นายพงษ์พันธ์       ชัยรัตน์         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

๑. นายพงษ์พันธ์   ชัยรัตน์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒. นางรุ่งนภา     จันทร์ดง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๓. นางเพ็ญศรี    ชัยรัตน์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๔. นางจรรมณี   เฮงห่อ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๕. นายกฤษกร    กองค า   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๖. นางสมร    แก้วธรรมานุกูล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๗. นายเจตนิพัทธ์      ปลาเงิน   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘. นายธิติพงษ์    เสนาพงษ ์  นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสิรินภรณ์   เวียงอินทร์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.แพร่ เขต ๑ 
 
 

นางรุ่งนภา   จันทร์ดง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 


