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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาตากเขต๒
ษาตากเขต
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทนํา
“คู่มือการปฏิบัติงานการจําหน่ายนักเรียน” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัย
ข้อมูลจากแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นหลักในการเรียบเรียงครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสําหรับสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในการพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานการจาหน่ายนักเรียนดําเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีความประสงค์ให้
จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวสําหรับสถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยมีความกระชับ
สมบูรณ์ครอบคลุมสอดรับกับระเบียบประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษา
ในสังกัดให้สามารถดาเนินการได้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานการจําหน่ายนักเรียนได้เป็นอย่างดี

กลุ่มงานการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ตากเขต๒

เอกสารอ้างอิง

การจําหน่ายนักเรียน

แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ . บทที่๒
แนวทางในการดําเนินงานการย้ายนักเรียน , แนวทางในการดําเนินงานการจําหน่าย
นักเรียนและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดําเนินงาน. กรุงเทพฯ : กลุ่มแผนและโครงการสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตุลาคม ๒๕๔๘
คําสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๓๗๖/๒๕๔๗. เรื่องการมอบอํานาจ
การพิจารณาอนุญาตจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน. ตาก : กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ , ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
แนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. บท
ที่ ๓ แนวทางการดําเนินงานรับนักเรียน ข้อ ๖ การจําหน่ายนักเรียน และแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การดําเนินงาน. หน้า ๗๕. กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ๒๕๕๑

การจํ า หน่ า ยนั ก เรี ย นหมายถึ ง การดํ า เนิ น การให้ นั ก เรี ย นพ้ น สภาพการเป็ น
นักเรียนจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่
สาเหตุในการจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนมี๕สาเหตุคือ
๑. นักเรียนย้ายสถานศึกษา
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม
๓.นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
๔.นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
๕. นักเรียนเรียนจบการศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับสถานศึกษาที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละสาเหตุดังนี้
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา
๑. สถานศึกษา ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษากรอกแบบฟอร์ม
การขอย้ายนักเรียน (ตามแบบ พฐ. ๑๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนที่ขอ
ย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กํากับ ดูแล
สถานศึ ก ษาที่ นั ก เรี ย นย้ า ยออก พิ จ ารณา และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ส ถานศึ ก ษาให้
สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)

๒.๑ อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้ายภายใน
สํานักงานเขตหรือภายในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างสํานักงานเขตหรือต่างสังกัด)
ว่านักเรียนที่ขอย้ายได้เข้าเรียนแล้ว (แบบ พฐ.๑๙/๔)
๒.๒ ไม่อนุญาต กรณีได้รับรายงานสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้าย
ภายในสํานักงานเขตหรือภายในสังกัดเดียวกัน) (แบบ พฐ.๑๙/๒) หรือได้รับแจ้งจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีย้ายต่างสํานักงานเขตหรือต่าง
สังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้ายไม่ได้ไปเข้าเรียน(แบบ พฐ.๑๙/๔)
๓. สถานศึกษา จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต
๔. สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑) กรณีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อนุญาตให้จําหน่ายนักเรียน เนื่องจากไม่ไปเข้า
เรียนตามที่ขอย้าย หากไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้าเรียนได้ ให้ดําเนินการขออนุญาต
จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม
๑.สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง
โดยตรวจสอบกับสําเนาเอกสารฉบับจริงก่อนดําเนินการ
๒.สถานศึกษาขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)
๓.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุญาตจําหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๒)
๔. สถานศึกษาจําหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน

แบบ พฐ.๒๓
หนังสือรองการไม่มีตัวตน
เขียนที.่ ........................................
วันที.่ ........เดือน................พ.ศ.........
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………...........…อยู่บ้านเลขที่……..….
หมู่ท…ี่ .……แขวง/ตําบล…….….……..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…..……….….… จังหวัด………….……
ขอรับรองว่าเด็กชาย/เด็กหญิง…………………………….…..… เกิดวันที่…..… เดือน…..…………
พ.ศ….……………………เลขประจาตั ว ประชาชน…………………..………………เป็ น บุ ต ร/อยู่ ใ น
ความปกครองของ……….….………….......….…อาศัยอยู่บ้านเลขที…่ ..….……..หมู่ท…ี่ …… แขวง/
ตําบล ..…...………...……เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…………..….…………จังหวัด…….….…………….
ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตนผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในท้องที่เนื่องจากได้อพยพไปอยู่ที่อื่นโดย
ไม่ได้แจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔)
.................................................
(...........................................)
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าพนักงานปกครองอื่นๆ

แบบ พฐ.๒๒
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา
ที่ ศธ....../........

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.
(แล้
แล้วแต่กรณี)
วันที่..........เดือน…..
….............พ.ศ...........

เรื่อง สอบถามการรับนักเรียนที่ยา้ ยไปเข้าเรียน
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน……...................
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว).......................ผูผู้ปกครองของเด็กชาย
ชาย/เด็กหญิง.............
เกิดวันที.่ ....เดือน..........พ.ศ. ........เลขประจําตัวประชาชน...............
...............กําลังเรียนอยู่ในชั้น.......
โรงเรียน....................แขวง/ตําบล……….……..เขต/อําเภอ/กิกิ่งอําเภอ
เภอ…...… จังหวัด……….……
ได้ขอย้ายนักเรียนดังกล่าว มาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยจะพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.......
ซอย/หมู่ที่....ถนน.............แขวง/ตําบล….……..เขต/อําเภอ/กิกิ่งอําเภอ
เภอ…….…จังหวัด…….…..
ตั้งแต่วันที.่ ........เดือน.............พ.ศ...........
บัดนี้ ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอ
ความร่วมมือโรงเรียน......................ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)............................
..........................
(.........................................)
................)
ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
อปท. (แล้วแต่กรณี).......................
............................

กรณีนักเรียนหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
๑. สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนออกจาก
ผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานันหรือจากอําเภอ/กิกิ่งอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
(แบบ พฐ.๒๓)
๒. สถานศึ ก ษา ขออนุ ญ าตจํ า หน่ า ยนั ก เรี ย นที่ ห ยุ ด เรี ย นเป็ น เวลานาน
ผู้ปกครองและนักเรีย นไม่มีตั วตนในพื้นที่ต่ อสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา หรือ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (แบบ พฐ.๒๐ และแบบ พฐ.๒๐/๑)
๓. สํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา หรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พิ จารณา
อนุญาตจํจําหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ
ษา
(แบบ พฐ.๒๐/๒)
๔. สถานศึกษาจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะส่งนักเรียน
เรียนอยู่ในสถานศึกษาไป ให้สถานศึ
สถานศึกษาพิจารณาจําหน่ายนักเรียนโดยการคํานวณอายุของนักเรียน
ที่จําหน่ายจากวัน/เดือน/ปีปีเกิดของนักเรียนดังกล่าว (เป็นรายบุคคล) กับวัน/เดือน/ปีที่
จําหน่ายตามตัวอย่างข้างล่างนี้แล้วรายงานสํสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๓๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)
ตัวอย่าง สถานศึกษาจําหน่ายนักเรียน จํานวน ๑ ราย
จําหน่ายนักเรียนในวัวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ (ตัวตั้ง) ลบ
นักเรียนเกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙
๕๔ ๑๒
๒๕๕๕
๕๕ ๐๔ ๐๔
๒๕๓๙ ๐๕ ๐๓
๐๐๑๕ ๑๑ ๐๑
สรุป นักเรียนตามตัวอย่างมีอายุ ๑๕ ปี ๑๑ เดือน ๑ วัน (อายุย่างเข้าปีท๑ี่ ๖) ซึ่งมี
อายุเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พรบ.การศึ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา
๑. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
๑.๒ รายงานสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา หรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
แล้วแต่กรณี ทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)
๑.๓ ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการของนักเรียนทราบ และ
ดําเนินการรับนักเรียนต่อไป (แบบ พฐ.๑๓ และแบบ พฐ.๑๓/๑)
๒.กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อสสถานศึกษาได้รับอนุมัติ
ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
๒.๒ รายงานสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา หรื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
แล้วแต่กรณี ทราบ (แบบ พฐ.๒๐/๓ และแบบ พฐ.๒๐/๔)

แบบ พฐ.๒๑
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แล้วแต่กรณี)
ที่ ศธ....../........

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.
ที่นักเรียนย้ายออก
วันที่..........เดือน….............พ.ศ...........

เรื่อง การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน
เรียน ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือ อปท. ที่นักเรียนขอย้ายเข้า
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)..........................
...........ผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง...........
เกิดวันที.่ .....เดือน...........พ.ศ. .........เลขประจํ
เลขประจําตัวประชาชน................กํ
ประชาชน
าลังเรียนอยู่ในชั้น........
โรงเรียน........................แขวง/ตําบล…….…....เขต
เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…………..…จังหวัด……..……
ได้ขอย้ายนักเรียนดังกล่าวมาเข้าเรียนที่โรงเรียนสังกัด............. โดยจะพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่........
ซอย/หมู่ ที่ . .....ถนน...............แขวง/ตํ า บล….…
….….…..เขต/อํ า เภอ/กิ่ ง อํ า เภอ…………....…
จังหวัด…….………ตั้งแต่วันที.่ ..........เดือน…….............
...........พ.ศ...........
บัดนี้ ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอความ
ร่วมมือโรงเรียน.........................ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(.........................................)
ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
อปท. (แล้
แล้วแต่กรณี) ................................

แบบฟอร์มของแบบพฐ.
ของแบบ ต่างๆ
แบบ พฐ.๑๓
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่ ศธ....../........

โรงเรียน...........................................
วันที่..........เดือน….............พ.ศ...........

เรื่อง ส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………...................
...................
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนทีจบชั
จ่ บชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จํานวน……........ชุด

ด้วยมีนักเรียนที่เรียนจบชั
บชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน…......................
แขวง/ตําบล…….….……..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………….………..…จังหวัด…….…………ซึ่งต้องเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน......................
น
จํานวน............ราย
ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดํ
และดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(.........................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน................................
น

แบบ พฐ.๒๐/๓
หนังสือรายงานการจําหน่ายนักเรียน

ที่ ศธ....../........

โรงเรียน...........................................
วันที..........เดื
.่ ......... อน….............พ.ศ...........

เรื่อง รายงานการจําหน่ายนักเรียน
ษา
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………...................
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จําหน่าย

จํานวน……........ชุด

ด้ ว ยโรงเรี ย น..........................ได้
ได้ จํ า หน่ า ยนั ก เรี ย นออกจากทะเบี ย นนั ก เรี ย น
จํานวน............รายแยกแต่ละสาเหตุดังนี้
๑. อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
จํานวน..............คน
๒. เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จํานวน..............คน
๓. เรียนจบขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จํานวน..............คน
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จําหน่ายที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(.........................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน................................
น
หมายเหตุ กรณีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จะจําหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้
เฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบ พฐ.๒๐/๒

แบบ พฐ.๑๙

แบบหนังสือการจําหน่ายนักเรียน
ที่ ศธ....../........

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี)
วันที.่ .........เดือน…..
….............พ.ศ...........

เรื่อง การจําหน่ายนักเรียน

แบบคํคําร้องขอย้ายนักเรียน
ที่ ศธ....../........

โรงเรียนที่นักเรียนย้ายออก
.................................................
วันที่..........เดือน….............พ.ศ...........

เรื่อง ขอย้ายเข้าเรียน

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน……...................
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนที่ขออนุญาต.........ที่ ศธ......./....... ลงวันที.่..............................
.............................
ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงเรียน..........................ได้
ได้ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนออก
จากทะเบียนนักเรียนรวมทั้งสิ้น............รายแยกแต่ละสาเหตุดังนี้
๑. นักเรียนขอย้ายสถานศึกษา
จํานวน
นวน..............คน
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม
จํานวน
นวน..............คน
๓. นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
จํานวน
นวน..............คน
ความแจ้งแล้วนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาแล้วอนุญาตให้จําหน่ายนักเรียนหมายเลข..........ได้
ได้ ส่วนนักเรียนหมายเลข
นหมายเลข........นั้น ไม่
อนุญาตให้จําหน่าย เนื่องจาก..................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
.................
(.........................................)
................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน..........................
..........................

เรียน ผู้อํานวยโรงเรียน……...................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว))................อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่........แขวง/
ตําบล………..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…..……จังหวัด......……มี
...... ความประสงค์ขอย้ายนักเรียนในปกครอง
ของข้ า พเจ้ า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เรี ย นอยู่ ใ นสถานศึ ก ษานี้ ไ ปเข้ า เรี ย นที่ โ รงเรี ย น……………..……แขวง/
ตําบล………..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…..……จังหวัด......…..…
…..…ดังนี้
๑.เด็กชาย/เด็กหญิง.................................เกิ
................................. ดวันที่.......เดือน…….......พ.ศ........เลข
ประจําตัวประชาชน...............................นักเรียนชั้น...............................
๒. เด็กชาย/เด็กหญิง.................................เกิ
................................. ดวันที่.......เดือน…….......พ.ศ........
เลขประจําตัวประชาชน...............................นันักเรียนชั้น...............................
ทั้งนี้ เนื่องจาก......................และการย้
และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวนักเรียน
จะพักอยู่บ้านเลขที.่ .....หมู่ท.ี่ ...แขวง/ตําบล…...เขต/อํอําเภอ/กิ
เภอ ่งอําเภอ….…จังหวัด........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(........................................)
ผู้ปกครอง

แบบ พฐ.๑๙/๑
แบบหนั
หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า
ที่ ศธ....../........

โรงเรียนที่นักเรียนย้ายออก
.................................................
วันที่..........เดือน….............
...........พ.ศ...........

เรื่อง ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน
เรียน ผู้อํานวยโรงเรียน……...................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปพ.๙
๒. ปพ.๑
๓. บัตรบันทึกสุขภาพและหรือระเบียนสะสม

จํานวน............ฉบับ
จํานวน............ฉบับ
จํานวน............ฉบับ

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)...............อยู่บ้านเลขที่.......หมู
หมู่ที่ ......แขวง/ตําบล.............
เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ….…จังหวัด...…ได้
ได้ขอย้ายนักเรียนในปกครองมาเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ ได้แก่
๑. เด็กชาย/เด็กหญิง.......................เกิดวันที่.......เดื
เดือนน…......พ.ศ.......เลขประจําตัว
ประชาชน......................นักเรียนชั้น................
๒. เด็กชาย/เด็กหญิง.......................เกิดวันที่.......เดื
เดือนน…......พ.ศ.......เลขประจําตัว
ประชาชน......................นักเรียนชั้น................
อนึ่ง นักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนจะพักอยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่.....
เนื่องจาก..................อนึ
แขวง/ตําบล……...เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…….…จังหวัด..........……
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).........................................
.................
(........................................)
................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน...........................
...........................

แบบ พฐ.๒๐

แบบ พฐ.๑๙/๒

แบบหนังสือขออนุญาตจํจําหน่ายนักเรียน
ที่ ศธ....../........

โรงเรียน……...................
...................................
วันที่..........เดือน….............
...........พ.ศ...........

แบบรายงานการรั
รายงานการรับนักเรียนที่ยา้ ยไปเข้าเรียน
ที่ ศธ....../........

โรงเรียนที่นักเรียนย้ายเข้า
.................................................

เรื่อง ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียน

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

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา , อปท. หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียน
จํานวน.........ชุด
๒. เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต
จํานวน.........ชุด
ด้วย โรงเรียน..........................มีความประสงค์ขขออนุ
ออนุญาตจําหน่ายนักเรียนออก
จากทะเบียนนักเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้
๑. นักเรียนขอย้ายสถานศึกษา
จํานวน
นวน..............คน
๒. นักเรียนถึงแก่กรรม
จํานวน
นวน..............คน
๓. นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
จํานวน
นวน..............คน
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
.................
(.........................................)
................)

ผู้อํานวยการโรงเรียน..........................
..........................

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............
............................
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)........................
...................ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเรียนอยู่โรงเรียน
...................แขวง/ตําบล....……….เขต/อําเภอ/กิกิ่งอําเภอ….…….…จั
เภอ
งหวัด..…………ได้ย้ายนักเรียนไป
เข้าเรียนที่โรงเรียน..................แขวง/ตําบล...….….เขต
เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………….จังหวัด……..…….
จํานวน...........ราย
เกิดวันที่.......เดือน…......พ.ศ........เลขประจําตัว
๑. เด็กชาย/เด็กหญิง................เกิ
ประชาชน..................นักเรียนชั้น............
๒. เด็กชาย/เด็กหญิง................เกิ
เกิดวันที่.......เดือน…......พ.ศ........เลขประจําตัว
ประชาชน..................นักเรียนชั้น............
............................ ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรีย น
ขอเรียนว่าโรงเรียน............................
ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที...........เดื
.่ .......... อน……...........พ.ศ...........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(........................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน...........................
น

แบบ พฐ.๑๙/๓
แบบแจ้
แจ้งผลการรับนักเรียนที่ยา้ ยไปเข้าเรียน
ที่ ศธ....../........

โรงเรียนที่นักเรียนย้ายเข้าเรียน
.................................................

แบบ พฐ.๑๙/๔
แบบหนังสือรายงานการรั
การรับนักเรียนของสํ
น
านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แล้วแต่กรณี)
ที่ ศธ....../........

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.
ที่นักเรียนย้ายเข้าเรียน

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

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

เรื่อง แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
เรียน ผู้อํานวยโรงเรียนที่นักเรียนย้ายออก………………..

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

อ้างถึง หนังสือโรงเรียน..................... ที่ ศธ......./......... ลงวันที.่.................................
..............

เรียน ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อปท.
อปท ที่นักเรียนย้ายออก

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน............................ได้
ได้ส่งหลัก ฐานการย้ายนักเรีย น
ไปเข้าเรียน จํานวน...........รายดังนี้
๑. เด็กชาย/เด็กหญิง...................................เกิดวันที่........เดื
...... อน…….......พ.ศ...........
เลขประจําตัวประชาชน..........................นักเรียนชั้น................
...... อน…….......พ.ศ...........
๒. เด็กชาย/เด็กหญิง...................................เกิดวันที่........เดื
เลขประจําตัวประชาชน..........................นักเรียนชั้น................

ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................
................................ได้ขอย้ายนักเรียน ซึ่งเรียน
ในโรงเรียน...........................แขวง/ตําบล…………..
…………..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………..….…จังหวัด.....……
ไปเข้าเรียนที่โรงเรียน...............................แขวง/ตําบล....…….…….เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ…….….…….…
จังหวัด……….….…………ตั้งแต่วันที.่ ..........เดือน…….............
...........พ.ศ...........ดังนี้
๑. เด็กชาย/เด็กหญิง.....................................เกิ
..................................... ดวันที่.......เดือน……......พ.ศ. ........
เลขประจําตัวประชาชน...............................นันักเรียนชั้น.......................

บัดนี้ โรงเรียน.....................................  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน
 ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที.่ ..........เดือน……...........
.........พ.ศ...........

ขอเรียนว่าโรงเรียน..................................
.................................. ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน
 ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียนแล้วตั้งแต่วันที...........เดื
.่ .......... อน……...........พ.ศ...........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดํ
ทราบและดําเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
.................
(.........................................)
................)
ผู้อํานวยโรงเรียน.........................
...........................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
)
(.........................................)
ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
อปท. (แล้
แล้วแต่กรณี) ................................

