
แบบส ารวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
สถานศึกษา...........(๑)...........อ าเภอ...........(๒)...........ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................(๓)................ส ารวจข้อมูล ณ วันที่.........(๔)......... 
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ธ ์

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) 
 ด.ช./ด.ญ. ....................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน 
     
เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ........... 
อายุ...........ปี  บิดา................................... 
 มารดา..................................................... 
บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ซอย.................. 
ต าบล....................อ าเภอ............................. 

  อ าเภอ.................... 
…………………………. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
............................... 
จังหวัด................... 
............................... 
  

      

อาชีพ..................................................... 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน........................บาท 

 ด.ช./ด.ญ. ....................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน 
     
เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ........... 
อายุ...........ปี  บิดา................................... 
 มารดา..................................................... 
บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ซอย.................. 
ต าบล....................อ าเภอ............................. 

  อ าเภอ.................... 
…………………………. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
............................... 
จังหวัด................... 
............................... 
 

      

     อาชีพ..................................................... 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน........................บาท 

  

  
ลงช่ือ..................(๑๖)..................ผู้ส ารวจ    ลงช่ือ..................(๑๘)..................ผู้รับรอง 

          (................(๑๗)................)            (................(๑๙)................) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 

แบบ พฐ.๐๒ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๐๒ 

 
  แบบ พฐ.๐๒ มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษาส ารวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง 

  ช่อง ๑-๓ ชื่อ ที่ตั้งของสถานศึกษา และสังกัด 
  ช่อง ๔  วัน เดือน ปีที่ส ารวจ 
  ช่อง ๕  ล าดับที่ 
  ช่อง ๖  ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

ช่อง ๗-๘ ให้เลือกช่องใดช่องหนึ่ง ดังนี้ 
- ถ้าเด็กมีชื่ออยู่ใน ทร.๑๔ และมีตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
 ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
- ถ้าเด็กมีชื่ออยู่ใน ทร.๑๔ แต่ไม่มีตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
 ให้กรอกชื่ออ าเภอ จังหวัด อยู่ในช่องนอกเขตพ้ืนที่บริการ 

ช่อง ๙  ส าหรับเด็กที่มีตัวอยู่ในบ้านที่ส ารวจแต่ไม่มีชื่อใน ทร.๑๔ ของบ้านที่ส ารวจ 
   (มีชื่อใน ทร.๑๔ ของบ้านที่ต้องอยู่นอกเขตบริการของโรงเรียน) ให้ระบุ 
   อ าเภอ จังหวัด ที่เป็นภูมิล าเนา 

ช่อง ๑๐   ส าหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานการเกิด (สูติบัตร) หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 
ซึ่งอาจเป็นการตกส ารวจเด็กที่บิดา-มารดา ไม่ได้แจ้งเกิด หรือเด็กที่ 
เป็นบุตรผู้อพยพหลบหนีเข้าเมือง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่มีหลักฐาน 
ทร.๑๔  

ช่อง ๑๑-๑๒ ให้เลือกช่องใดช่องหนึ่ง ดังนี้ 
- กรณีเด็กอยู่ในปกครองดูแลของบิดามารดา ให้ท าเครื่องหมาย   
 ในช่อง ๑๑ (บิดา-มารดา) ระบุอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- กรณีเด็กไม่ได้อยู่ในการเลี้ยงดูของบิดามารดา ให้ใส่ชื่อบุคคลอื่น 
 ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในช่อง ๑๒ และระบุอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  ช่อง ๑๓  ระบุความสัมพันธ์ของผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็ก 
  ช่อง ๑๔  ให้ระบุลักษณะความบกพร่องของเด็ก 
  ช่อง ๑๕  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก (ถ้ามี) 
  ช่อง ๑๖-๑๗ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งในการส ารวจเป็นผู้ลงนาม 
  ช่อง ๑๘-๑๙ ให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ลงนามรับรอง 
 
 

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



แบบส ารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ 
(อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน 

หรือเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน หรือมีแนวโน้มวา่จะออกกลางคัน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียน............................................................รหัส...............................จังหวัด............... ................... 
อ าเภอ..................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................. .................... 

แบบส ารวจ 
 ๑. เด็กในวัยเรียนที่ยังไม่ได้เข้าเรียน 
 ๒. เด็กท่ีเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน 
 ๓. เด็กท่ีก าลังเรียนอยู่แต่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ข้อมูลส่วนตัว 
 ชื่อ..................................สกุล......................... ...............เพศ....................วัน/เดือน/ปีเกิด............................ 
 อายุ......................ปี ศาสนา................................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
 อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน............................ ................... 
 ต าบล...............................อ าเภอ............................จังหวัด..............................รหั สไปรษณีย์........................ 
 โทรศัพท์...............................................................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น............................................................. 
 ชื่อบิดา.....................................................................ชื่อมารดา....................................... .............................. 
๑.๒ สถานภาพของเด็ก 

 สัญชาติไทย       ไร้สัญชาติ 
              (ระบุกลุ่มชาติพันธุ์)..................................................... 
 ต่างด้าว 
   พม่า       ลาว        กัมพูชา 

  เวียดนาม       อ่ืนๆ (ระบุ)..................    
๑.๓ สถานภาพของครอบครัว 
 บิดา-มารดา อยู่ร่วมกัน    บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม 
 หย่าร้าง      แยกกันอยู่ 
จ านวนพี่น้อง........................คน เป็นบุตรล าดับที่................ 
ยังไม่ได้เข้าเรียน...................คน ก าลังเรียนอยู่.....................คน ท างานแล้ว.................คน 
รายได้ของครอบครัว....................................................บาท/ปี 
อาชีพของ บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง 
 รับราชการ      เกษตรกร    ค้าขาย 
 รับจ้าง      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ 
 บิดา-มารดา      บิดา    มารดา 
 ญาติ      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................  

แบบ พฐ.๐๔ 



๑.๔ สถานที่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้สะดวก 
ชื่อ........................................................................สกุล............................................. ..................................... 

 อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย............................... ..ถนน............................................... 
 ต าบล...............................อ าเภอ............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........ ................ 
 โทรศัพท์........................................................................................................................................................  
 ชื่อบิดา.....................................................................ชื่อมารดา....................................... ............................... 
๑.๕ การประสานและติดตาม กรณีเด็กมีชื่อในทะเบียนราษฎรแต่ไม่มีตัว 
 ระบุ......................................................................................................................... ...................................... 

๒. สาเหตุที่ท าให้เด็กในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ออกกลางคัน หรือก าเรียนอยู่ 
แต่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน มีดังนี้ 

(..........) การคมนาคมไม่สะดวก 
 อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล   อยู่ในพื้นท่ีป่าเขา เกาะ แก่ง 
 รอยตะเข็บชายแดน    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) สุขภาพอนามัย 
 เจ็บป่วย เรื้อรัง     โรคติดต่อ 
 โรคร้ายแรง     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) ความพิการ 
 มีความบกพร่องทางการมองเห็น   มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 มีความบกพร่องทางการได้ยิน   มีความบกพร่องทางร่างกาย 
 มีความบกพร่องทางการพูด/ภาษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
 แหล่งอบายมุข/สถานบันเทิง   ภัยธรรมชาต ิ
 โรคเอดส์      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ 
 อุบัติภัย เช่น ไฟไหม    ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยสึนามิ 
 ภัยจากผู้ก่อการร้าย    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) ความจ าเป็นทางครอบครัว 
 ต้องดูแลบิดา-มารดา ที่เจ็บป่วย   ต้องย้ายติดตามผู้ปกครอง 
 ต้องท างานเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา 
 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และต้องคดี   ชู้สาว 
 มีคู่ครอง      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) สภาพของครอบครัว 
 ไม่มีที่อยู่เป็นแหล่ง เช่น เด็กเร่ร่อน จรจัด 
 ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความอุปการะของผู้ที่มิใช่บิดา-มารดา 
 ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง     
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 



(..........) ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง 
 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด ารงชีพ   ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
 ขาดแคลนเสื้อผ้า อาหาร    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

(..........) ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม 
 การท างาน การเรียน ร่วมกับเพ่ือน   การเรียนกับครู 
 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 

๓. ท าอย่างไรจึงจะท าให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (เลือกวิธีการที่ส าคัญที่สุดไม่เกิน ๓ ข้อ  
และจัดล าดับความส าคัญหน้าข้อ) 
(..........) จัดหาที่พักให้เด็ก 
(..........) จัดหาทุนการศึกษา 
(..........) ปัจจัยพื้นฐาน 

 ๑. เครื่องแบบนักเรียน    ๒. เครื่องเขียน 
 ๓. อาหารกลางวัน     ๔. แบบเรียน 
 ๕. ค่าพาหนะไป-กลับ 

(..........) หารายได้ระหว่างเรียน 
(..........) จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 
(..........) อ านวยความสะดวกและจัดระบบส่งต่อเด็กสู่หน่วยงานการจัดการศึกษาพิเศษ  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
(..........) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง และครอบครัว 
     ในการประกอบอาชีพ 
(..........) จัดพาหนะ รับ-ส่ง เด็ก 
(..........) จัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 
(..........) จัดระบบดูแลเด็ก ได้แก่ โครงการแนะแนวในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอนซ่อมเสริม 
(..........) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ......................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจข้อมูลเด็ดในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ 
ชื่อโรงเรียน....................................................................... รหัส.....................................  

อ าเภอ...................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................. จังหวัด................................. 

 
กลุ่มท่ี ๑ เด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ แต่ยังไม่ได้รับการศึกษา 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ..... ..... ..... ..... ..... .....

หมายเหตุ

สถานภาพทะเบยีนราษฎร์
จ านวนเดก็

มีสถานะ ไม่มีสถานะ อ่ืนๆ ระบุ
ไรส้ัญชาติ 

(ระบกุลุ่มชาติไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย

สญัชาติ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๐๕ 



กลุ่มท่ี ๒ เด็กท่ีเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้น (พิจารณาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ...... ...... ...... ...... ...... ......
ประถมศึกษาปีท่ี ๑

ประถมศึกษาปีท่ี ๒

ประถมศึกษาปีท่ี ๓

ประถมศึกษาปีท่ี ๔

ประถมศึกษาปีท่ี ๕

ประถมศึกษาปีท่ี ๖

(ระบุกลุ่มชาติพันธุ)์
อ่ืนๆ ระบุมีสถานะ ไม่มีสถานะ

พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย
ไรส้ัญชาติ

หญงิ รวม

สถานภาพทะเบียนราษฎร์

ไทย
ระดับช้ัน

สญัชาติ
จ านวนเด็ก

ชาย

 
 
 

 



กลุ่มท่ี ๓ เด็กท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน จ าแนกตามระดับชั้น (พิจารณาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ...... ...... ...... ...... ...... ......
ประถมศึกษาปีที ่๑
ประถมศึกษาปีที ่๒
ประถมศึกษาปีที ่๓
ประถมศึกษาปีที ่๔
ประถมศึกษาปีที ่๕
ประถมศึกษาปีที ่๖
มธัยมศึกษาปีที ่๑
มธัยมศึกษาปีที ่๒
มธัยมศึกษาปีที ่๓

รวม

มาเลเซีย
อ่ืนๆ ระบุ

ระดับช้ัน

จ านวนเด็ก

ชาย หญงิ รวม

สถานภาพทะเบียนราษฎร์ สญัชาติ

มีสถานะ ไม่มีสถานะ
ไทย

ไรส้ัญชาติ

(ระบุกลุ่มชาติพันธุ)์พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

 

สรุปรวมจ านวนเด็กทั้ง ๓ กลุ่ม 
๑. เด็กในวัยเรียนที่ยังไม่ได้เรียน ได้เข้าเรียน   ชาย..............คน  หญิง..............คน  รวม..............คน 
๒. เด็กที่เข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน    ชาย..............คน  หญิง..............คน  รวม..............คน 
๓. เด็กที่ก าลังเรียนอยู่ แต่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน  ชาย..............คน  หญิง..............คน  รวม..............คน 

รวมทั้งสิ้น  ชาย..............คน  หญิง..............คน  รวม..............คน 



สภาพปัญหาของเด็กทั้ง ๓ กลุ่ม จ าแนกตามล าดับสาเหตุสภาพปัญหาของ ๓ ล าดับ 

ประสบ
อุบัติเหตุ
ร่างกาย
บกพร่อง

เจบ็ป่วย
เรือ้รัง/
ร้ายแรง

อยูใ่น
กลุม่เสีย่ง

มีคู่ครอง บวช ต้องคดี ยากจน
ยา้ยติดตาม
ครอบครัว

ต้องดูแล
ผู้ป่วยใน
ครอบครัว

ทรุกันดาร
หา่งไกล
โรงเรียน

ไม่สามารถ
เข้ากับสงัคม
ในโรงเรียน

ได้รับผลกระทบ
จากภัยต่างๆ

ล าดับที ่๑
ล าดับที ่๒
ล าดับที ่๓

ตัวนักเรียน ครอบครัว สงัคม

รวมความส าคัญ

สภาพปัญหา/จ านวนเด็ก

 



หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถงึเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนในสถานศึกษา 

 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  ให้ส่งเด็กที่อยู่ในความปกครองเข้าเรียนในสถานศึกษา 

เรียน  ........................(๖)...................... 

ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาค
บังคับแล้ว.................................(๗)................................. ได้ตรวจสอบแล้ว มีเด็กในความปกครองของท่าอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะต้องเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา...............(๘)............... ดังนี้ 

(๑) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๙).................... เกิดวันที่......................(๑๐).................... 
(๒) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๙).................... เกิดวันที่......................(๑๐).................... 
(๓) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๙).................... เกิดวันที่......................(๑๐).................... 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านส่งเด็กที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าเรียนในสถานศึกษา.................(๑๑).................
ตั้งแต่ปีการศึกษา..................(๑๒)..................เป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หากฝ่าฝืนจะมี
ความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งพันบาท) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๓)……………….. 
        (……....…..(๑๔)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๑๕)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๐๙ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๐๙ 

 
  แบบ พฐ.๐๙ ให้ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งก าหนดการส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้า
เรียนในสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบล่วงหน้าก่อนเด็กเข้าเรียน ๑ ปี 

  ช่อง ๑  ที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครอง 

ช่อง ๗  ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ออกหนังสือ 

ช่อง ๘, ๑๒ ปีการศึกษาที่เด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียน 
  ช่อง ๙-๑๐ ชื่อเด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียน และวัน เดือน ปีเกิด 
  ช่อง ๑๑  ชื่อโรงเรียน 

ช่อง ๑๓-๑๕ ชื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี  
และต าแหน่ง 

 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 

หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี มอบอ านาจให้สถานศึกษาเป็นผู้แจ้งให้เปลี่ยน 
ข้อความในช่อง ๒ และช่อง ๑๓-๑๕ ให้เป็นชื่อโรงเรียน และชื่อต าแหน่งผู้บริหาร 
โรงเรียนตามล าดับ    

  
 
 
 
 
 



หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 
เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  ให้ส่งเด็กที่อยู่ในความปกครองเข้าเรียนในสถานศึกษา 

เรียน  ........................(๖)...................... 

ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่าง
เข้าปีที่เจ็ดถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
.................................(๗)................................. ได้ตรวจสอบแล้วมีเด็กในความปกครองของท่าน ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา จะต้องเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เว้นแต่มีอายุย่างเข้าปีที่สิบหก ดังนี้ 

(๑) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๘).................... เกิดวันที่......................(๙).................... 
(๒) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๘).................... เกิดวันที่......................(๙)..................... 
(๓) เด็กชาย/เด็กหญิง ....................(๘).................... เกิดวันที่......................(๙).................... 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านส่งเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
.................(๑๑).................ตั้งแต่ปีการศึกษา..................(๑๒)..................เป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๓)……………….. 
        (……....…..(๑๔)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๑๕)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๐ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๐ 

 
  แบบ พฐ.๑๐ ใช้ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี แจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาทุกคน เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

  ช่อง ๑  ที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครอง 

ช่อง ๗  ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ออกหนังสือ 

ช่อง ๘-๙ ชื่อเด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียน และวัน เดือน ปีเกิด 
  ช่อง ๑๐-๑๒ ชื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี  
และต าแหน่ง 

 
 

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

 
หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน 

ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี มอบอ านาจให้สถานศึกษาเป็นผู้แจ้งให้เปลี่ยน 
ข้อความในช่อง ๒ และช่อง ๑๓-๑๕ ให้เป็นชื่อโรงเรียน และชื่อต าแหน่งผู้บริหาร 
โรงเรียนตามล าดับ    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน 
 
              เขียนที่.......................(๑) ....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๒)....เดือน.........(๓).............พ.ศ. .......(๔)........ 

เรื่อง  แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................(๕) ................. 

ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................(๖)...........................................
อยู่บ้านเลขท่ี.......(๗).......หมู่ที่.......(๘).......แขวง/ต าบล..........(๙).........เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๑๐).............
จังหวัด....................(๑๑)....................ขอแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. เด็กชาย/เด็กหญิง.........(๑๒)............เกิดวันที่......(๑๓).....เดอืน.......(๑๔).........พ.ศ. ....(๑๕).... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................(๑๖).......................บุตรนาย..................................(๑๗).................................
นาง.....................(๑๘).......................จะเข้าเรียนชั้น...........(๑๙)..............ในโรงเรียน.....................(๒๐)...................
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.................(๒๑)..................จังหวัด.................(๒๒)................... 

๒. เด็กชาย/เด็กหญิง.........(๑๒)............เกิดวันที่......(๑๓).....เดอืน.......(๑๔).........พ.ศ. ....(๑๕).... 
เลขประจ าตวัประชาชน.......................(๑๖).......................บุตรนาย..................................(๑๗).................................
นาง.....................(๑๘).......................จะเข้าเรียนชั้น...........(๑๙)..............ในโรงเรียน.....................(๒๐)...................
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.................(๒๑)..................จังหวัด.................(๒๒)................... 

๓. เด็กชาย/เด็กหญิง.........(๑๒)............เกิดวันที่......(๑๓).....เดอืน.......(๑๔).........พ.ศ. ....(๑๕).... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................(๑๖).......................บุตรนาย..................................(๑๗).................................
นาง.....................(๑๘).......................จะเข้าเรียนชั้น...........(๑๙)..............ในโรงเรียน.....................(๒๐)...................
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.................(๒๑)..................จังหวัด.................(๒๒)................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………….(๒๓)……………….. 
         (……....…..(๒๔)…..……….) 

              ผู้ปกครอง/ผู้แจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๑ 

 
  แบบ พฐ.๑๑ ใช้ส าหรับให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดเพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน 

  ช่อง ๑  สถานที่ที่เขียนหนังสือ 
  ช่อง ๒-๔ วัน เดือน ปีที่เขียนค าร้อง 
  ช่อง ๕  ชื่อโรงเรียน 
  ช่อง ๖-๑๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครองเด็ก 
  ช่อง ๑๒-๑๘ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อบิดามารดาของเด็ก 
  ช่อง ๑๙-๒๒ ชั้นเรียนที่จะเข้าเรียน ชื่อโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน 

ช่อง ๒๓-๒๔ ชื่อผู้ปกครองที่แจ้งการส่งเด็กเรียน 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน 
 
              เขียนที่.......................(๑) ....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๒)....เดือน.........(๓).............พ.ศ. .......(๔)........ 

ข้าพเจ้า........................................................(๕).........................................................ได้รับแจ้งจาก 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................(๖)................................................ซึ่งเป็นบิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง/ผู้แจ้งของเด็กชาย/เด็กหญิง........................................................(๗)..........................................................
เกิดวันที่................(๘)...............เดือน........................................(๙)................................พ.ศ. ..............(๑๐).............. 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................................(๑๑)..............................มีความประสงค์ส่งเด็กท่ีมีรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้นเข้าเรียนทีโ่รงเรียน............................................................(๑๒)..........................................................
แขวง/ต าบล.............................(๑๓)..................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.................................(๑๔)..............................
จังหวัด.................(๑๕)................... 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………….(๑๖)……………….. 
         (……....…..(๑๗)…..……….) 
ต าแหน่ง...............(๑๘).................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบท้าย แบบ พฐ.๑๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบแนบท้าย แบบ พฐ.๑๑ 

 
 แบบแนบท้าย แบบ พฐ.๑๑ เป็นแบบใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมอบให้
ผู้ปกครองเด็กเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ช่อง ๑  สถานที่ที่เขียนหนังสือ 
 ช่อง ๒-๔ วัน เดือน ปีที่เขียนค าร้อง 
 ช่อง ๕, ๑๖-๑๘ ชื่อ-ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง การส่งเด็กเข้าเรียน 

ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครองที่แจ้งการส่งเด็กเรียน 
 ช่อง ๗-๑๑ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน ของเด็ก 
 ช่อง ๑๒-๑๕ ชื่อ และท่ีตั้งของโรงเรียนที่จะเข้าเรียน 
  
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา 
 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  การรายงานผลการรับนักเรียน 

เรียน  ........................(๖)...................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พฐ.๑๒/๑       จ านวน  ๑ ชุด 
  ๒. แบบ พฐ.๑๒/๒       จ านวน  ๑ ชุด 

๓. แบบ พฐ.๑๒/๓       จ านวน  ๑ ชุด 
  ๔. แบบ พฐ.๑๒/๔       จ านวน  ๑ ชุด 

ด้วยในปีการศึกษา.......................(๗).......................โรงเรยีนมีเด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการอายถึุงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับจะต้องเรียนในระดับประถมศึกษา จ านวน..........(๘)..........คน และมีเด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่
เรียนจบหลักสูตรประถมศึกษา ต้องเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน..........(๙)..........คน  

บัดนี้ ผู้ปกครองของเด็กได้ส่งเข้าเรียนแล้ว ดังนี้ 
๑. ระดับประถมศึกษา จ านวน.........(๑๐).........คน เป็นเด็กในเขตบริการ จ านวน.......(๑๑).......คน 

นอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน.....(๑๒)......คน มีเด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเข้าเรียน จ านวน....(๑๓)....คน 
๒. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน.......(๑๔).......คน เป็นเด็กในเขตบริการ จ านวน......(๑๕)......คน 

นอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน.....(๑๖)......คน มีเด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเข้าเรียน จ านวน....(๑๗)....คน 

  รายละเอียดดังรายชื่อตามบัญชีและแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๘)……………….. 
        (……....…..(๑๙)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๒๐)................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๒ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๒ 

 
  แบบ พฐ.๑๒ ใช้ส าหรับสถานศึกษารายงานผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อโรงเรียน 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ออกหนังสือ 

ช่อง ๗  ปีการศึกษาทีร่ับนักเรียน 
ช่อง ๘  จ านวนเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

  ช่อง ๙  จ านวนเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
    ที่ต้องเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ช่อง ๑๐-๑๗ จ านวนเด็กทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษา 
   ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช่อง ๑๘-๒๐ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายช่ือเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อโรงเรียน..............................(๑)...............................ปีการศึกษา.................(๒)................ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด 
เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล 

หมายเหตุ 
บิดา มารดา ผู้ปกครอง 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
   ----     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

แบบ พฐ.๑๒/๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๒/๑ 

 
  ช่อง ๑  ชื่อสถานศึกษา 
  ช่อง ๒  ปีการศึกษา 
  ช่อง ๓  ล าดับที่ 

ช่อง ๔-๖ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
ช่อง ๗-๘ ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา ของนักเรียน 

  ช่อง ๙   ชื่อ-สกุล ผู้ปกครองนักเรียน ถ้าเป็นบิดามารดา ให้ใส่เครื่องหมาย (-) 
  ช่อง ๑๐  หมายเหตุ ให้กรอกข้อความอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 
 

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



 

บัญชีรายช่ือเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไมส่่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อโรงเรียน...............(๑)...............เขตพ้ืนที่บริการสถานศึกษา..............(๒).............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๓).............ปีการศึกษา..............(๔)............. 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน 
ปีเกิด 

เลขประจ าตัวประชาชน บ้านเลขที่ หมู่ที่/ซอย/
ถนน 

แขวง/ต าบล ชื่อ-สกุล
ผู้ปกครอง 

ความสัมพันธ์
กับเด็ก 

หมายเหตุ 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
   ----       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

แบบ พฐ.๑๒/๒ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๒/๒ 

 
  ช่อง ๑  ปีการศึกษา 
  ช่อง ๒-๔ ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ช่อง ๕  ล าดับที่ 

ช่อง ๖-๑๑ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
ช่อง ๑๒-๑๓ ชื่อผู้ปกครองนักเรียนและความสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น บิดามารดา พี่ ป้า น้า 

   อา ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
  ช่อง ๑๔  หมายเหตุ ให้กรอกข้อความอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 
 

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



 

แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อโรงเรียน...............(๑)...............เขตพ้ืนที่บริการสถานศึกษา..............(๒).............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๓).............ปีการศึกษา..............(๔)............. 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วัน เดือน 

ปีเกิด 
เลขประจ าตัวประชาชน 

บ้านเลขที่
หมู่ที่/ซอย/

ถนน 
แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด 

ชื่อ-สกุล
ผู้ปกครอง 

ความสัมพันธ์
กับเด็ก 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
   ----       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

แบบ พฐ.๑๒/๓ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๒/๓ 

 
  ช่อง ๑  ปีการศึกษา 
  ช่อง ๒-๔ ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ช่อง ๕  ล าดับที่ 

ช่อง ๖-๑๒ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ของนักเรียน 
ช่อง ๑๓-๑๔ ชื่อผู้ปกครองนักเรียนและความสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น บิดามารดา พี่ ป้า น้า 

   อา ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
 
 

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



 

แบบสรุปผลการรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา...............(๑)...............ชื่อสถานศึกษา..............(๒).............แขวง/ต าบล..............(๓)............. 

เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๔).............ปีการศึกษา..............(๕)............. 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

มีช่ือใน 
ทร.๑๔ 
ไม่มีตัว

ไม่มีช่ือ
แต่มีตัว

รวม
มีช่ือใน 
ทร.๑๔ 
และมีตัว

จ านวนเด็กในเกณฑ์บังคับทัง้หมด
อายตุามเกณฑ์

จ านวนเด็กทีเ่ข้าเรียน

ผ่อนผัน
เข้าเรียน

รวมทัง้สิน้มีช่ือใน 
ทร.๑๔

มีช่ือไป
เรียนเขต

อ่ืน

ไม่มีช่ือมี
ตัว

รวม

อายตุามเกณฑ์
จ านวนเด็กทีไ่ม่ได้เข้าเรียน

อายตุามเกณฑ์

มีช่ือใน 
ทร.๑๔

ผ่อนผัน รวม
ไม่มีช่ือ

ใน ทร.๑๔

�  �  �  �  �๑  �๑๑ �๑  �๑  �๑  �๑  �๑  �๑  �๑  �๑  

 
 

ลงชื่อ......................(๒๐)..................      
               (.....................(๒๑)................)      

                      ต าแหน่ง..................(๒๒)..............     

แบบ พฐ.๑ /  



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑ /  

 
  ช่อง ๑  ปีการศึกษา 
  ช่อง ๒-๔ ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ช่อง ๕  ล าดับที่ 

ช่อง ๖-๑๒ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ของนักเรียน 
ช่อง ๑๓-๑๔ ชื่อผู้ปกครองนักเรียนและความสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น บิดามารดา พี่ ป้า น้า 

   อา ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
 
 

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



แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน........................(๖)...................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน..........................(๗)......................... 
แขวง/ต าบล...............(๘)...............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ...............(๙)...............จังหวัด...................(๑๐).................
ซึ่งต้องเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน.................(๑๑).................
จ านวน..................(๑๒)..................คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๓)……………….. 
        (……....…..(๑๔)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๑๕)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๓ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๓ 

 
  แบบ พฐ.๑๓ มีไว้ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่ง
รายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการการจัดการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าเรียน 

  ช่อง ๑  ที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖, ๑๑ ชื่อสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการการจัดการเรียนการสอน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียน 
ช่อง ๗  ชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ช่อง ๘-๑๐ ที่ตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

  ช่อง ๑๒  จ านวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ช่อง ๑๓-๑๕ ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

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



 

บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา.............(๑)...........ชื่อสถานศึกษา........................(๒)......................... 
แขวง/ต าบล....................(๓)...................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ......................(๔).....................จังหวัด.................(๕)................... 

เลขที่ใน
ทะเบียน
นักเรียน 

(๖) 

 
ชื่อ-สกุล 

 
(๗) 

 

วัน เดือน 
ปีเกิด 

 

(๘) 

 

บ้านเลขที่ 
/หมู่ที่ 

 

(๙) 

 
ชื่อบิดา 

 
(๑๐) 

 
ชื่อมารดา 

 
(๑๑) 

 
ชื่อผู้ปกครอง 

 
(๑๒) 

 
ความสัมพันธ์ 

 
(๑๓) 

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

เลขประจ าตัวประชาชน 
---- 

      

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

เลขประจ าตัวประชาชน 
---- 

      

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

เลขประจ าตัวประชาชน 
---- 

      

 
ขอรับรองว่าถูกต้อง      ขอรับรองว่าถูกต้อง 

ลงชื่อ..................(๑๔)..................     ลงชื่อ..................(๑๖).................. 
          (................(๑๕)................)            (................(๑๗)................) 

                  เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา       ผู้อ านวยการโรงเรียน...........(๑๘).......... 

 

แบบ พฐ.๑๓/๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๓/๑ 

 
  
  ช่อง ๑  ปีการศึกษาที่นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ช่อง ๒-๕ ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ช่อง ๖  เลขที่ในทะเบียนนักเรียนของนักเรียน   
  ช่อง ๗  ชื่อ-สกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
  ช่อง ๘  วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๙  ที่อยู่ของนักเรียน 

ช่อง ๑๐-๑๑ ชื่อบิดา มารดาของนักเรียน 
  ช่อง ๑๒-๑๓ ชื่อผู้ปกครองของนักเรียนและความสัมพันธ์ เช่น เป็น พ่ี ป้า น้า อา ฯลฯ 
    กรณีบิดา มารดา เป็นผู้ปกครองให้ใส่เครื่องหมาย (-) 
  ช่อง ๑๓-๑๕ ชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา 
  ช่อง ๑๖-๑๘ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

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

 

 

 



แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

             วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  เตือนผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 

เรียน  (นาย/นาง/นางสาว).................(๖)................ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ.)................(๗)................. 

ตามที่ ท่านได้ทราบประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนและได้รับแจ้งการส่งเด็กจาก
เจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ให้ส่ง (ด.ช./ด.ญ.)................................(๘)...........................ไปเข้าเรียนใน
โรงเรียน.....................(๙).....................ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ นั้น 
  บัดนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนมาครบเจ็ดวันแล้ว เด็กของท่านยังไม่ไปเข้าเรียน จึงขอให้ท่านส่งเด็กไป
เข้าเรียนโดยพลัน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๐)……………….. 
         (……....…..(๑๑)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๑๒)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๔ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๔ 

 
  แบบ พฐ.๑๔ มีไว้ส าหรับเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน ครั้งที่ ๑ เมื่อสถานศึกษาเปิดสอน
ครบเจ็ดวันท าการแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียน 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครอง 

ช่อง ๗-๘ ชื่อเด็กท่ีจะต้องเข้าเรียน 
ช่อง ๙  ชื่อสถานศึกษาท่ีเด็กจะต้องเข้าเรียน 

  ช่อง ๑๐-๑๒ ชื่อ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 

 
 

........................................................................... 
 
 
หมายเหตุ   กรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน ให้ใช้แบบ พฐ.๑๔  

     โดยปรับเปลี่ยนข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือรายงานกรณผีู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

             วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  รายงานผู้ปกครองไมส่่งเด็กเข้าเรียน 

เรียน  (นาย/นาง/นางสาว).................(๖)................ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือโรงเรียน.................(๗)................ที่ ศธ.........../............ 

ด้วย..........................(๘).....................ได้แจ้งเตือนให้ (นาย/นาง/นางสาว)................(๙)................
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ.).........................(๑๐).........................เกิดวันที่..........................(๑๑)......................
เดือน....................(๑๒)....................พ.ศ. ..........(๑๓)..........เลขประจ าตัวประชาชน.....................(๑๔).....................
อยู่บ้านเลขท่ี...................(๑๕)...................หมู่ที่..........(๑๖)...........แขวง/ต าบล........................(๑๗)........................
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ............................(๑๘)...........................จังหวดั..............................(๑๙).................................
ให้ส่งเด็กไปเข้าเรียนในโรงเรียนภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันเปิดสอนภาคเรียนที่ ๑ รายละเอียดตามส าเนาหนังสือที่
ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
  บัดนี้ (นาย/นาง/นางสาว).................(๒๐)................ยังไม่ส่ง (ด.ช./ด.ญ.).................(๒๑)...............
ไปเข้าเรียนแต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๒๒)……………….. 
         (……....…..(๒๓)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๒๔)................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๕ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๕ 

 
  แบบ พฐ.๑๕ มีไว้ส าหรับส าหรับสถานศึกษารายงานต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สถานศึกษาแจ้งเตือน
ผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียนแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายใน ๗ วัน 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒, ๘ ชื่อสถานศึกษา 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 
  ช่อง ๗  ส าเนาหนังสือสถานศึกษา เรื่อง เตือนให้ส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ.๑๙) 

ช่อง ๙, ๒๐ ชื่อผู้ปกครอง 
ช่อง ๑๐, ๒๑ ชื่อเด็กท่ีจะต้องเข้าเรียน 

  ช่อง ๑๑-๑๔ วัน เดือน ปีเกิด และเลขประจ าตัวประชาชนของเด็ก 
  ช่อง ๑๕-๑๙ ที่อยู่ของเด็ก 
  ช่อง ๒๒-๒๔ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
 
 

........................................................................... 
 
 
หมายเหตุ   ให้จัดท าหนังสือนี้พร้อมกันกับการจัดท าหนังสือเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ พฐ.๑๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือรายงานกรณผีู้ปกครองไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

             วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  รายงานผู้ปกครองไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เรียน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจในท้องที่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาหนังสือ................(๖)................ที.่...............(๗)................ 
    ลงวันที่......(๘)......เดือน.........(๙).............พ.ศ. .......(๑๐)........       จ านวน   ๑   ฉบับ 
๒. ส าเนาหนังสือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ 
    หน่วยงานมี่จัดการศึกษาภาคบังคับที่................(๑๑)................ 
    ลงวันที่......(๑๒)......เดือน.........(๑๓).............พ.ศ. .......(๑๔)........        จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. หลักฐานการรับหนังสือ             จ านวน..(๑๕)..ฉบับ 

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)................(๑๖)............ผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ.)............(๑๗)............
ไม่น าเด็กเข้าไปเรียนตามก าหนด โดยสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ได้เตือนให้ผู้ปกครองทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ ซึ่งไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖ มีความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๑๘)……………….. 
         (……....…..(๑๙)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๒๐)................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๖ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๖ 

 
  แบบ พฐ.๑๖ เป็นแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี รายงานเจ้าพนักงาน เมื่อผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนเพ่ือให้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน 

ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖-๑๐ ส าเนาหนังสือสถานศึกษาที่แจ้งเตือนผู้ปกครอง 
  ช่อง ๑๑-๑๔ ส าเนาหนังสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่แจ้งเตือนผู้ปกครอง 
  ช่อง ๑๕  จ านวนหลักฐานการรับหนังสือ 
  ช่อง ๑๖  ชื่อผู้ปกครอง 
  ช่อง ๑๗  ชื่อเด็กท่ีจะเข้าเรียน 
  ช่อง ๑๘-๒๐ ชื่อและต าแหน่งประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้บริหาร 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
    แล้วแต่กรณี  
 
 

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



แบบหนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

             วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  นักเรียนขาดเรียน 

เรียน  ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ.)...................(๖).................. 

ด้วย (ด.ช./ด.ญ.)...........................(๗)...........................ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่านหยุดเรียน
มาแล้ว ในเดือนนี้ รวม...................(๘)..................วัน  เกินห้าวันติดต่อกัน  เกินกว่าเจ็ดวัน ในรอบ ๑ เดือน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่า งยิ่ง 
โรงเรียนจึงขอเตือนให้ท่าน ส่งนักเรียนไปเข้าเรียนตามปกติโดยด่วน หากฝ่าฝืนโดยปราศจากเหตุผล อันสมควร  
จะมีความผิดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๙)……………….. 
         (……....…..(๑๐)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๑๑)................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๗ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๗ 

 
  แบบ พฐ.๑๗ นี้มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษาเตือนผู้ปกครองกรณีนักเรียนขาดเรียน 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖, ๗ ชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน 
  ช่อง ๘  จ านวนวันที่นักเรียนหยุดเรียน เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างเกินห้าวัน 
    ติดต่อกัน หรือเกินกว่าเจ็ดวันติดต่อกันในรอบหนึ่งเดือน 
  ช่อง ๙-๑๑ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 

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



แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน 
 

 
 
ที่ ..................(๑)..................     .............................(๒)............................. 
              ................................................................ 

             วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  นักเรียนหยุดเรียน 

เรียน  ...................(๖).................. 

ด้วย.................(๗).................ได้แจ้งให้ (นาย/นาง/นางสาว)..............(๘)..............ซึ่งเป็นบิดาหรือ
มารดาหรือผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ.)......................(๙)......................เกิดวันที่......(๑๐)......เดือน..........(๑๑)..........
พ.ศ. .......(๑๒).......เลขประจ าตัวประชาชน.....................(๑๓)......................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.........(๑๔).........
ถนน.................................หมู่ที่.....(๑๕).....แขวง/ต าบล............(๑๖)............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..........(๑๗)..........
จังหวัด..........(๑๘)..........ให้ส่ง (ด.ช./ด.ญ.)......................(๑๙)......................นักเรียนชั้น.................(๒๐).................
เข้าเรียนในสถานศึกษาหลังจากหยุดเรียนรวม..........(๒๑)..........วัน ซึ่ง  เกินห้าวันติดต่อกัน  เกินกว่าเจ็ดวัน
ในรอบหนึ่งเดือนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
  บัดนี.้.....................(๒๒)......................ได้ติดตามแล้ว แต่ผู้ปกครองดังกล่าวยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
แต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    ……………….(๒๓)……………….. 
         (……....…..(๒๔)…..……….) 

                        ต าแหน่ง.........(๒๕)................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๗/๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๗/๑ 

 
  แบบ พฐ.๑๗/๑ นี้มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษารายงานต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อสถานศึกษาเตือนผู้ปกครอง กรณี
นักเรียนหยุดเรียนแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
  ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 

ช่อง ๗, ๒๒ ชื่อสถานศึกษา 
  ช่อง ๘  ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน 
  ช่อง ๙, ๑๑ ชื่อนักเรียนที่หยุดเรียน 
  ช่อง ๑๐-๑๓ วัน เดือน ปีเกิด และเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
  ช่อง ๑๔-๑๘ ที่อยู่ของนักเรียนที่หยุดเรียน 
  ช่อง ๒๐  ชั้นเรียนที่นักเรียนก าลังเรียน 
  ช่อง ๒๑  จ านวนวันที่นักเรียนหยุดเรียน เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างเกินห้าวัน 

ติดต่อกัน หรือเกินกว่าเจ็ดวันในรอบหนึ่งเดือน 
  ช่อง ๒๓-๒๕ ชื่อ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

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



ค ำร้องขอย้ำยนักเรียน 
 

              เขียนที่........................(๑)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๒)....เดือน.........(๓).............พ.ศ. .......(๔)........ 

เรื่อง  ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................(๕)................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบค าร้องขอผ่อนผัน     จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................(๖)..................อายุ.....(๗).....ปี สัญชาติ.......(๘).......
อาชีพ.................(๙)..................มีความประสงค์ขอผ่อนผันให้ (ด.ช./ด.ญ.).........................(๑๐)...........................
เกิดวันที่.....(๑๐).....เดือน.........(๑๑)...........พ.ศ. .......(๑๒)....... เลขประจ าตัวประชาชน..............(๑๓)...............
บุตรของนาย.................(๑๔)..................นาง................(๑๕).................อยู่บ้านเลขท่ี.....(๑๗)......หมู่ที่.......(๑๘).......
แขวง/ต าบล.............(๑๙)............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ...........(๒๐)..........จังหวัด......................(๒๑)......................
และอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า เข้าเรียน  (๒๒) ก่อน  (๒๓) หลัง อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยเหตุ.....................................(๒๔).................................... 
..................................................................................... ...............................................................................................
........................................................โดยจะส่งเด็กเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา...........(๒๕)..........เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………….(๒๖)……………….. 
         (……....…..(๒๗)…..……….) 

              ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๘ 



 
ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบ พฐ.๑๘ 

 
  แบบ พฐ.๑๘ มีไว้ส าหรับผู้ปกครองยื่นค าร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ช่อง ๑  ชื่อสถานศึกษา 
  ช่อง ๒-๔ วัน เดือน ปีที่เขียนค าร้อง 
  ช่อง ๕  ชื่อโรงเรียน 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครองที่ยื่นค าร้อง 

ช่อง ๗-๙ อายุ สัญชาติ และอาชีพของผู้ยื่นค าร้อง 
ช่อง ๑๐  ชื่อนักเรียนที่ขอผ่อนผัน 

  ช่อง ๑๑-๑๓ วัน เดือน ปีเกิดของเด็กท่ีของผ่อนผัน 
  ช่อง ๑๔  เลขประจ าตัวประชาชนที่ขอผ่อนผัน 
  ช่อง ๑๕-๑๖ ชื่อบิดา มารดา ของเด็กท่ีขอผ่อนผัน 

ช่อง ๑๗-๒๑ ที่อยู่ของเด็กท่ีขอผ่อนผัน 
  ช่อง ๒๒-๒๓ กรณีท่ีขอผ่อนผัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  ช่อง ๒๔  สาเหตุทีข่อผ่อนผัน 
  ช่อง ๒๕  ปีการศึกษาที่จะส่งเด็กเข้าเรียน 
  ช่อง ๒๖-๒๗ ลายมือชื่อและชื่อของผู้ยื่นค าร้อง 
 
 

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

หมำยเหตุ หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 
๑. ส าเนาในสูติบัตร 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้อง 
๔. หลักฐานการผ่านการเตรียมความพร้อม (กรณีขอเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์ 
 การศึกษาภาคบังคับ) 
๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ .................(๑).................           เขียนที่.......................(๒)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 

เรียน  (นาย/นาง/นางสาว).................(๖)................. 

ตามท่ี ท่านได้ยื่นค าขอผ่อนผันให้ (ด.ช./ด.ญ.).......................................(๗)....................................
เข้าเรียน (๘)  ก่อน (๙)  หลัง อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจะเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา.....................................(๑๐)....................................เป็นต้นไป นั้น 
  โรงเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันได้พิจารณาแล้ว (๑๑)  อนุญาต (๑๒)  ไม่อนุญาต 
ตามค าร้องขอเพราะ.........................................................................(๑๓)................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... ......... 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….(๑๔)………………. 
          (……....…..(๑๕)…..……….) 

      ต าแหน่ง.............(๑๖).................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๘/๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๘/๑ 

 
  แบบ พฐ.๑๘/๑ เป็นแบบหนังสือที่สถานศึกษาใช้แจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อสถานศึกษา 

ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่เขียนค าร้อง 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครองที่ยื่นค าร้องของผ่อนผัน 

ช่อง ๗  ชื่อเด็กท่ีขอผ่อนผัน 
ช่อง ๘-๙ กรณีท่ีขอผ่อนผัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
ช่อง ๑๐  ปีการศึกษาที่เด็กเข้าเรียน 

  ช่อง ๑๑-๑๒ อนุญาตผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  ช่อง ๑๓  บอกเหตุผลหากไม่อนุญาต 
  ช่อง ๑๔-๑๖ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

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



แบบรายงานการผ่อนผันใหเ้ด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ 
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

 
 
 

ที่ .................(๑).................           เขียนที่.......................(๒)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่............................(๓)......................... 

เรื่อง  การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 

เรียน  .................(๔)................. 

ด้วย...................(๕)................ได้พิจารณาผ่อนผันให้ ด.ช./ด.ญ. .........................(๖)......................
เกิดวันที่...(๑๐)...เดือน..........(๑๑)..........พ.ศ. ......(๑๒)......เลขประจ าตัวประชาชน......................(๑๓)....................
อยู่บ้านเลขท่ี.....(๑๑).....หมู่ที.่..(๑๒)...ซอย/ถนน...................(๑๓)................แขวง/ต าบล..................(๑๔)...............
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ...................(๑๕)................จังหวดั...................(๑๖)................บุตรนาย..............(๑๗)............
นาง........(๑๘).......เข้าเรียน  ก่อน (๑๙)  หลัง อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับสาเหตุเพราะ......(๒๐)......
โดยจะเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา.......(๒๑)......เป็นต้นไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….(๒๒)………………. 
          (……....…..(๒๓)…..……….) 

      ต าแหน่ง..............(๒๔)................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๘/๒ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๘/๒ 

 
  แบบ พฐ.๑๘/๒ มีไว้ส าหรับโรงเรียนรายงานการผ่อนผันให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษา 

ช่อง ๓  วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
ช่อง ๔  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี 
ช่อง ๕  ชื่อสถานศึกษา 

  ช่อง ๖-๑๖ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ของเด็กท่ีขอผ่อนผัน 
ช่อง ๑๗-๑๘ ชื่อบิดา มารดาของเด็กท่ีขอผ่อนผัน 
ช่อง ๑๙  กรณีท่ีขอผ่อนผัน  
ช่อง ๒๐  สาเหตุการผ่อนผัน 

  ช่อง ๒๑  ปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน 
  ช่อง ๒๒-๒๔ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

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



ค ำร้องขอย้ำยนักเรียน 
 
              เขียนที่.......................(๑)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๒)....เดือน.........(๓).............พ.ศ. .......(๔)........ 

เรื่อง  ขอย้ายนักเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................(๕)................. 

ด้วย ข้าพเจ้า.............(๖).............อยู่บ้านเลขท่ี.....(๗).....หมู่ที่.....(๘).....แขวง/ต าบล........(๙).........
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๑๐).............จังหวัด....................(๑๑)....................มีความประสงค์ขอย้ายนักเรียน
ในปกครองของข้าพเจ้าซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ไปเข้าเรียนที่...............................(๑๒).........................…. 
แขวง/ต าบล…………..(๑๓)…………..เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ……………(๑๔)…….……..…จังหวัด………....(๑๕)……… ดังนี้ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)..........(๑๖).............เกิดวันที่......(๑๗)......เดือน.........(๑๘)...........พ.ศ. .....(๑๙)..... 
เลขประจ าตัวประชาชน...........(๒๐).............นักเรียนชั้น...........(๒๑)............. 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)..........(๑๖)............เกิดวันที่........(๑๗)......เดือน.........(๑๘)...........พ.ศ. .....(๑๙)..... 
เลขประจ าตัวประชาชน...........(๒๐).............นักเรียนชั้น...........(๒๑)............. 

ทั้งนี้ เนื่องจาก......................(๒๒)......................และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว
นักเรียนจะพักอยู่บ้านเลขท่ี..................(๒๓)..................หมู่ที่.......(๒๔).......แขวง/ต าบล................(๒๕)............... 
เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ..............(๒๖).............จังหวัด....................(๒๗).................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)…………….(๒๘)……………….. 
         (……....…..(๒๙)…..……….) 

              ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙ 



 
ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบ พฐ.๑๙ 

 
  แบบ พฐ.๑๙ มีไว้ส าหรับผู้ปกครองใช้เป็นค าร้องขอย้ายนักเรียนต่อสถานศึกษา 

  ช่อง ๑  ชื่อสถานศึกษา 
  ช่อง ๒-๔ วัน เดือน ปีที่เขียนค าร้อง 
  ช่อง ๕  ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนจะย้ายออก 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้าย 

ช่อง ๗-๑๑ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ปกครอง 
  ช่อง ๑๒  ชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนจะย้ายไปเข้าเรียน 
  ช่อง ๑๓-๑๕ ที่ตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนจะย้ายไปเข้าเรียน 

ช่อง ๑๖-๒๑ ชื่อนักเรียนที่ขอย้าย วันเดือนปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน 
   และชั้นเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 

  ช่อง ๒๒  เหตุผลที่ขอย้าย 
  ช่อง ๒๓-๒๗ ที่อยู่ใหม่ของนักเรียนหลังจากย้ายสถานศึกษาแล้ว 
  ช่อง ๒๘-๒๙ ชื่อผู้ปกครอง  
  
 

………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือส่งนกัเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า 
 

 
 
ที่ .................(๑).................           เขียนที่.......................(๒)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................(๖)................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปพ.๙      จ านวน..............(๗)..............ฉบับ 
  ๒. ปพ.๑      จ านวน..............(๘)..............ฉบับ 
  ๓. บัตรบันทึกสุขภาพและหรือระเบียนสะสม  จ านวน..............(๙)..............ฉบับ 

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว).................(๑๐).................อยู่บ้านเลขที่.......(๑๑).......หมู่ที่.....(๑๒).....
แขวง/ต าบล.................(๑๓).................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.................(๑๔).................จังหวัด............(๑๕)........
ได้ขอย้ายนักเรียนในปกครองมาเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ ได้แก่ 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๖)............เกิดวันที่......(๑๗).....เดือน.......(๑๘).........พ.ศ. ....(๑๙).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๒๐)..................นักเรียนชั้น...........(๒๑).............. 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๖)............เกิดวันที่......(๑๗).....เดือน.......(๑๘).........พ.ศ. ....(๑๙).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๒๐)..................นักเรียนชั้น...........(๒๑).............. 

  เนื่องจาก.................................... ....(๒๒).......................................อนึ่ง นักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน
นี้จะพักอยู่บ้านเลขท่ี....(๒๓)....หมู่ที่...(๒๔)...แขวง/ต าบล............(๒๕)...........เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ.......(๒๖).........
จังหวัด............(๒๗)........ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….(๒๘)………………. 
          (……....…..(๒๙)…..……….) 

      ต าแหน่ง.............(๓๐).................. 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙/๑ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๙/๑ 

 
  แบบ พฐ.๑๙/๑ มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกแจ้งให้สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า
ทราบ ซึ่งต้องท า ๓ ชุด เพื่อส่งไปสถานศึกษาท่ีนักเรียนย้ายเข้าโดยตรง ๑ ชุด ให้ผู้ปกครองน าไปพร้อมกับนักเรียน 
๑ ชุด และส าหรับสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกเก็บไว้ ๑ ชุด 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก 

ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนย้ายเข้า 

ช่อง ๗-๙ จ านวนชุดของ ปพ.๙, ปพ.๑ ของหลักสูตรที่นักเรียนก าลังเรียนบัตรบันทึก 
   สุขภาพและหรือระเบียนสะสม (กรณีที่มีเด็กย้ายหลายคน) 

ช่อง ๑๐  ชื่อผู้ปกครองนักเรียนที่ขอย้าย 
  ช่อง ๑๑-๑๕ ที่อยู่ของผู้ปกครองนักเรียนที่ขอย้าย 
  ช่อง ๑๖-๒๑ ชื่อนักเรียนที่ขอย้ายและชั้นเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 
  ช่อง ๒๒  เหตุผลที่ขอย้าย 
  ช่อง ๒๓-๒๗ ที่อยู่ใหม่ของนักเรียนหลังจากย้ายสถานศึกษา 
  ช่อง ๒๘-๓๐ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก 
 
 

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



แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ .................(๑).................           เขียนที่.......................(๒)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................(๖)................. 

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)....................................(๗)..........................ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเรียน
อยู่โรงเรียน..............(๘)..............แขวง/ต าบล................(๙)................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ................(๑๐)............
จังหวัด.....................(๑๐)..................ได้ขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนที่โรงเรียน......................(๑๑)......................
แขวง/ต าบล................(๑๒)................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ................(๑๓)............จังหวัด............(๑๔)........
จ านวน...(๑๕)...ราย 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๖)............เกิดวันที่......(๑๗).....เดือน.......(๑๘).........พ.ศ. ....(๑๙).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๒๐)..................นักเรียนชั้น...........(๒๑).............. 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๖)............เกิดวันที่......(๑๗).....เดือน.......(๑๘).........พ.ศ. ....(๑๙).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๒๐)..................นักเรียนชั้น...........(๒๑).............. 

๓. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๖)............เกิดวันที่......(๑๗).....เดือน.......(๑๘).........พ.ศ. ....(๑๙).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๒๐)..................นักเรียนชั้น...........(๒๑).............. 

  ขอเรียนว่าสถานศึกษา (๒๒)  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน (๒๓)  ได้รับนักเรียน
ดังกล่าวเข้าเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่...(๒๔)...เดือน............(๒๕)...........พ.ศ. ......(๒๖)...... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….(๒๗)………………. 
          (……....…..(๒๘)…..……….) 

      ต าแหน่ง...............(๒๙).................. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙/๒ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๙/๒ 

 
  แบบ พฐ.๑๙/๒ มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้ารายงานผลการรับนักเรียนต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา แล้วแต่กรณี 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า 

ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖  ชื่อผู้ปกครองนักเรียนที่ขอย้าย 

ช่อง ๗-๑๐ ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายออก 
ช่อง ๑๑-๑๔ ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้า 

  ช่อง ๑๕  จ านวนนักเรียนที่ขอย้าย 
  ช่อง ๑๖-๒๑ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน และชั้นเรียนของนักเรียน 

ที่ขอย้าย 
  ช่อง ๒๒-๒๓ ความเห็นของสถานศึกษา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  ช่อง ๒๔-๒๖ วัน เดือน ปีที่ได้รับนักเรียนที่ขอย้าย 
  ช่อง ๒๗-๒๙ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้า 
 
 

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



แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 
 

 
 
ที่ .................(๑).................           เขียนที่.......................(๒)....................... 
              ................................................................ 

            วันที่....(๓)....เดือน.........(๔).............พ.ศ. .......(๕)........ 

เรื่อง  แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................(๖)................. 

อ้างถึง  หนังสือโรงเรียน.............(๗)...........ที.่.....(๘).....ลงวนัที่....(๙)....เดือน.........(๑๐).............พ.ศ. .......(๑๑)....... 

ตามหนังสือที่อ้างถึง....................................(๑๒)..........................ได้ส่งหลักฐานการย้ายนักเรียน
ไปเข้าเรียน จ านวน.............(๑๓).........ราย 

๑. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๔)............เกิดวันที่......(๑๕).....เดือน.......(๑๖).........พ.ศ. ....(๑๗).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๑๘)..................นักเรียนชั้น...........(๑๙).............. 

๒. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๔)............เกิดวันที่......(๑๕).....เดือน.......(๑๖).........พ.ศ. ....(๑๗).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๑๘)..................นักเรียนชั้น...........(๑๙).............. 

๓. (ด.ช./ด.ญ.)..............(๑๔)............เกิดวันที่......(๑๕).....เดือน.......(๑๖).........พ.ศ. ....(๑๗).... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................(๑๘)..................นักเรียนชั้น...........(๑๙).............. 

  บัดนี้ สถานศึกษา......................(๒๐).....................  (๒๑) ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน  
 (๒๒) ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่...(๒๓)...เดือน............(๒๔)...........พ.ศ. ......(๒๕)...... 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)………….….(๒๖)………………. 
          (……....…..(๒๗)…..……….) 

      ต าแหน่ง...............(๒๘).................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ พฐ.๑๙/๓ 



 
ค าอธิบายการกรอกแบบ พฐ.๑๙/๓ 

 
  แบบ พฐ.๑๙/๓ มีไว้ส าหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้าแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายต่อ
สถานศึกษาท่ีนักเรียนย้ายออก 

  ช่อง ๑  เลขที่หนังสือ 
  ช่อง ๒  ชื่อและท่ีตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า 

ช่อง ๓-๕ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ 
  ช่อง ๖, ๗, ๑๒ ชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนย้ายออก 

ช่อง ๘-๑๑ เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
ช่อง ๑๔-๑๙ ชื่อนักเรียนที่ย้าย วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน และชั้นเรียน 

   ที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ 
  ช่อง ๒๐  ชื่อสถานศึกษาท่ีนักเรียนย้ายเข้า 
  ช่อง ๒๑-๒๒ ความเห็นของสถานศึกษาที่รับนักเรียนย้ายเข้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  
  ช่อง ๒๓-๒๕ วัน เดือน ปีที่สถานศึกษาได้รับนักเรียนใช้เฉพาะกรณีท่ีได้รับนักเรียนแล้ว 
  ช่อง ๒๖-๒๘ ชื่อและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

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


