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การย้ายนักเรียน 
การจ าหน่ายนักเรียน 

การติดตามเด็กเข้าเรียน 



ค ำน ำ 
 

   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเลย หนองบวัล าภู ไดจ้ดัท าคู่มือในการปฏิบติังาน     
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นคู่มือในการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระของกระบวนการ
ท างานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการด าเนินงานในกรณีต่าง ๆ     ท าให้ผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีสามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ และหากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไม่อยูห่รือไม่อาจสามารถท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ เจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนก็จะสามารถท างานน้ีแทนได ้
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แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัิการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
การย้ายนักเรียน 
                        1. ผูป้กครองยืน่ค  าร้องขอยา้ยต่อสถานศึกษา (แบบ บค.19) 
                        2.  สถานศึกษาท าหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้า เรียนในสถานศึกษาท่ีขอย้ายเข้า               
(แบบ บค.20)  พร้อมทั้งส่งเอกสารหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
                            2.1 หลกัฐานแสดงผลการเรียนเพื่อยา้ยสถานศึกษา  (ป.พ.1) 
                            2.2 ระเบียนสะสม (ป.พ.8) 
                            2.3 สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน  (ป.พ.9) 
                        3. สถานศึกษาท่ีนักเรียนขอยา้ยออก  ขออนุญาตจ าหน่ายนักเรียนต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดั  แลว้แต่กรณี  (แบบ บค.21) 
                        4. สถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้  รับเอกสารหลกัฐานของนกัเรียนท่ียา้ยมาเขา้เรียน  จดัให้
นกัเรียนเขา้เรียน  และแจง้การรับยา้ยนกัเรียนไปใหส้ถานศึกษาเดิมทราบ (แบบ บค.23)  พร้อมทั้งรายงานต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั       
ท่ีสังกดั (แบบ บค.22) 
                        5.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงาน                  
ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แจง้การรับนกัเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีสังกัด  ท่ีนักเรียนยา้ยออกทราบ  (แบบ บค.24)  เพื่อ
อนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน 
                        6. สถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้เรียน  รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน
ตน้สังกดั  แลว้แต่กรณี  และแจง้การรับนกัเรียนใหส้ถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยออกทราบ 
(แบบ บค.22  และ แบบ บค.23) 
                        7. กรณีผูป้กครองขอยา้ยเด็กไปเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีอยู่ต่างสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือสังกัดอ่ืน  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีนักเรียนย้ายเข้าแจ้งผล                
การรับนกัเรียนใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีนกัเรียนยา้ยออกทราบ (แบบ บค.24) 

                        8. กรณีผูป้กครองไม่พานกัเรียนไปเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีขอยา้ยไปเขา้เรียน                      
ใหส้ถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกแห่งติดตามใหผู้ป้กครองส่งเด็ก

เขา้เรียนและประสานแจง้ผลการติดตามใหท้ราบซ่ึงกนัและกนั  (แบบ บค.25 และ แบบ บค.26)



 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การย้ายนักเรียน 
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แบบ บค.19 
ค าร้องขอยา้ยนกัเรียน 

เขียนท่ี......................(1).................. 

วนัท่ี.....(2).....เดือน........(3)..............พ.ศ......(4)...... 

เร่ือง    ขอยา้ยนกัเรียน 

เรียน    ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียน.........(5).......... 

                   ดว้ยขา้พเจา้............................(6)..........................หมู่บา้นเลขท่ี........(7)......หมู่ท่ี.....(8)......... 
แขวง/ต าบล..........(9).......เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ....................(10)...................จงัหวดั............(11)............. 
มีความประสงคข์อยา้ยนกัเรียนในปกครองของขา้พเจา้    ซ่ึงปัจจุบนัเรียนอยูใ่นสถานศึกษาน้ี   
ไปเขา้เรียนท่ี.............(12).............แขวง/ต าบล.............(13)............เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ.............(14)....... 
จงัหวดั.......................(15).......................ดงัน้ี 

                   1. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).....................................................(16)........................................ 
เกิดวนัท่ี....(17)....เดือน.............(18)...........พ.ศ ......(19).....เลขประจ าตวัประชาชน..............(20)............ 
นกัเรียนชั้น..................(21)................. 

                   ทั้งน้ี เน่ืองจาก....................................................(22)............................................................... 
และการยา้ยไปเขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าว  นกัเรียนจะพกัอยูบ่า้นเลขท่ี......(23)......หมู่ท่ี........(24)........ 
แขวง/ต าบล........(25).........เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ................(26)...............จงัหวดั....................(27)............ 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ    

                                                               (ลงช่ือ)..........................(28)....................... 
                                                                          (........................(29)........................) 
                                                                                                ผูป้กครอง             
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.19 

 
แบบ บค.19 มีไวส้ าหรับผูป้กครองใชเ้ป็นค าร้องขอยา้ยนกัเรียนต่อสถานศึกษา 
ช่อง  1  ช่ือสถานศึกษา 
ช่อง  2-4 วนั เดือน ปีท่ีเขียนค าร้อง 
ช่อง  5  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนจะยา้ยออก 
ช่อง  6  ช่ือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  7-11 ช่ือท่ีอยูข่องผูป้กครอง 
ช่อง  12  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนจะยา้ยไปเขา้เรียน 
ช่อง  13-15 ท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนจะยา้ยไปเขา้เรียน 
ช่อง  16-21 ช่ือนกัเรียนท่ีขอยา้ย  วนั  เดือน  ปีเกิด  เลขประจ าตวัประชาชน 
  และชั้นเรียนท่ีก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง  22  เหตุผลท่ีขอยา้ย 
ช่อง  23-27 ท่ีอยูใ่หม่ของนกัเรียนหลงัจากยา้ยสถานศึกษาแลว้ 
ช่อง  28-29 ช่ือผูป้กครองท่ีเขียนค าร้อง 
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แบบ บค.20 
แบบหนงัสือส่งนกัเรียนไปเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีขอยา้ยเขา้ 

 
 
 
 
 
ท่ี............(1)............                                                                                  ...................(2)......................... 
                                                                                    วนัท่ี.....(3).....เดือน........(4)............พ.ศ......(5)....... 
เร่ือง   ส่งนกัเรียนขอยา้ยมาเขา้เรียน 
เรียน   ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียน............(6)........... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. แบบ ป.พ.1 ................(7).......................ฉบบั 
                           2. แบบ ป.พ.8 ................(8).......................ฉบบั 
                          3. แบบ ป.พ.9 .................(9).......................ฉบบั 
                   ดว้ย(นาย/นาง/นางสาว).......................................(10)............................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......(11).......หมู่ท่ี.....(12)........แขวง/ต าบล.......(13)...................เขต/อ าเภอ.........(14)..........      
จงัหวดั..............(15).................  ไดข้อยา้ยนกัเรียนในปกครองมาเขา้เรียนในสถานศึกษาน้ี  ไดแ้ก่ 

1. ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...........(16).........เกิดวนัท่ี...(17)...เดือน......(18)......พ.ศ. ..(19)... 
เลขประจ าตวัประชาชน....................(20).....................นกัเรียนชั้น..................(21).................... 
                   เน่ืองจาก........................................................(22)................................................................... 
อน่ึง  นกัเรียนท่ียา้ยมาเขา้เรียนน้ีจะพกัอยูบ่า้นเลขท่ี......(23).......หมู่ท่ี.....(24)....แขวง/ต าบล.......(25)......    
เขต/อ าเภอ.........(26)..........จงัหวดั..............(27).................   
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                          (ลงช่ือ)........................(28)..................... 
                                                                                      (......................(29)....................) 
                                                                          ต  าแหน่ง.......................(30).................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.20 
 

              แบบ บค.20  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออกแจง้ใหส้ถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้
ทราบซ่ึงตอ้งจดัท า  3  ชุด  เพื่อส่งไปสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้โดยตรง  1  ชุด  ใหผู้ป้กครองน าไปพร้อม
กบันกัเรียน  1  ชุด  และส าหรับสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออกเก็บไว ้ 1  ชุด 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
ช่อง  3-5  วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  7-9 จ านวนของ  ป.พ.1, ป.พ.8 และ ป.พ.9 
ช่อง  10  ช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  11-15 ท่ีอยูข่องผูป้กครองนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  16-21 ช่ือนกัเรียนท่ีขอยา้ย  วนั  เดือน  ปีเกิด  เลขประจ าตวัประชาชน   
   และชั้นเรียนท่ีก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง   22 เหตุผลท่ีขอยา้ย 
ช่อง  23-27 ท่ีอยูใ่หม่ของนกัเรียนหลงัจากยา้ยสถานศึกษาแลว้ 
ช่อง  28-30 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
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แบบ บค.21 
แบบหนงัสือขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 

 
 
 
 
 
ท่ี............(1)............                                                                                  ...................(2)......................... 

                                                                                    วนัท่ี.....(3).....เดือน........(4)............พ.ศ......(5)....... 

เร่ือง     ขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 

เรียน     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ผูบ้ริหาร 
             หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน    จ  านวน..........(6)..............ชุด 
                          2. ............................(7).............................................     จ  านวน...........(6).............ชุด 

                   ดว้ย..................................(8).....................................มีความประสงคข์ออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน
ออกจากทะเบียนนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียนดว้ยสาเหตุต่าง ๆ  ดงัน้ี 
                   1. นกัเรียนขอยา้ยสถานศึกษา    จ านวน..............(9)..................คน 
                   2.  นกัเรียนถึงแก่กรรม  จ านวน...............(9).................คน 
                   3.  นกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี จ านวน................(9)................คน 

                   รายละเอียดตามบญัชีรายช่ือท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือน้ี 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                        (ลงช่ือ).....................(10)........................... 
                                                                                    (....................(11)..........................) 
                                                                        ต  าแหน่ง....................(12)........................... 
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                                                                                                                                                        บค 21/1 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

ชื่อสถานศึกษา...........(1)...............แขวง/ต าบล............(2).............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ............(3)..............จังหวัด...............(4).................. 

เหตุที่ขอจ าหน่าย...............(5)................. 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
วัน  เดือน  ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อ  -  สกุล ชั้นที่เรียนหรือช้ันที่

จบการศึกษา 
สถานศึกษา,อ าเภอ,จังหวัด,ที่ย้ายไปอยู่ 

เกิด บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
                (เฉพาะกรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

         

      
ลงชื่อ..............................(15)................................... 

      
      (............................(16)...................................) 

      
ต าแหน่ง.........................(17).................................. 

 



-11- 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.21 
                   แบบ บค.21  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษาขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียนต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจกัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่
กรณี  เม่ือนกัเรียนขอยา้ยโรงเรียน  และ/หรือถึงแก่กรรม  และ/หรือไม่มีตวัตน 
ของผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นพื้นท่ี  และไม่แจง้ขอยา้ยท่ีอยู ่
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
ช่อง  3-5 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง   6  จ านวนชุดของเอกสาร 
ช่อง  7  ระบุเอกสารหลกัฐานท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน  เช่น  ส าเนาใบมรณบตัร 
                            หนงัสือรับรองการไม่มีตวัตนของผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  8  ช่ือสถานศึกษา 
ช่อง  9  จ านวนนกัเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายแต่ละกรณี 
ช่อง  10-12 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีขอจ าหน่าย 
 

ค าอธิบายแบบ บค 21/1 
ช่อง  1 - 4 ช่ือและท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 
ช่อง  5  เหตุผลท่ีขอจ าหน่าย  ไดแ้ก่  นกัเรียนยา้ยสถานศึกษา  หรือนกัเรียนถึงแก่กรรม   
                             หรือนกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  6  ล าดบั 
ช่อง  7 - 9  ช่ือ – สกุล  วนัเดือนปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนท่ีขอจ าหน่าย 
ช่อง  10 - 12  ช่ือ – สกุล  บิดา  มารดา  และผูป้กครองของนกัเรียนตามล าดบัถา้บิดา มารดา   
                           เป็นผูป้กครอง  ใหขี้ด ( - )  ในช่อง  12 
ช่อง  13  ชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่  
ช่อง  14  สถานศึกษา  อ าเภอ  จงัหวดัท่ีนกัเรียนยา้ยไปอยู ่  ใชเ้ฉพาะกรณีนกัเรียนยา้ยสถานศึกษา 
                            กรณีขออนุญาตจ าหน่าย  เหตุนกัเรียนถึงแก่กรรม  หรือกรณีนกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี  
                           ใหขี้ด ( - )  ในช่อง  14 
ช่อง  15-17 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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แบบ บค.22 

แบบรายงานผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยไปเขา้เรียน 
 

 
 
 
 
ท่ี............(1)............                                                                                  ...................(2)......................... 

                                                                                    วนัท่ี.....(3).....เดือน........(4)............พ.ศ. .....(5)...... 

เร่ือง     รายงานผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยไปเขา้เรียน 

เรียน     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ผูบ้ริหาร 
             หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 

                   ดว้ย(นาย/นาง/นางสาว).....................................(6).................................ผูป้กครองนกัเรียน 
ซ่ึงเรียนอยูโ่รงเรียน................(7)..................แขวง/ต าบล...........(8)...........เขต/อ าเภอ...........(9)...........จงัหวดั
..............(10).................  ไดย้า้ยนกัเรียนไปเขา้เรียนท่ีโรงเรียน.....................(11....................แขวง/ต าบล.......
(12).........เขต/อ าเภอ.........(13)..........จงัหวดั............(14)..........จ  านวน.....(15)........ดงัน้ี 

1.ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...........(16).........เกิดวนัท่ี...(17)...เดือน......(18)......พ.ศ. ..(19)... 
เลขประจ าตวัประชาชน....................(20).....................นกัเรียนชั้น..................(21).................... 

                   ขอเรียนวา่สถานศึกษา    (  )  (22) ยงัไม่ไดรั้บนกัเรียนดงักล่าวเขา้เรียน    (  )  (23)  ไดรั้บนกัเรียน
ดงักล่าวเขา้เรียนแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี......(24)........เดือน.............(25)..................พ.ศ. .......(26)......... 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                          (ลงช่ือ)....................(27).......................... 
                                                                                      (....................(28)........................) 
                                                                          ต  าแหน่ง....................(29)......................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.22 
 

                   แบบ บค.22  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ไปเรียน  รายงานผลการรับนกัเรียน
ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
แลว้แต่กรณี 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  3-5 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  7-10 ช่ือสถานศึกษาและท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยออก 
ช่อง  11-14 ช่ือสถานศึกษาและท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  15  จ านวนนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  16-21 ช่ือ  วนั  เดือน  ปีเกิด  เลขประจ าตวัประชาชน  และชั้นเรียนของนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  22-23 ขอ้มูลการรับนกัเรียนของสถานศึกษา (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
ช่อง  24-26 วนั  เดือน  ปี ท่ีไดรั้บนกัเรียนท่ีขอยา้ย  (ใชเ้ฉพาะกรณีไดรั้บนกัเรียนแลว้) 
ช่อง  27-29 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
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แบบ บค.23 

แบบแจง้ผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยไปเขา้เรียน 
 

 
 
 
 
ท่ี............(1)............                                                                                  ...................(2)......................... 

                                                                                    วนัท่ี.....(3).....เดือน........(4)............พ.ศ. .....(5)...... 

เร่ือง     แจง้ผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยไปเขา้เรียน 

เรียน     ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียน................(6)............................. 

อา้งถึง   หนงัสือ..........(7)..............ท่ี..............(8)...........ลงวนัท่ี...(9).....เดือน.....(10).......พ.ศ. ....(11)..... 

                   ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง............................(12)..................................ไดส่้งหลกัฐานการยา้ยนกัเรียน
ไปเขา้เรียน  จ  านวน......(13).........คน  ดงัน้ี 

1.ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...........(14).........เกิดวนัท่ี...(15)...เดือน......(16)......พ.ศ. ..(17)... 
เลขประจ าตวัประชาชน....................(18).....................นกัเรียนชั้น..................(19).................... 

                   บดัน้ี   สถานศึกษา...................(20).............................    (  )  (21) ยงัไม่ไดรั้บนกัเรียนดงักล่าวเขา้
เรียน    (  )  (22)  ไดรั้บนกัเรียนดงักล่าวเขา้เรียนแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี.....(23)...เดือน.......(24).......พ.ศ. .......
(25)......... 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                                         (ลงช่ือ)............................................... 
                                                                                     (.............................................) 
                                                                         ต  าแหน่ง............................................... 
 
 
 
 
 

 



-15- 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.23 
 

                   แบบ บค.23  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้  แจง้ผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยเขา้ต่อ
โรงเรียนท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  3-5 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6, 7, 12 ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
ช่อง  8-11 เลขท่ีหนงัสือ  วนั  เดือน  ปี  ของหนงัสือท่ีอา้งถึง 
ช่อง  13  จ านวนนกัเรียนท่ียา้ย 
ช่อง  14-19 ช่ือนกัเรียนท่ียา้ย  วนั  เดือน  ปีเกิด   เลขประจ าตวัประชาชน  
  และชั้นเรียนท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง  20  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  21-22 ขอ้มูลการรับนกัเรียนของสถานศึกษาท่ีรับนกัเรียนยา้ยเขา้   (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
ช่อง  23-25 วนั เดือน ปีท่ีสถานศึกษาไดรั้บนกัเรียนท่ีขอยา้ยเขา้ (ใชเ้ฉพาะกรณีไดรั้บนกัเรียนแลว้) 
ช่อง  26-28 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
 

แบบ บค.24 
หนงัสือแจง้ผลการรับนกัเรียนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  (แลว้แต่กรณี) ท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
 

 
 
 
 
ท่ี................(1).................                                             ...........................(2)...........................                        
                                                                               .....................................(3).............................. 
 

เร่ือง     แจง้ผลการรับนกัเรียนท่ียา้ยไปเขา้เรียน 
เรียน     ......................(4)...................................   
                       ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว...........................(5).........................................ไดข้อยา้ยนกัเรียน  ซ่ึง
อยูใ่นโรงเรียน.................(6).............................แขวง/ต าบล.......................(7)..................................... 
เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ......................(8)............................จงัหวดั.........................(9)..............................ไปเขา้
เรียนท่ีโรงเรียน................(10)..............แขวง/ต าบล...........(11)..........เขต/อ าเภอ............(12)........จงัหวดั
.............(13)..............ตั้งแต่วนัท่ี.....(14)......เดือน.........(15)...........พ.ศ. ......(16)......     ดงัน้ี 
                        ๑.ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..............(17)..................เกิดวนัท่ี...(18)...เดือน.......
(19)...........พ.ศ. ....(20)......เลขประจ าตวัประชาชน.................(21)........................นกัเรียนชั้น..............
(22)............ 
                        ขอเรียนวา่.......................(23)..........................  (  )  ยงัไม่ไดรั้บนกัเรียนดงักล่าวเขา้เรียน 
(  )  ไดรั้บนกัเรียนดงักล่าวเขา้เรียนแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี......(24).....เดือน.........(25).............พ.ศ. .....(26)....... 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                           (ลงช่ือ)..................(27)......................... 
                                                                       (.................(28)..........................) 
                                                          ต  าแหน่ง..................(29)........................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.24 
 
                   แบบ บค.24  มีไวส้ าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  รายงานการรับนกัเรียนท่ีขอยา้ยไปเขา้เรียนในสถานศึกษา
ภายในพื้นท่ีต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนยา้ยออก
ทราบ 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 
  หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
ช่อง  3  วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  4  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

หรือ หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาท่ีนกัเรียน
ยา้ยออก 

ช่อง  5  ช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  6-9 ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
ช่อง  10-13 ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  14- 16 วนั เดือน ปีท่ีนกัเรียนยา้ย 
ช่อง  17-22 ช่ือ วนั เดือน ปี เกิด  เลขประจ าตวัประชาชน    และชั้นเรียนท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง  23  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  24 -26 วนั  เดือน  ปี ท่ีสถานศึกษาไดรั้บนกัเรียนเขา้ 
ช่อง  27-29 ช่ือและต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี   
ท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
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แบบ บค.25 

หนงัสือสอบถามการรับนกัเรียนระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  (แลว้แต่กรณี)  

 
 

 
 
 
ท่ี.............(1)....................                                             ...........................(2)...........................                        
                                                                               .....................................(3).............................. 
 

เร่ือง     การสอบถามการรับนกัเรียนท่ีขอยา้ยมาเขา้เรียน 
เรียน     ......................(4)...................................   

                   ดว้ย (นาย/นาง/นางสาว).........................(5).............................................ผูป้กครองของ 
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..............(6).....................เกิดวนัท่ี...(7)...เดือน.......(8)..............พ.ศ. ....(9)...... 
เลขประจ าตวัประชาชน.......................(10)..........................ก าลงัเรียนอยูช่ั้น................(11)................. 
สถานศึกษา.......................(12).......................เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ....................(13)....................จงัหวดั
..........(14)........ไดข้อยา้ยนกัเรียนดงักล่าวมาเขา้เรียนในสถานศึกษา............(15)....................... 
เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ....................(16)...................จงัหวดั...................(17)...............โดยจะพกัอาศยัอยู ่
บา้นเลขท่ี.......(18).....ซอย/หมู่ท่ี........(19)........ถนน.............(20)............แขวง/ต าบล..........(21)........... 
เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ.....(22)........จงัหวดั.......(23)........ตั้งแต่วนัท่ี..(24)..เดือน.....(25)......พ.ศ. ...(26)... 

                   บดัน้ี  ระยะเวลาล่วงเลยมานานแลว้  ยงัไม่ไดรั้บแจง้การรับนกัเรียนดงักล่าวแต่อยา่งใด 
จึงขอความร่วมมือ.............(27)..........ตรวจสอบ  ผลเป็นประการใดกรุณาแจง้ให.้.................(28)......... 
ทราบดว้ย 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                  (ลงช่ือ)....................(29)......................... 
                                                                              (...................(30).........................) 
                                                                  ต  าแหน่ง....................(31)........................ 
 
 

 



-19- 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.25 
 

                   แบบ บค.25  เป็นแบบหนงัสือส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  ท่ีนกัเรียนขอยา้ยออกสอบถามการรับนกัเรียนต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ี
นกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  1  เลขท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  2, 28 ช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน 
   ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนขอยา้ยออก 
ช่อง  3  วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  4  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ 
  หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  5  ช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ีขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  6-10 ช่ือนกัเรียน  วนั  เดือน  ปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชน 
ช่อง  11  ชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง  12-14 ช่ือและท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออก 
ช่อง  15-17 ช่ือและท่ีตั้งสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ 
ช่อง  18-23 ท่ีพกัของนกัเรียนท่ีขอยา้ย 
ช่อง  24-26 วนั  เดือน  ปีท่ีนกัเรียนขอยา้ย 
ช่อง  27  ช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงาน 
   ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  29-31 ช่ือและต าแหน่งของผูอ้  านวยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนขอยา้ยออก 
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แบบ บค.26 

หนงัสือสอบถามการรับนกัเรียนของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
ท่ี............(1)....................                                             ...........................(2)...........................                        
                                                                               .....................................(3).............................. 
 

เร่ือง     การสอบถามการรับนกัเรียน 

เรียน     ......................(4)...................................   

                   ดว้ย (นาย/นาง/นางสาว).........................(5).............................................ผูป้กครองของ 
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..............(6).....................เกิดวนัท่ี...(7)...เดือน.......(8)..............พ.ศ. ....(9)...... 
เลขประจ าตวัประชาชน.......................(10)..........................ก าลงัเรียนอยูช่ั้น................(11)................. 
สถานศึกษา.......................(12).......................เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ....................(13).......................จงัหวดั
..........(14)........ไดข้อยา้ยนกัเรียนดงักล่าวมาเขา้เรียนในสถานศึกษาแห่งน้ี  โดยจะพกัอาศยัอยู ่
บา้นเลขท่ี.......(15).....ซอย/หมู่ท่ี........(16)........ถนน.............(17)............แขวง/ต าบล..........(18)........... 
เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ..........(19).........จงัหวดั............(20)............ตั้งแต่วนัท่ี.....(21)....เดือน..........
(22).....พ.ศ. ......(23).... 

                   บดัน้ี  ระยะเวลาล่วงเลยมานานแลว้  ยงัไม่ไดรั้บแจง้การรับนกัเรียนดงักล่าวแต่อยา่งใด 
จึงขอความร่วมมือ................(24).............ตรวจสอบแลว้รายงานให.้.................(25)...............ทราบดว้ย 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                  (ลงช่ือ)....................(26)......................... 
                                                                              (...................(27).........................) 
                                                                  ต  าแหน่ง..................(28)........................ 
 
 
 

 

 



-21- 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.26 
 

                   แบบ บค.26  เป็นแบบหนงัสือสอบถามการรับนกัเรียนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้  สอบถามการรับ
ยา้ยนกัเรียนจากสถานศึกษาในสังกดั 
ช่อง  1    เลขท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  2, 25  ช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน 
   ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 
ช่อง  3  วนั  เดือน  ปี ท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  4  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  5  ช่ือผูป้กครองนกัเรียนท่ียา้ยเขา้ 
ช่อง  6-10  ช่ือนกัเรียน  วนั  เดือน  ปีเกิดและเลขประจ าตวัประชาชน   
ช่อง  11  ชั้นเรียนของเด็ก 
ช่อง  12-14 ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ียา้ยออก 
ช่อง  15-20   ท่ีอยูข่องนกัเรียนเม่ือยา้ยเขา้มาเรียนในสถานศึกษาท่ีรับยา้ย 
ช่อง  21-23 วนั เดือน ปีท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้มาเรียนในสถานศึกษาท่ีรับยา้ย 
ช่อง  24  ช่ือสถานศึกษาท่ีนกัเรียนขอยา้ยเขา้ 
ช่อง  26-28 ช่ือและต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 
ท่ีนกัเรียนขอยา้ยออก 
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แบบ บค.27 

หนงัสือรับรองการไม่มีตวัตน 

เขียนท่ี..........................(1)............... 

วนัท่ี.....(2)....เดือน.............(3).........พ.ศ......(4)..... 

                        ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................(5)......................อยูบ่า้นเลขท่ี.............(6)........ 
หมู่ท่ี...(7)...แขวง/ต าบล..........(8).......เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ........(9)...........จงัหวดั.............(10)....................... 
ขอรับรองวา่  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.............(11)...............เกิดวนัท่ี..(12)...เดือน....(13)......พ.ศ. .(14)..........   
เลขประจ าตวัประชาชน.................(15)...........เป็นบุตรอยูใ่นความปกครองของ..................(16).................... 
อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี....(17)...หมู่ท่ี...(18)...แขวง/ต าบล..........(19).......เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ........(20).................      
จงัหวดั.............(21)................  ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีตวัตนผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นทอ้งท่ี  เน่ืองจากไดอ้พยพ
ไปอยูท่ี่อ่ืน  โดยไม่ไดแ้จง้การยา้ยออกจากทะเบียนบา้น  (ทร.14) 

                                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)......................(22)..................... 
                                                                                  (......................(23)....................) 
                                                                       ต  าแหน่ง.....................(24)..................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.27 

ช่อง  1   สถานท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  2-4 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  5  ช่ือผูรั้บรอง 
ช่อง  6-10 ท่ีอยูผู่รั้บรอง 
ช่อง  11-15 ช่ือ วนั  เดือน  ปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนท่ีไม่ตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  16  ช่ือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีไม่มีตวัตน 
ช่อง  17- 21  ท่ีอยูข่องนกัเรียนตามทะเบียนบา้น  (ทร.14) 
ช่อง 22-24 ช่ือและต าแหน่งของผูรั้บรอง  ซ่ึงไดแ้ก่ก านนั  หรือผูใ้หญ่บา้น  

หรือเจา้พนกังานปกครองอ่ืน  
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การติดตามเด็กเข้าเรียน 
                  

กรณผู้ีปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน 
                   เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบพบวา่ผูป้กครองไม่ส่งเด็กท่ีมีอายถึุงเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 
เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  หรือไม่ส่งเด็กท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จากสถานศึกษาท่ีมิได ้
เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑  ตามท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  ก าหนด  ในวนัเปิดเรียนภาคตน้มี
แนวทางด าเนินการติดตามเด็กเขา้เรียน  ดงัน้ี 
                   1. ให้สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีเขตบริการของเด็ก  ตรวจสอบ  ติดตามให้ผูป้กครองส่งเด็ก
เขา้เรียน 
                   2. ภายในเจด็วนันบัแต่วนัเปิดเรียนภาคตน้  ถา้ผูป้กครองยงัไม่ส่งเด็กเขา้เรียนให้สถานศึกษาแจง้
เป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองทราบ  เพื่อน าเด็กมาเขา้เรียนโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  หรือ 
ให้ผูป้กครองลงช่ือรับหนังสือโดยตรง  (แบบ บค.11)  ถ้าผูป้กครองไม่ส่งนักเรียนเข้าเรียนให้รายงาน
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
แลว้แต่กรณีทราบ  (แบบ บค.12) 
                   3. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั  แจง้เป็นหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  เตือนให้ผูป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนโดยพลนั  
(แบบ บค.11) 
                   4. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  ประสานกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี  เพื่อติดตามผลการส่งเด็กเขา้เรียน (แบบ บค.13) 
                   5. ภายหลงัจากผูป้กครองไดรั้บหนงัสือแจง้เตือนให้ส่งเด็กเขา้เรียนของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัแลว้  ผูป้กครองยงัไม่
ส่งเด็กเขา้เรียน   ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545  ลงวนัท่ี  20  พฤศจิกายน 2546 
ด าเนินการตรวจสอบคนเขา้เรียน  พิจารณาตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545 มาตรา 7 
รายละเอียดการติดตามเด็กเขา้เรียน  ปรากฏตามแผนภูมิแสดงการติดตามเด็กเขา้เรียน (แบบ บค.30, 
แบบ บค.31) 
                   6. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบัรับทราบและพิจารณาด าเนินการตามมาตรา  13-16  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา 
ภาคบงัคบั  พ.ศ.2545 
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กรณเีด็กนักเรียนขาดเรียน 
                   1. เม่ือนกัเรียนหยดุเรียนติดต่อกนัเกิน  5  วนั  หรือหยดุเรียนเกิน  7  วนั  ในหน่ึงเดือนให้
สถานศึกษาแจง้เป็นหนงัสือเตือนให้ผูป้กครองน าเด็กมาเขา้เรียนโดยพลนั  โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ  หรือใหผู้ป้กครองลงช่ือรับหนงัสือโดยตรง  โดยแจง้เตือน  2  คร้ัง  (แบบ บค.14) 
                   2. ถา้ผูป้กครองไม่ส่งเด็กเขา้เรียนภายหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือตามขอ้ 1  แลว้สถานศึกษา
รายงานใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาค
บงัคบั  แลว้แต่กรณีทราบ (แบบ บค.15) 
                   3. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  ด าเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียน  หรือด าเนินการตามมาตรา  15  
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การตดิตามเดก็เข้าเรียน 
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หนงัสือเตือนใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียน 
 

 
 
 
 
ท่ี................(1).................                                             ...........................(2)...........................                        
                                                                               .....................................(3).............................. 
 

เร่ือง     เตือนให้ผูป้กครองส่งเด็กเขา้เรียน 

เรียน     (นาย/นาง/นางสาว...............(6)..............ผูป้กครอง  (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............(7)........... 

                   ตามท่ีท่านไดท้ราบประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเขา้เรียนและไดรั้บแจง้การส่งเด็กจากเจา้หนา้ท่ี
รับแจง้การส่งเด็ก  ใหส่้ง (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............(8)..................................................ไปเขา้เรียนใน
..............(9)............ในการเปิดเรียนภาคตน้  นั้น 

                   บดัน้ี  สถานศึกษาไดเ้ปิดเรียนมาครบเจ็ดวนัแลว้  เด็กของท่านยงัไม่ไปเขา้เรียน  จึงขอใหท้่านส่ง
เด็กไปเขา้เรียนในสถานศึกษาดงักล่าวโดยพลนั  หากฝ่าฝืนมีความผดิตามมาตรา 13   
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   (ลงช่ือ)..................(10).................. 
                                                                               (..................(11)................) 
                                                                   ต  าแหน่ง..................(12)................ 
 
 
 
. 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.11 
                   แบบ บค.11  มีไวส้ าหรับสถานศึกษา  หรือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ืน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัใชเ้ตือนผูป้กครองใหส่้งเด็กเขา้เรียน 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2    ช่ือและท่ีตั้งสถานศึกษาหรือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
ช่อง  3-5   วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ช่ือผูป้กครองของเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  7-8 ช่ือเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  9                 ช่ือสถานศึกษาท่ีเด็กจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  10-12          ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครอง 

  ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
 
หมายเหตุ   กรณีท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงาน 
                  ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัเตือนผูป้กครองใหส่้งเด็กเขา้เรียน  ใหใ้ชแ้บบ  บค.11 
                  โดยปรับเปล่ียนขอ้ความ 
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แบบ บค.12 
หนงัสือรายงานกรณีผูป้กครองไม่ส่งเด็กเขา้เรียน 

 
 

 
 
 
ท่ี................(1)....................                                                          ...........................(2)...........................                        
                                                                              วนัท่ี.....(3).....เดือน.............(4).............พ.ศ. ............. 
 

เร่ือง     รายงานผูป้กครองไม่ส่งเด็กเขา้เรียน 

เรียน     ............................(6)............................. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    ส าเนาหนงัสือสถานศึกษา............(7)..............ท่ีศธ............../...........ลงวนัท่ี..................   

                       ดว้ย.........................(8)....................ไดแ้จง้เตือนให ้ (นาย/นาง/นางสาว)...............(9)...... 
ซ่ึงเป็นผูป้กครองของ  (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..................(10)........เกิดวนัท่ี....(11)...เดือน.....(12)....... 
พ.ศ. ....(13)....เลขประจ าตวัประชาชน................(14)...............อยูบ่า้นเลขท่ี......(15).....หมู่ท่ี......(16)...... 
แขวง/ต าบล...........(17)...........เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ................(18).............จงัหวดั................(19)............. 
ส่งเด็กไปเขา้เรียนในสถานศึกษาภายในเจด็วนั  นบัตั้งแต่วนัเปิดเรียนภาคตน้  รายละเอียดตามส าเนาหนงัสือ
ท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

                        บดัน้ี  (นาย/นาง).........(20).........ยงัไม่ส่ง  (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............(21)............ 
ไปเขา้เรียนแต่อยา่งใด 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                 (ลงช่ือ)....................(22)..................... 
                                                                                            (....................(23)....................) 
                                                                                 ต  าแหน่ง...................(24)..................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.12 

 
                        แบบ บค.12  มีไวส้ าหรับสถานศึกษารายงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี   ท่ีสถานศึกษาแจง้เตือน
ผูป้กครองใหส่้งเด็กเขา้เรียนแลว้   แต่ผูป้กครองยงัไม่ส่งเด็กเขา้เรียน  ภายใน  7  วนั 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2, 8 ช่ือสถานศึกษา 
ช่อง  3,5 วนั  เดือน  ปี  ท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ 
                            หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
ช่อง  7  ส าเนาหนงัสือสถานศึกษา  เร่ืองเตือนใหส่้งเด็กเขา้เรียน 
ช่อง  9, 20 ช่ือผูป้กครองของเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  10, 21 ช่ือเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  11 – 14  วนั  เดือน  ปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชนของเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  15-19  ท่ีอยูข่องเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  22-24 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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แบบ  บค.13 
แบบหนงัสือรายงานกรณีผูป้กครองไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 

 
 
 
 

 
ท่ี................(1).................                                             ...........................(2)...........................        

                                                                              วนัท่ี.....(3).....เดือน.............(4).............พ.ศ. .....(5)......       

เร่ือง     รายงานผูป้กครองไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 

เรียน     ........................(6).......................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. ส าเนาหนงัสือ....................(7)..............................ท่ี........................(8)..................... 
                               ลงวนัท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. ................     จ  านวน    1    ฉบบั 
                           2. ส าเนาหนงัสือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ 
                                หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  ท่ี...............(12).............. 
                                ลงวนัท่ี.....(13)......เดือน............(14).............พ.ศ. ........(15).......... จ  านวน   1   ฉบบั 
                           3. หลกัฐานการรับหนงัสือ  จ  านวน...........(16)...........ฉบบั 

                        ดว้ย(นาย/นาง/นางสาว).......(17).......ผูป้กครอง(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........(18).......... 
ไม่น าเด็กไปเขา้เรียนตามก าหนด  โดยสถานศึกษาไดเ้ตือนใหผู้ป้กครองทราบ  รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 1-2  ซ่ึงไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6  มีความผิดตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั     
พ.ศ.2545 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการติดตามใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนต่อไป 

                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                        (ลงช่ือ)....................(19).......................... 
                                                                                    (...................(20).........................) 
                                                                         ต  าแหน่ง...................(21).......................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.13 
                   แบบ บค.13   เป็นแบบท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  รายงานพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาภาค
บงัคบั   เม่ือผูป้กครองไม่ส่งเด็กเขา้เรียนเพื่อใหป้ฏิบติัตามมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาค
บงัคบั พ.ศ.2545 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ี 
                            จดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
ช่อง  3-5  วนั เดือน ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ช่ือต าแหน่งพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545  ไดแ้ก่ 

1)  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2)  ปลดัเทศบาล  ปลดัเมืองพทัยา  หรือปลดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                                 อ่ืนท่ีมีสถานศึกษาในสังกดั   ผูอ้  านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
  3)   ผูอ้  านวยการกองโรงเรียนส านกัการศึกษา  สังกดักรุงเทพมหานคร 
                            4)  ผูอ้  านวยการวทิยาลยันาฏศิลป์ 
                            5)  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
    6)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกสังกดั 
  7)  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น 
ช่อง  7  ช่ือสถานศึกษาตามส าเนาหนงัสือเตือนผูป้กครอง 
ช่อง  8-12 ท่ีหนงัสือท่ีส่งมาดว้ย 
ช่อง  9-11,13-15   วนั  เดือน  ปี  หนงัสือส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ช่อง  16  จ านวนหลกัฐานการรับหนงัสือ 
ช่อง  17  ช่ือผูป้กครองของเด็กท่ีจะตอ้งเขา้เรียน 
ช่อง  18  ช่ือเด็กท่ีจะเขา้เรียน 
ช่อง  19-21 ช่ือและต าแหน่งประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือผูบ้ริหารองคก์ร 
                            ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
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แบบ บค.14 

แบบหนงัสือเตือนใหผู้ป้กครองส่งนกัเรียนเขา้เรียนกรณีขาดเรียน 
 

 
 
 
                                                                
 
ท่ี................(1)....................                                                             ..........................(2)...........................        

                                                                              วนัท่ี.....(3).....เดือน.............(4).............พ.ศ. .....(5)......       

เร่ือง     นกัเรียนขาดเรียน 

เรียน     นาย/นาง/นางสาว.................(6)................ 

                        ดว้ย (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)......................(7).........................ซ่ึงอยูใ่นความปกครองของ
ท่านหยดุเรียนมาแลว้ในเดือนน้ี รวม..............(8)............วนั (   )  เกิน  5  วนัติดต่อกนั  (   )   เกินกวา่เจด็วนั 
ในรอบ  1  เดือน  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและไม่แจง้สาเหตุใหโ้รงเรียนทราบ  ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียน
ของนกัเรียนเป็นอยา่งยิง่  โรงเรียนจึงขอเตือนใหท้่านส่งนกัเรียนไปเขา้เรียนตามปกติโดยด่วน   หากฝ่าฝืน
โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรจะมีความผิดมาตรา 15  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  10,000  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                   (ลงช่ือ)....................(9).................... 
                                                                               (...................(10)...................) 
                                                                   ต  าแหน่ง...................(11).................... 
 
 
 
 
 
 
 

 



-34- 
 

ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.14 
 

แบบ บค.14  มีไวส้ าหรับให้สถานศึกษาเตือนผูป้กครองส่งนกัเรียนเขา้เรียนกรณีนกัเรียนขาดเรียน 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
ช่อง  3-5   วนั  เดือน ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ช่ือผูป้กครองนกัเรียน 
ช่อง  7  ช่ือนกัเรียนท่ีขาดเรียน 
ช่อง  8  จ านวนวนัท่ีนกัเรียนหยดุเรียน  เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง  ระหวา่งเกินหา้วนัติดต่อกนั 
                            หรือเกินกวา่เจด็วนัในรอบหน่ึงเดือน 
ช่อง  9-11 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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แบบ บค.30 
แบบขออนุญาตเขา้ไปในสถานท่ีเพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 

ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  7  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 
ท่ี................(1).................                                             ...........................(2)...........................        

                                                                              วนัท่ี.............................(3)......................................  

เร่ือง     ขออนุญาตเขา้ไปในสถานท่ีเพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 

เรียน     ........................(4).......................... 

                        ดว้ย ไดรั้บทราบวา่ใน (   ) บา้น  (   ) ส านกังาน  (   )  บริษทั   (   )  อ่ืน ๆ  ระบุ......(5).......... 
ของท่าน  อาจมีเด็กซ่ึงมีอายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั  คืออายรุะหวา่งยา่งเขา้ปีท่ีเจด็ถึงยา่งเขา้ปีท่ีสิบหก
อาศยัอยูแ่ละมิไดเ้ขา้รับการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  8  มาตรา  9  และมาตรา  10  แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545  จึงขอตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก  หากพบวา่มีเด็กไม่ไดเ้ขา้เรียนใน
สถานศึกษาตามมาตรา  5  ท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีแห่งน้ี   จกัไดด้ าเนินการใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษา
ต่อไป 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหค้วามร่วมมือ 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                 (ลงช่ือ).....................(6).......................... 
                                                                             (.....................(7).........................) 
                                                                                       พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
 
หมายเหตุ   การลงช่ือในแบบขออนุญาตเขา้ไปในสถานท่ีเพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็กของ 
                  พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหล้งช่ือครบทุกคนท่ีเขา้ไปตรวจสอบ 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.30 
 
                   แบบ  บค.30  มีไวส้ าหรับใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  7  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาค
บงัคบั  พ.ศ.2545  แจง้ต่อเจา้ของสถานท่ีท่ีจะเขา้ตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของส านกังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ช่อง  3  วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  4  ช่ือบุคคล  ช่ือนิติบุคคล  เจา้ของสถานท่ี 
ช่อง  5  สถานท่ีท่ีจะเขา้ตรวจสอบ 
ช่อง  6-7 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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แบบ  บค.31 
แบบบนัทึกการเขา้ไปในสถานท่ีเพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 

ท่ี.............(1)....................                                             เขียนท่ี....................(2)...........................        

                                                                              วนัท่ี............................(3)..........................................       

เร่ือง     รายงานการตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 

เรียน     ........................(4).......................... 

                        ดว้ยขา้พเจา้  (นาย/นาง/นางสาว)..................(5)..................ต  าแหน่ง...............(6)............. 

ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  4   แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  
พ.ศ. 2545  และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็กซ่ึงอาศยัอยู ่ ณ.............(7).................... 
ตั้งอยูท่ี่............(8).............ต  าบล/แขวง........(9)...........อ  าเภอ/เขต..........(10)..............จงัหวดั......(11)....... 
ซ่ึงมี (นาย/นาง/นางสาว)................(12)................เป็นเจา้ของครอบครองในกรรมสิทธ์ิหรือไดรั้บมอบหมาย
ใหค้รอบครองดูแล   ผลการตรวจสอบปรากฏวา่ 
(  )  ไม่มีเด็กท่ีมีอายใุนเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบัอาศยัแต่อยา่งใด 
(  )  มีเด็กท่ีมีอายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัอาศยัอยู ่จ  านวน............(13).........คน   ไดแ้ก่ 
              1.  ช่ือ...........(14)............เกิดวนัท่ี............(15)................เลขประจ าตวัประชาชน.........(16)........ 
บุตรนาย...............(17)....................................นาง.....................(18).................. 
(   )  ไดด้ าเนินการใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนในโรงเรียน..........................(19).................. 
        อ าเภอ...................(20)..................จงัหวดั......................(21).....................แลว้ 
(   )   ไม่สามารถด าเนินการส่งเด็กเขา้เรียนได ้

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา 

                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                               (ลงช่ือ).......................(22)...................... 
                                                                           (.......................(23).......................) 
                                                                                         พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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แบบ บค.31 
ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.31 

 
              แบบ บค.31  มีไวส้ าหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 
ใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั
แลว้แต่กรณี 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของส านกังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ช่อง  3   วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  4  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงาน 
             ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี 
ช่อง  5, 27 ช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ช่อง  6, 28 ต าแหน่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ช่อง  7-11 สถานท่ีและท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีเขา้ไปตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 
ช่อง  12  ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลเจา้ของสถานท่ีท่ีเขา้ไปตรวจสอบการเขา้เรียนของเด็ก 
ช่อง  13  จ านวนเด็กท่ีมีอายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัท่ีตรวจสอบ 
ช่อง  14-18 ช่ือ วนั เดือน  ปีเกิด  เลขประจ าตวัประชาชนของเด็ก  และช่ือบิดา-มารดาของเด็ก 
                            ท่ีมีอายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัท่ีตรวจพบ 
ช่อง  19-21 ช่ือและท่ีตั้งสถานศึกษาของท่ีส่งเด็กเขา้เรียน 
ช่อง  22-23 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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การจ าหน่ายนักเรียน 
 
                        การจ าหน่ายนกัเรียนหมายถึง  การด าเนินการใหน้กัเรียนพน้สภาพการเป็นนกัเรียนจาก
สถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
                        สาเหตุทีจ่ะจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้  มีอยู่  5  สาเหตุ  คือ 
                        1. นกัเรียนยา้ยสถานศึกษา   
                        2. นกัเรียนถึงแก่กรรม 
                        3. นกัเรียนหยดุเรียนติดต่อกนัเป็นเวลานาน  ไม่มีตวัตนของผูป้กครอง และนกัเรียนอยูใ่น
พื้นท่ีและไม่แจง้ยา้ยท่ีอยู ่
                        4. นกัเรียนอายพุน้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 
                        5. นกัเรียนเรียนจบการศึกษา  กรณีใด กรณีหน่ึง  ดงัน้ี 
                             5.1 กรณีนกัเรียน  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                             5.2  กรณีนกัเรียน เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
                        การจ าหน่ายนักเรียน  แต่ละสาเหตุมีแนวปฏิบัติ  ดังนี ้
                        กรณีที ่1 นักเรียนย้ายสถานศึกษา 
                        1. สถานศึกษา  ขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนท่ีขอยา้ยไปเขา้เรียนในสถานศึกษาอ่ืนต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั (แบบ 
บค.21)  
                        2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั  ท่ีก ากบั  ดูแลสถานท่ีนกัเรียนยา้ยออก  แจง้ผลการพิจารณาอนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนให้
สถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28) 
                            2.1 อนุญาต กรณีไดรั้บรายงานจากสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้ (กรณียา้ยภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือภายในสังกดัเดียวกนั)   หรือไดรั้บแจง้จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  (กรณียา้ยต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ต่างสังกดั)  วา่นกัเรียนท่ีขอยา้ยไดเ้ขา้เรียนแลว้ 
                            2.2 ไม่อนุญาต  กรณีไดรั้บรายงานจากสถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยเขา้  (กรณียา้ยภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษาหรือภายในสังกดัเดียวกนั)  หรือไดรั้บแจง้จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  (กรณียา้ยต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ต่างสังกดั)  วา่นกัเรียนท่ีขอยา้ยไม่ไดไ้ปเขา้เรียน 
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                        3. สถานศึกษา จ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนกรณีไดรั้บอนุญาต 
                        4. สถานศึกษาท่ีนกัเรียนยา้ยออกติดตามเด็กเขา้เรียน  กรณีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั    ไม่อนุญาตให้จ  าหน่ายนกัเรียน
เน่ืองจากไม่ไปเขา้เรียนตามท่ีขอยา้ย  หากไม่สามารถติดตามนกัเรียนมาเขา้เรียนได ้ ให้ด าเนินการขออนุญาต
จ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน  ดว้ยเหตุนกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี 
                        กรณีที ่2 นักเรียนถึงแก่กรรม 

1. สถานศึกษาขอส าเนาใบมรณบตัรของนกัเรียนท่ีถึงแก่กรรมจากผูป้กครอง  โดย
ตรวจสอบกบัส าเนาเอกสารฉบบัจริงก่อนด าเนินการ 

2. สถานศึกษาขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนท่ีถึงแก่กรรมต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่ กรณี    
(บค.21) 

3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั   แลว้แต่กรณีพิจารณาอนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน  และแจง้ผลการพิจารณาให้
สถานศึกษาทราบ  (แบบ บค.28) 

4. สถานศึกษาจ าหน่ายนกัเรียนท่ีถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนกัเรียนของผูป้กครองและ
นกัเรียน 

                       กรณีที ่3 นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลานาน  และไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียน
อยู่ในพืน้ที ่ และไม่แจ้งย้ายที่อยู่ 

1. สถานศึกษาขอหนงัสือรับรองการไม่มีตวัตนของผูป้กครอง และนกัเรียนจากผูใ้หญ่บา้น
หรือก านนั  หรือจากอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดั
การศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี (แบบ บค.27) 

2. สถานศึกษาขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนท่ีหยดุเรียนเป็นเวลานาน ผูป้กครองและนกัเรียน
ไม่มีตวัตนในพื้นท่ีต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี  (แบบ บค.21) 

3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั    แลว้แต่กรณี  พิจารณาอนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน และแจง้ผลการพิจารณาให้
สถานศึกษา  (แบบ บค.28) 

4. สถานศึกษาจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน 
กรณีที ่4 นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เม่ือนกัเรียนมีอายพุน้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัและผูป้กครองไม่ประสงคจ์ะให ้
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นกัเรียนเรียนในสถานศึกษาต่อไป  ใหส้ถานศึกษาพิจารณาจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน  แลว้
รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
แลว้แต่กรณี  ทราบ  (แบบ บค.29) 
 
                             กรณีที ่5 นักเรียนทีเ่รียนจบการศึกษา 
                             1. กรณีนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ีหก  ในสถานศึกษาท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เม่ือสถานศึกษาไดอ้นุมติัตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  แลว้  ใหแ้จง้รายช่ือนกัเรียนดงักล่าวไปยงัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
ในเขตบริการเพื่อเรียนต่อแลว้จึงด าเนินการ 

1.1 จ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน 
1.2 รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ี

จดัการศึกษาภาคบงัคบั   แลว้แต่กรณีทราบ (แบบ บค.29) 
                        2. กรณีนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีสาม 
                            เม่ือสถานศึกษาไดรั้บอนุมติัตดัสินผลการเรียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีสามแลว้ให้
ด าเนินการ 
                            2.1 จ  าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน 
                            2.2 รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีจดั
การศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณีทราบ (แบบ บค.29) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การจ าหน่ายนักเรียน 
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บบ บค.21 
แบบหนงัสือขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 

 
 
 
 
 
ท่ี............(1)............                                                                                  ...................(2)......................... 

                                                                                    วนัท่ี.....(3).....เดือน........(4)............พ.ศ......(5)....... 

เร่ือง     ขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 

เรียน     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ผูบ้ริหาร 
             หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน    จ  านวน..........(6)..............ชุด 
                          2. ............................(7).............................................     จ  านวน...........(6).............ชุด 

                   ดว้ย..................................(8).....................................มีความประสงคข์ออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน
ออกจากทะเบียนนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียนดว้ยสาเหตุต่าง ๆ  ดงัน้ี 
                   1. นกัเรียนขอยา้ยสถานศึกษา    จ านวน..............(9)..................คน 
                   2.  นกัเรียนถึงแก่กรรม  จ านวน...............(9).................คน 
                   3.  นกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี จ านวน................(9)................คน 

                   รายละเอียดตามบญัชีรายช่ือท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือน้ี 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                        (ลงช่ือ).....................(10)........................... 
                                                                                    (....................(11)..........................) 
                                                                        ต  าแหน่ง....................(12)........................... 
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แบบ บค. 21/1 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ขออนุญาตจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน 

ชื่อสถานศึกษา...........(1)...............แขวง/ต าบล............(2).............เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ............(3)..............จังหวัด...............(4).................. 

เหตุที่ขอจ าหน่าย...............(5)................. 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล 
วัน  เดือน  ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ชื่อ  -  สกุล ชั้นที่เรียนหรือช้ันที่

จบการศึกษา 
สถานศึกษา,อ าเภอ,จังหวัด,ที่ย้ายไปอยู่ 

เกิด บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
                (เฉพาะกรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

         

      
ลงชื่อ..............................(15)................................... 

      
      (............................(16)...................................) 

      
ต าแหน่ง.........................(17).................................. 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ  บค.21 
                   แบบ บค.21  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษาขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียนต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจกัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่
กรณี  เม่ือนกัเรียนขอยา้ยโรงเรียน  และ/หรือถึงแก่กรรม  และ/หรือไม่มีตวัตน 
ของผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นพื้นท่ี  และไม่แจง้ขอยา้ยท่ีอยู ่
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
ช่อง  3-5 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง   6  จ านวนชุดของเอกสาร 
ช่อง  7  ระบุเอกสารหลกัฐานท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน  เช่น  ส าเนาใบมรณบตัร 
                            หนงัสือรับรองการไม่มีตวัตนของผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  8  ช่ือสถานศึกษา 
ช่อง  9  จ านวนนกัเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายแต่ละกรณี 
ช่อง  10-12 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีขอจ าหน่าย 
 

ค าอธิบายการกอกแบบ บค21/1 

ช่อง  1- 4   ช่ือและท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 
ช่อง  5  เหตุผลท่ีขอจ าหน่าย  ไดแ้ก่  นกัเรียนยา้ยสถานศึกษา  หรือนกัเรียนถึงแก่กรรม 
  หรือนกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  6  ล าดบัท่ี 
ช่อง  7-9 ช่ือ – สกุล วนั เดือน ปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนท่ีขอจ าหน่าย 
ช่อง  10-12 ช่ือ-สกุล  บิดา-มารดา  และผูป้กครองของนกัเรียนตามล าดบั   ถา้บิดา-มารดาเป็น 
   ผูป้กครอง  ใหขี้ด  (-)  ในช่อง  12 
ช่อง  13  ชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่
ช่อง  14  ช่ือสถานศึกษา  อ าเภอ  จงัหวดัท่ีนกัเรียนยา้ยไปอยู ่ ใชเ้ฉพาะกรณีนกัเรียน 
  ยา้ยสถานศึกษา  กรณีขออนุญาตจ าหน่าย  เหตุนกัเรียนถึงแก่กรรม  หรือกรณีนกัเรียน 
                           ไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี  ใหขี้ด  (-)   ในช่อง  14 
ช่อง  15-17 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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แบบ บค.27 

หนงัสือรับรองการไม่มีตวัตน 

เขียนท่ี............................(1)............... 

วนัท่ี.....(2)....เดือน.............(3).........พ.ศ......(4)..... 

                        ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................(5)......................อยูบ่า้นเลขท่ี.........(6)............ 
หมู่ท่ี...(7)...แขวง/ต าบล..........(8).......เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ........(9)...........จงัหวดั.............(10)....................... 
ขอรับรองวา่  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.............(11)...............เกิดวนัท่ี..(12)...เดือน....(13)......พ.ศ. .(14)..........          
เลขประจ าตวัประชาชน.................(15)...........เป็นบุตรอยูใ่นความปกครองของ..................(16).................... 
อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี....(17)...หมู่ท่ี...(18)...แขวง/ต าบล.........(19)......เขต/อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ........(20).........จงัหวดั
.............(21)................  ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีตวัตนผูป้กครองและนกัเรียนอยูใ่นทอ้งท่ี  เน่ืองจากไดอ้พยพไปอยูท่ี่
อ่ืน  โดยไม่ไดแ้จง้การยา้ยออกจากทะเบียนบา้น  (ทร.14) 

                                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)......................(22)..................... 
                                                                                  (......................(23)....................) 
                                                                       ต  าแหน่ง.....................(24)..................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.27 
ช่อง  1   สถานท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  2-4 วนั  เดือน  ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  5  ช่ือผูรั้บรอง 
ช่อง  6-10 ท่ีอยูผู่รั้บรอง 
ช่อง  11-15 ช่ือ วนั  เดือน  ปีเกิด  และเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนท่ีไม่ตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี 
ช่อง  16  ช่ือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีไม่มีตวัตน 
ช่อง  17- 21  ท่ีอยูข่องนกัเรียนตามทะเบียนบา้น  (ทร.14) 
ช่อง 22-24 ช่ือและต าแหน่งของผูรั้บรอง  ซ่ึงไดแ้ก่ก านนั  หรือผูใ้หญ่บา้น  

หรือเจา้พนกังานปกครองอ่ืน  
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แบบ บค.28 

หนงัสือการจ าหน่ายนกัเรียน 
 

 
 
 
 

ท่ี...........(1)..............                                                                         .........................(2)............................ 
                                                                                     วนัท่ี....(3)........เดือน.........(4).......พ.ศ. ......(5)......                                                                                                                  

 
 

เร่ือง     การจ าหน่ายนกัเรียน 

เรียน     ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................(6)........... 

อา้งถึง   หนงัสือ...............(7).........................ท่ี............(8).............ลงวนัท่ี............(9)......................               

                       ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง....................(10)......................ไดข้ออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนออกจาก
ทะเบียนนกัเรียน  รวมทั้งส้ิน......(11)...........คน  แยกแต่ละสาเหตุ  ดงัน้ี 
                        ๑.นกัเรียนขอยา้ยสถานศึกษา                        จ  านวน......(12)...........คน 
                        ๒.นกัเรียนถึงแก่กรรม                                   จ  านวน......(12)............คน 
                        ๓.นกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี                   จ  านวน........(12)..........คน 

                        ...........................(13).................................พิจารณาแลว้อนุญาตใหจ้ าหน่ายนกัเรียน 
หมายเลข..........(14).............ได ้      ส่วนนกัเรียนหมายเลข..........(15)...............นั้น  ไม่อนุญาตใหจ้  าหน่าย   
เน่ืองจาก........................(16)..................................... 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                            (ลงช่ือ).....................(17)...................... 

                                                                       (......................(18)......................) 

                                                            ต  าแหน่ง......................(19)..................... 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.28 

                        แบบ บค.28  มีไวส้ าหรับใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ  
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัแลว้แต่กรณี  แจง้ผลการพิจารณาอนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนออกจาก
ทะเบียนนกัเรียนต่อโรงเรียนท่ีขออนุญาต 
ช่องท่ี  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่องท่ี  2, 13 ช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ  หน่วยงานท่ี 
   จดัการศึกษาภาคบงัคบัแลว้แต่กรณี    
ช่องท่ี 3-5 วนั เดือน ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง 6, 7, 10 ช่ือสถานศึกษาท่ีขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียน 
ช่อง 8-9  เลขท่ีและวนัเดือนปีท่ีออกหนงัสือขออนุญาตจ าหน่ายนกัเรียนของสถานศึกษา 
ช่อง  11  จ านวนนกัเรียนท่ีขอจ าหน่ายทั้งหมด 
ช่อง  12  จ านวนนกัเรียนท่ีขอจ าหน่ายแต่ละกรณี 
ช่อง  14  ล าดบัท่ีนกัเรียนตามบญัชีรายช่ือท่ีอนุญาตใหจ้ าหน่าย 
ช่อง  15  ล าดบัท่ีนกัเรียนตามบญัชีรายช่ือท่ีไม่อนุญาตให้จ  าหน่าย 
ช่อง  16  เหตุผลท่ีไม่อนุญาตใหจ้  าหน่าย 
ช่อง  17-19 ช่ือและต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วน 
                           ทอ้งถ่ิน หรือ  หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  แลว้แต่กรณี   
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แบบ บค.29 
หนงัสือรายงานการจ าหน่ายนกัเรียน 

 
 
 
 

 
ท่ี......(1)............                                                                                          .........................(2).................. 
                                                                                     วนัท่ี....(3)........เดือน.........(4).......พ.ศ. ......(5)......                                                                                                                  

 
 

เร่ือง     รายงานการจ าหน่ายนกัเรียน 

เรียน     ............................(6)............... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีจ าหน่าย   จ  านวน......(7)......ชุด 

                       ดว้ย..................(8)..........................ไดจ้  าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน  จ  านวน......
(9)...........คน  แยกแต่ละสาเหตุ  ดงัน้ี 
                        ๑. อายพุน้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั            จ  านวน......(10)...........คน 
                        ๒. นกัเรียนถึงแก่กรรม                                 จ  านวน......(10)............คน 
                        ๓. นกัเรียนไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ี                 จ  านวน.......(10)..........คน 

                        รายละเอียดตามบญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีจ าหน่ายท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือน้ี 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 

                                                            (ลงช่ือ).....................(11)...................... 

                                                                       (......................(12)...................) 

                                                            ต  าแหน่ง......................(13)..................... 

หมายเหตุ  กรณีนกัเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จะจ าหน่ายออกจากทะเบียนนกัเรียนไดเ้ฉพาะ 
                  สถานศึกษาท่ีไม่ไดจ้ดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.29 
                   แบบ บค.29  มีไวส้ าหรับใหส้ถานศึกษารายงานการจ าหน่ายนกัเรียนออกจากทะเบียนนกัเรียน
ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
แลว้แต่กรณีไดท้ราบ 
ช่อง  1  เลขท่ีหนงัสือ 
ช่อง  2  ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
ช่อง  3-5 วนั เดือน ปีท่ีออกหนงัสือ 
ช่อง  6  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ 
                         หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั   
ช่อง  7  จ านวนบญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีจ าหน่าย 
ช่อง  8  ช่ือสถานศึกษาท่ีจ าหน่ายนกัเรียน 
ช่อง  9  จ านวนนกัเรียนท่ีจ าหน่ายทั้งหมด 
ช่อง  10  จ านวนนกัเรียนท่ีจ าหน่ายแยกแต่ละสาเหตุ 
ช่อง  11-13 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ค าอธิบายการกรอกแบบ บค.29/1 
ช่อง  1-4 ช่ือและท่ีตั้งของสถานศึกษา 
ช่อง  5  ล าดบัท่ี 
ช่อง  6-8 ช่ือ-สกุล วนั เดือน ปีเกิด และเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนท่ีจ าหน่ายออกจาก 
                            ทะเบียนนกัเรียน 
ช่อง  9  ชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู ่ กรณีท่ีนกัเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ในสถานศึกษา 
                            ท่ีไม่เปิดสอนชั้นมธัยมศึกษา ใหขี้ด (-)  ในช่อง  9 
ช่อง  10  เหตุผลท่ีจ าหน่ายนกัเรียนท่ีมี  ช่ือ – สกุล ตามช่อง 6  ไดแ้ก่ 

- มีอายพุน้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 
- เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ในโรงเรียนท่ีไม่เปิดสอนชั้นมธัยมศึกษา 

ช่อง 11 – 13 ช่ือและต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                   ส่วนกรณีอ่ืน  ๆ  นกัเรียนหยุดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลานานและไม่มีตวัตนอยูใ่นพื้นท่ีนกัเรียนถึง
แก่กรรม  นกัเรียนท่ียา้ยสถานศึกษาและไดไ้ปเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีขอยา้ยไปแลว้นั้นสถานศึกษาไม่ตอ้ง
รายงาน  เพราะส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต
ใหจ้ าหน่ายนกัเรียน 
 
 



 
 
 

 
 

ผูจ้ดัท า 
นางชลนัดา  ดวงไพชุม   

นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 


