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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียน
ในสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ
เพื่อเปนการเปดโอกาสแกบุคคลใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแห งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรียกวา “ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว าดวยหลั กฐานในการรั บนั กเรี ยน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานวัน เดือน ปเกิดในการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิ ทยาลั ย หน วยงานการศึ กษาหรื อหน วยงานอื่ น ของรั ฐหรื อของเอกชน ที่ มี อํ านาจหน าที่ หรื อ
มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
“หลักฐานทางการศึกษา” หมายความวา เอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา ไดแก ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําชั้น บัญชีเรียกชื่อ
ใบสงตัวนักเรียนนักศึ กษา หลั กฐานแสดงผลการเรี ยน ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันหรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา ตามระเบียบนี้
“องคกรเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล
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ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่ ในการที่จะรับเด็กที่อยูในวัยการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนในสถานศึกษา
กรณี เด็ กย ายที่ อยู ใหม สถานศึ กษาต องอํ านวยความสะดวก และติ ดตามให เด็ กได เข าเรี ยน
ในสถานศึกษาที่ใกลกับที่อยูใหม
ขอ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษามากอน ใหสถานศึกษา
เรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับเพื่อนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) สูติบัตร
(๒) กรณีที่ ไมมี หลั กฐานตาม (๑) ให เรี ยกหนังสือรั บรองการเกิ ด บัตรประจํ าตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทําขึ้นในลักษณะเดียวกัน
(๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) หรื อ (๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให หรื อ
เอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได
(๔) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรือองคกรเอกชน
ทําบันทึกแจงประวัติบุคคล ตามแบบแนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
(๕) ในกรณีที่ไมมีบุคคล หรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักถามประวัติบุคคลผูมาสมัครเรียน
หรือผูที่ เกี่ยวข อง เพื่อนํ าลงรายการบั นทึ กแจ งประวั ติบุ คคลตามแบบแนบท ายระเบียบนี้เปนหลักฐาน
ที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
ขอ ๗ ใหสถานศึกษาจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งไดรับรอง
ความถูกตองแลว ไวเปนหลักฐาน และคืนตนฉบับแกผูปกครอง
สํ าหรั บหลั กฐานบั นทึ กแจ งประวั ติ บุ คคล ตามข อ ๖ (๔) และ (๕) ให เก็ บต น ฉบั บไว
ที่สถานศึกษานั้น
ขอ ๘ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยูในสถานศึกษา เมื่อปรากฏวามีหลักฐานตามกฎหมาย
ว าด วยการทะเบี ยนราษฎร มาแสดงภายหลั ง ให สถานศึ กษาแก ไขหลั กฐานทางการศึ กษาให เป นไป
ตามหลักฐานดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการนั้น
ขอ ๙ การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ใหสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนรายบุคคล เชน สมุดประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
ใบสงตัว ประกาศนียบัตร เปนตน ไมตองบันทึกหมายเหตุใด ๆ
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(๒) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนหลักฐานรวมที่ใชบันทึกขอมูลของนักเรียน นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียน หรือจํานวนมากกวาหนึ่งคน เชน ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา สมุดประจําชั้น บัญชีเรียกชื่อ
เปนตน ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายบันทึกไวเฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
โดยบันทึกลงในชองหมายเหตุพรอมกับลงนามกํากับขอความวา “ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎร”
ขอ ๑๐ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เขียนที่…………………………………………………………………..
วันที่ ………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ………………..
ขาพเจา......................................... เกี่ยวของกับผูสมัครเขาเรียนในฐานะ...........................................
อยูบานเลขที่ ....................หมูที่.........ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย...........................................โทรศัพท................................โทรสาร..........................................................
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคล เพื่อการสมัครเขาเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการ
รับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
๑. ชื่อ –สกุล ผูสมัครเรียน เกิดวันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ........ เชื้อชาติ .............
สัญชาติ .............. เกิดที่ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................
ประเทศ ......................... เลขประจําตัวประชาชน .....................................
๒. ชื่อ – สกุลบิดา ............................................... อาชีพ............................................................
เชื้อชาติ ............ สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่ .................. หมูที่ ............... ตรอก/ซอย ..................................
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ...............................
ประเทศ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน....................................................
๓. ชื่อ – สกุลมารดา ............................................ อาชีพ ...........................................................
เชื้อชาติ ............ สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่ .................. หมูที่ ............... ตรอก/ซอย ..................................
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ...............................
ประเทศ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน....................................................
๔. ชื่อ – สกุลผูปกครอง ............................................. เชื้อชาติ....................สัญชาติ......................
อาชีพ................................ความสัมพันธกับผูสมัคร .................................อยูบานเลขที่ .................. .หมูที่ ...........
ตรอก/ซอย........................ ถนน ............................... ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด ............................. เลขประจําตัวประชาชน........................................ รหัสไปรษณีย ...............................
โทรศัพท........................................
๕. ชื่อองคกรเอกชนที่ใหการอุปการะผูสมัคร ........................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ............. หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ............ ถนน ..............................................................
ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย ......................
โทรศัพท...............................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูล ที่ไดแจงไวขางตน เปนความจริงทุกประการ

รูปถาย
ผูสมัคร
เขาเรียน
ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา
หรือหัวแมมือซาย ของ
ผูสมัครเขาเรียน

(ลงชื่อ)………………………………………… ผูแจง/ผูเขียน
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………… ผูรับแจง
(………………………..……….………..)
(ลงชื่อ)………………………….…………..… ผูพิมพลายมือ
(…………………………..…..…………..)/พยาน
(ลงชื่อ)…………………………….……..….… พยาน
(……………………………….…………..)

