
แผนผังการดาํเนนิการของโรงเรยีนและสพท.ทีย่�ายเข�านักเรยีน 
 

1. โรงเรียนท่ีนักเรียนย�ายเข�า (ปลายทาง) ทําการย�ายนักเรียนเข�าในระบบ DMC โดยมีเอกสารท่ี 
ผู�ปกครองกรอกแบบคําร�องขอย�ายนักเรียน (แบบ พฐ.19), เอกสารท่ีเก่ียวข�อง (แบบ พฐ 19/1 , 19/2, 19/3) สําหรับ
อ�างอิงการขอย�ายเข�าของนักเรียนเป/นท่ีเรียบร�อยแล�ว 

2. สพฐ. ทําการส0งอีเมล1แจ�งการขอย�ายให�โรงเรียนท่ีย�ายนักเรียนเข�าและโรงเรียนเดิม(ในกรณีท่ีนักเรียน 
ยังมีชื่ออยู0ในทะเบียนโรงเรียนอื่น) พร�อมท้ังจัดทํารายการนักเรียนซํ้าซ�อนในรูปแบบหน�ารายงาน หรือตารางแสดงนักเรียน
ซํ้าซ�อน 

3. สพท. ท่ีนักเรียนย�ายเข�าหรือโรงเรียนท่ีนักเรียนย�ายเข�า ทําการตรวจสอบนักเรียนซํ้าซ�อนจากหน�า 
รายงาน หรือตารางแสดงนักเรียนซํ้าซ�อน 
      3.1 ย�ายนักเรียนเข�าได�สําเร็จ 
      3.2 หากประสานงานไม0สําเร็จให�อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเข�ามาในระบบ DMC รอการ
ตรวจสอบจาก สพฐฯ 
 
 

แผนผังการดาํเนนิการของโรงเรยีนเดมิ (ต�นทาง) 
ทีโ่รงเรยีนอืน่ขอย�ายเข�านักเรยีนซ้าํซ�อนกบัรายชือ่นกัเรยีนในทะเบยีน 

  
4. โรงเรียนต�นทางตรวจสอบตัวตนการมีอยู0จริงของนักเรียนในโรงเรียน 

      4.1 หากพบว0านักเรียนไม0มีตัวตนในโรงเรียน ให�ย�ายออกให�โรงเรียนปลายทาง 
      4.2 หากพบว0านักเรียนยังมีตัวตนอยู0และเรียนในโรงเรียนจริง ต�องส0งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเข�า
มาแย�งคําการขอย�ายเข�าจากโรงเรียนอื่นในระบบ DMC 
 

แผนผังการดาํเนนิการของส0วนกลางในการตรวจสอบนกัเรยีนซ้าํซ�อน 
 

5. สร�างรายการนักเรียนท่ีย�ายไม0สําเร็จให�เขตฯและส0วนกลางตรวจสอบในระบบ DMC เมนูนักเรียน 
ซํ้าซ�อน 

6. สพฐ. ตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียนในโรงเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 
โดยใช�เวลาไม0เกิน ๑๕ วันทําการ 
      6.1 ภายใน 15 วันทําการ โรงเรียนต�นทางท่ีอัพเอกสารถูกต�อง สพฐฯ จะตรวจสอบและย�ายออกให� 
      6.2 ภายใน 15 วันทําการ หากไม0สามารถสรุปได�ว0านักเรียนอยู0ท่ีโรงเรียนใดสพฐ. ทําการตัดรายชื่อ
นักเรียนออกจากทะเบียนไปยังตารางนักเรียนซํ้าซ�อน เพ่ือรอตรวจสอบต0อไป โดยนักเรียนคนดังกล0าวจะไม0สามารถย�ายเข�า
โรงเรียนใดได�อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ1การพจิารณาเอกสารยนืยนัตัวตนนกัเรยีนซ้าํซ�อน จะพจิารณาจากเอกสารดังต0อไปนี ้
 เอกสารที่ต�องอัพโหลดเข�ามาในระบบเพือ่ยนืยนัตวัตน จาํนวน 3 ชนดิ ดังต0อไปนี ้
  1. แบบรับรองทะเบยีนนักเรยีนรายบคุคล (กรณนีกัเรยีนซ้าํซ�อน) มีรายละเอียดให�ครบถ�วนและถูกต�องมิให�
ขาด โดยเฉพาะรูปนักเรียน, ชื่อ,นามสกุล,หมายเลขบัตรประชาชน,ชั้นเรียน,ห�องเรียน และเลขประจําตัว พร�อมท้ังลงลายมือชื่อ
ครูประจําชั้นและผู�อํานวยการโรงเรียนให�ชัดเจน หากข�อมูลท่ีกรอกมาไม0ตรงกับข�อมูลนักเรียนในบัตรประชาชนหรือไม0ครบถ�วน
ทางสพฐ.จะไม0พิจารณาเอกสารดังกล0าว 
  2. แบบคาํร�องขอย�ายนักเรยีน (แบบ พฐ.19) โดยโรงเรียนให�ผู�ปกครองของนักเรียนท่ีขอย�ายกรอก
แบบฟอร1มให�ครบถ�วน 
  3. ภาพหรอืสาํเนาทะเบยีนนักเรยีน ท่ีมีชื่อนักเรียนและวันท่ีเข�าเรียนชัดเจน 
  
เอกสารอื่นๆ ท่ีสามารถแนบมาพร�อมกับแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล และแบบ พฐ. 19 เพ่ือช0วยให�การพิจารณา
นักเรียนซํ้าซ�อนมีเป/นไปได�อย0างรวดเร็วมากข้ึนเช0น ภาพนักเรียนถือบัตรประชาชนซ่ึงมีขนาดท่ีสามารถเห็นหน�าบัตรท่ีตรงกับ
ใบหน�านักเรียนอย0างชัดเจน, สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน,เอกสารการส0งนักเรียนเข�าไปเรียนในโรงเรียนใหม0จากโรงเรียน
เดิม,ภาพถ0ายนักเรียนกับปIายหน�าโรงเรียน เป/นต�น 
 
  หมายเหต ุ
  - เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซํ้าซ�อน (แบบรับรอง,แบบ พฐ.19,ภาพสําเนาทะเบียน) ให�ทําเป/นไฟล1 PDF 
ไฟล1เดียวสําหรับนักเรียนหนึ่งคน หรือรวมเอกสารต0างๆเป/นไฟล1 ZIP ไฟล1เดียวสําหรับนักเรียนหนึ่งคน ทําการอัพโหลดเข�ามา
ในระบบ Data Management Center 
  - หากไฟล1ท่ีอัพโหลดเข�ามาไม0มีเอกสารท้ังสาม (แบบรับรอง,แบบ พฐ.19,ภาพสําเนาทะเบียน) ทางสพฐ. 
จะไม0พิจารณาย�ายออกให�



แบบรับรองทะเบยีนนักเรยีนรายบคุคล 
(กรณนีกัเรยีนซ้าํซ�อน) 

สํานักงานเขตพื้นท่ี       รหัสสํานักงานเขตพื้นท่ี (smis)    
 
โรงเรียน รหัสโรงเรียน (smis 8 หลัก)   
ทีอ่ยู0โรงเรยีน 
บ�านเลขท่ี หมู0ท่ี ตรอก/ซอย/ถนน  ตําบล  
อําเภอ  จังหวัด  
ข�อมลูนกัเรยีน 
ปYการศึกษาท่ีเข�าเรียน วันท่ีเข�าเรียน / / ช้ันท่ีเข�าเรียน ห�อง 
เลขประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน   -         -           -     -   
ช่ือ (ดช.,ดญ., นาย, นางสาว) นามสกุล  
วัน/เดือน/ปYเกิด / / เพศ สัญชาต ิ เช้ือชาต ิ ศาสนา 
จํานวนพี่น�อง คน 
 
ทีอ่ยู0ตามทะเบยีนบ�าน รหัสประจําบ�าน         -             -   
บ�านเลขท่ี หมู0ท่ี ตรอก/ซอย/ถนน ตําบล  
อําเภอ  จังหวัด  
ทีอ่ยู0ป]จจบุนั รหัสประจําบ�าน         -             -   
บ�านเลขท่ี หมู0ท่ี ตรอก/ซอย/ถนน ตําบล  
อําเภอ  จังหวัด  
สถานทีเ่กดิ ตําบล อําเภอ  จังหวัด  
ประเทศ   
ครอบครวั              
บดิา ช่ือ นาย นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชนบิดา   -         -           -     -   
มารดา ช่ือ (นาง/นางสาว) นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชนมารดา   -         -           -     -   
ผู�ปกครอง ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) นามสกุล       

เลขประจําตัวประชาชนผู�ปกครอง   -         -           -     -   
 เก่ียวข�องเป/น  กับตัวนักเรียน 
 
 ขอรับรองว0านักเรียนคนดังกล0าวมีตัวตนและได�เข�าเรียนในช0วงเวลา ตั้งแต0      จริง 
 
ลงช่ือผู�ให�ข�อมูล ครูประจําช้ัน ห�อง ลงช่ือ  ผู�รับรองข�อมูล 
 
 ( ) ( ) 
 
วันท่ี  / / ผู�อํานวยการโรงเรียน 
 

ติดรูปถ0าย 
นักเรียน 

(ภาพหน�าตรง) 



           แบบ พฐ.19 
แบบคําร�องขอย�ายนักเรียน 

                เขียนท่ี….…………....………………... 
      วันท่ี..….…เดือน…….……..พ.ศ……..…… 
เร่ือง  ขอย�ายนักเรียน 
เรียน  ผู�อํานวยการโรงเรียน…………….……………. 
 ด�วยข�าพเจ�า……….…..…………................................…….…อยู0บ�านเลขท่ี…....….......หมู0ท่ี….....……แขวง/
ตําบล….....................…..........…เขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ…………........................…จังหวัด……………….………… 
มีความประสงค1ขอย�ายนักเรียนในปกครองของข�าพเจ�า ซ่ึงป]จจุบันเรียนอยู0ในโรงเรียนนี้ไปเข�าเรียน
ท่ี …….......................……………….แขวง/ตําบล………................…………….เขต/อําเภอ/ก่ิง
อําเภอ……...............…….จังหวัด………………..........……ดังนี้ 
  1.(ด.ช./ด.ญ).......................………............……..เกิดวันท่ี……….เดือน.........…....…….พ.ศ…..........  
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………….นักเรียนชั้น…....……………… 
  2.(ด.ช./ด.ญ).......................………............……..เกิดวันท่ี……….เดือน.........…....…….พ.ศ…..........  
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………….นักเรียนชั้น…....……………… 
  3.(ด.ช./ด.ญ).......................………............……..เกิดวันท่ี……….เดือน.........…....…….พ.ศ…..........  
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………….นักเรียนชั้น…....……………… 
 
  ท้ังนี้  เนื่องจาก…………………………………………….และการย�ายไปเข�าเรียนในโรงเรียนดังกล0าว  
นักเรียนจะพักอยู0บ�านเลขท่ี................หมู0ท่ี……....……แขวง/ตําบล……....………เขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ……………....
จังหวัด…………….…………. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ……………......…………………… 
           (……………......………………….) 
            ผู�ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ พฐ.19 
คําร�องขอย�ายนักเรียน 

                 เขียนท่ี….(1)…………………………... 
วันท่ี…..(2)…เดือน…….(3)……..พ.ศ……..(4)…… 

เร่ือง  ขอย�ายนักเรียน 
เรียน  ผู�อํานวยการโรงเรียน…………….(5)……………. 
  ด�วยข�าพเจ�า……….…..(6)………………..…….…อยู0บ�านเลขท่ี….(11)…..หมู0ท่ี….(12)……แขวง/
ตําบล…..(9)……เขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ…………..(10)……….จังหวัด……………(11)……………….……มีความ
ประสงค1ขอย�ายนักเรียนในปกครองของข�าพเจ�า  ซ่ึงป]จจุบันเรียนอยู0ในโรงเรียนนี้  ไปเข�าเรียนท่ี…………….
(12)………………แขวง/ตําบล………(13)…………….เขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ……..(14)…………
จังหวัด………………(15)………………….ดังนี้ 
  1.(ด.ช./ด.ญ)………(16)……..เกิดวันท่ี……….(17)……เดือน…..(18)…….พ.ศ….(19)……..เลข
ประจําตัวประชาชน…………………(20)………………….นักเรียนชั้น….(21)……………… 
  2.(ด.ช./ด.ญ)…………….…….เกิดวันท่ี…………….……เดือน…………….พ.ศ……..……..
เลขประจําตัวประชาชน………………………………………….นักเรียนชั้น……………………… 
  ท้ังนี้  เนื่องจาก………………………………..
(22)…………………………………………….และการย�ายไปเข�าเรียนในโรงเรียนดังกล0าว  นักเรียนจะพักอยู0บ�านเลขท่ี...
(23)...หมู0ท่ี…….(24)…………….……แขวง/ตําบล……(25)………เขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ………(26)……..
จังหวัด…………….(27)…………. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     ลงชื่อ……………..(28)…………………… 
           (…………….(29)………………….) 
            ผู�ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คําอธิบายการกรอกแบบ  พฐ.19 
 
  แบบ พฐ. 19   โรงเรียนท่ีนักเรียนขอย�ายเข�า ให�ผู�ปกครองกรอกแบบฟอร1ม พฐ. 19 เพ่ือยืนยันว0านักเรียนได�เข�า
สมัครและเรียนอยู0ท่ีโรงเรียนนี้จริง 
  ช0อง 1  ชื่อโรงเรียน 
  ช0อง 2-4 วันเดือนปYท่ีเขียนคําร�อง 
  ช0อง 5  ชื่อโรงเรียนท่ีนักเรียนจะย�ายออก 
  ช0อง  6  ชื่อผู�ปกครองของนักเรียนท่ีขอย�าย 
  ช0อง 7-11 ชื่อท่ีอยู0ของผู�ปกครอง 
  ช0อง  12 ชื่อโรงเรียนท่ีนักเรียนจะย�ายไปเข�าเรียน 
  ช0อง  13-15 ท่ีต้ังของโรงเรียนท่ีนักเรียนจะย�ายไปเข�าเรียน 
  ช0อง  16-21 ชื่อนักเรียนท่ีขอย�าย  วัน  เดือน  ปYเกิด  เลขประจําตัวประชาชนและชั้นเรียนท่ี 
    กําลังเรียนอยู0 
  ช0อง  22 เหตุผลท่ีขอย�าย 
  ช0อง  23-27 ท่ีอยู0ใหม0ของนักเรียนหลังจากย�ายโรงเรียนแล�ว 
  ช0อง  28-29 ชื่อผู�ปกครอง 
   

******* 
 


