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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน  นักศึกษาเขาเรียน 
ในสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ   
เพื่อเปนการเปดโอกาสแกบุคคลใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานวัน  เดือน  ปเกิดในการรับนักเรียน  

นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  

มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน  ที่มีอํานาจหนาที่หรือ 
มีวัตถปุระสงคในการจัดการศึกษา   

“หลักฐานทางการศึกษา”  หมายความวา  เอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา  ไดแก  ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา  สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา  สมุดประจําชั้น  บัญชีเรียกชื่อ  
ใบสงตัวนักเรียนนักศึกษา  หลักฐานแสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันหรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา  ตามระเบียบนี้ 

“องคกรเอกชน”  หมายความวา  สมาคม    มูลนิธิ  หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล 
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ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่  ในการที่จะรับเด็กที่อยูในวัยการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาภาคบังคับ  เขาเรียนในสถานศึกษา   

กรณีเด็กยายที่อยูใหม  สถานศึกษาตองอํานวยความสะดวก  และติดตามใหเด็กไดเขาเรียน 
ในสถานศึกษาที่ใกลกับที่อยูใหม 

ขอ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษามากอน  ใหสถานศึกษา 
เรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับเพื่อนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) สูติบัตร 
(๒) กรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  ใหเรียกหนังสือรับรองการเกิด  บัตรประจําตัวประชาชน   

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทําข้ึนในลักษณะเดียวกัน 
(๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให  หรือ

เอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได 
(๔) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือองคกรเอกชน  

ทําบันทึกแจงประวัติบุคคล  ตามแบบแนบทายระเบยีบนี้  เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
(๕) ในกรณีที่ไมมีบุคคล  หรือองคกรเอกชนตาม  (๔)  ใหซักถามประวัติบุคคลผูมาสมัครเรียน  

หรือผูที่ เกี่ยวของ  เพื่อนําลงรายการบันทึกแจงประวัติบุคคลตามแบบแนบทายระเบียบนี้เปนหลักฐาน 
ที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 

ขอ ๗ ใหสถานศึกษาจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงไดรับรอง
ความถูกตองแลว  ไวเปนหลักฐาน  และคืนตนฉบับแกผูปกครอง 

สําหรับหลักฐานบันทึกแจงประวัติบุคคล  ตามขอ  ๖  (๔)  และ  (๕)  ใหเก็บตนฉบับไว 
ที่สถานศึกษานั้น 

ขอ ๘ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยูในสถานศึกษา  เมื่อปรากฏวามีหลักฐานตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร  มาแสดงภายหลัง  ใหสถานศึกษาแกไขหลักฐานทางการศึกษาใหเปนไป 
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 ๑๐ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ 
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

บันทึกแจงประวัติบุคคล 
เขียนท่ี………………………………………………………………….. 

วันท่ี ………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………….. 
   ขาพเจา......................................... เก่ียวของกับผูสมัครเขาเรียนในฐานะ........................................... 
อยูบานเลขท่ี ....................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย...........................................โทรศัพท................................โทรสาร..........................................................       
ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติบุคคล  เพื่อการสมัครเขาเรียน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยหลักฐานในการ
รับนักเรียน  นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ชื่อ –สกุล ผูสมัครเรียน เกิดวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ........ เชื้อชาติ .............
สัญชาติ ..............  เกิดท่ีตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................
ประเทศ .........................  เลขประจําตัวประชาชน .....................................  
 ๒.   ชื่อ – สกุลบิดา ...............................................  อาชีพ............................................................ 
เชื้อชาติ ............ สญัชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .................................. 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ...............................
ประเทศ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน.................................................... 
 ๓.   ชื่อ – สกุลมารดา ............................................  อาชีพ ........................................................... 
เชื้อชาติ ............ สญัชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .................................. 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ...............................
ประเทศ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน.................................................... 
 ๔.   ชื่อ – สกุลผูปกครอง ............................................. เชื้อชาติ....................สญัชาติ......................
อาชีพ................................ความสัมพันธกับผูสมัคร .................................อยูบานเลขท่ี .................. .หมูท่ี ...........
ตรอก/ซอย........................ ถนน ............................... ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด .............................  เลขประจําตัวประชาชน........................................ รหัสไปรษณีย ............................... 
โทรศัพท........................................ 
 ๕.   ชื่อองคกรเอกชนท่ีใหการอุปการะผูสมัคร ........................................................................................ 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ............. หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ............ ถนน .............................................................. 
ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย ...................... 
โทรศัพท............................................... 
   
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวขางตน เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 

รูปถาย 
ผูสมัคร 
เขาเรียน 

 

 

ลายพิมพน้ิวหัวแมมือขวา
หรือหัวแมมือซาย ของ

ผูสมัครเขาเรียน 


