
คู่มือการให้บริการ
งานการศึกษานอกระบบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

เอกสาร สส.ที่  1/2564



ค ำน ำ 

  คู่มือการให้บริการ งานการศึกษานอกระบบ ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริม   
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียน ใช้เป็นแนวทางในกรณีที่จะต้องส่งมอบนักเรียน 
ในความปกครอง ย้ายเข้าไปเรียนต่อในการศึกษานอกระบบ โดยคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วย ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลและเอกสารประกอบ    
ในการขอหนังสือรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือให้ผู้รับบริการ (ผู้ปกครองนักเรียน) มีความพึงพอใจ
และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานทางการศึกษาต่อไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ 
การให้บริการ งานการศึกษานอกระบบ ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการส่งมอบนักเรียนไปเรียนต่อในการศึกษานอกระบบ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)  
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองส่งมอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ กศน. 1 
เอกสารประกอบในการขอหนังสือรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 
แบบค าร้องขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ (กศน.) 

3 

แบบค าร้องขอย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) 4 
ตัวอย่างหนังสือให้ผู้ปกครองเพ่ือประกอบการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน กศน.  5 
ตัวอย่างหนังสือให้ผู้ปกครองเพ่ือประกอบการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน สทก. 6 
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เอกสารประกอบในการขอหนังสือรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน 
4. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 
5. สําเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
6. สําเนาทะเบียนบาน บิดา/มารดา หรือผูปกครอง 
ท้ังนี้ให บิดา/มารดา หรือผูปกครอง รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

เหตุผลที่ขอยายไปเรียน กศน. 

1. ไมสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน 
2. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรียนในระบบมากเกินไป 
3. เปนบุคคลพิเศษ 
4. ผูปกครองยายสถานท่ีทํางานบอย 
5. เด็กมีโรคประจําตัว 
6. คาใชจายในการเรียน 
7. ตองการหารายไดชวยเหลือบิดา มารดา ระหวางเรียน 
8. เด็กบกพรองทางรางกาย 
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แบบคํารองขอยายนักเรียน 

เขียนท่ี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
ดวยขาพเจา .......................................................................................................อายุ...........ป 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................................. 
ผูปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................................................................................ซ่ึงเก่ียวของเปนบิดา/
มารดา/...........................มีความประสงคขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 สงตัว 
(เด็กชาย/เด็กหญิง)...................................................................................เลขบัตรประชาชน........................................
วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................................อายุ..........ป   ซ่ึงจบการศึกษาในระดับชั้น........................
สถานศึกษา.....................................................................อําเภอ........................................จงัหวัด..................................
ขอไปเขาเรียนท่ี  สถาบันการศึกษาทางไกล  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(สํานักงาน กศน.)  เนื่องจาก (เหตุผล) .......................................................................................................................  
   ท้ังนี้ การยายไปเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว นักเรียนจะพักอยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.........
ตําบล..........................................อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................และไดแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวของมาประกอบพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ................................................. 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                                       ผูปกครอง 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลวเห็นควร.................................................................................................. 

                                                                     (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง.......................................................   
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แบบคํารองขอยายนักเรียน 

เขียนท่ี   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
ดวยขาพเจา .......................................................................................................อายุ...........ป 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตําบล..............................อําเภอ.............................จังหวัด................................. 
ผูปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................................................................................ซ่ึงเก่ียวของเปนบิดา/
มารดา/...........................มีความประสงคขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 สงตัว 
(เด็กชาย/เด็กหญิง)...................................................................................เลขบัตรประชาชน........................................
วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................................อายุ..........ป   ซ่ึงจบการศึกษาในระดับชั้น........................
สถานศึกษา.....................................................................อําเภอ........................................จงัหวัด..................................
ขอไปเขาเรียนท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................................................
จังหวัด......................................เนื่องจาก/เหตุผล...........................................................................................................  
   ท้ังนี้ การยายไปเขาเรียนในโรงเรียน (กศน.) ดังกลาว นักเรียนจะพักอยูบานเลขท่ี........................ 
หมูท่ี.........ตําบล..........................................อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................     
และไดแนบเอกสารท่ีเก่ียวของมาประกอบพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ................................................. 
                                                                     (.........................................................) 
                                                                                       ผูปกครอง 
ความเห็นของเจาหนาท่ี 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลวเห็นควรสงตอไปเรียนท่ี กศน.อําเภอ................................... 

                                                                     (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 
 
ความเห็นของผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

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

                                                                    (.............................................................) 
                                                               ตําแหนง....................................................... 

      



-5- 

ตัวอยางหนังสือใหผูปกครองเพื่อประกอบการมอบตัวนักเรียนเขาเรยีนตอ กศน. 
        

 

 

 
ท่ี ศธ 04050/                                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
        เชียงใหม  เขต 4 
                  134 หมู 8 ถนนเชียงใหม–ฮอด ตําบลสันกลาง 
         อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม   50120 

                 กุมภาพันธ  2564 

เรื่อง    การรับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เรียน   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................. 

   ดวย .........................................................................อาศัยอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี  ..... 
ตํ าบล ..........................  อําเภอ.......................  จั งหวัด ....................... ในฐานะผูปกครองของ 
............................................................................................. มีความประสงค ขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 รับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
เนื่องจาก.................................................................................อายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ซ่ึงจบการศึกษาใน
ระดับชั้น.............................................................โรงเรียน............................................................................ 
อําเภอ...................................  จังหวัด.....................................   

    ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จึงขอความอนุเคราะห 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................จังหวัด........................ 
รับบุคคลดังกลาวเขาศึกษาตอในระดับ............................................... และพรอมแจงการรับเขาเปนนักศึกษาให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทราบดวย                      

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   

          ขอแสดงความนับถือ   

 
 
 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 0 53-311351  ตอ 27 
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ตัวอยางหนังสือใหผูปกครองเพื่อประกอบการมอบตัวนักเรียนเขาเรยีนตอ สทก. 
 

 

 
 
ท่ี ศธ 04050/                                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
        เชียงใหม  เขต 4 
                  134 หมู 8 ถนนเชียงใหม–ฮอด ตําบลสันกลาง 
         อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม   50120 

                 กุมภาพันธ  2564 

เรื่อง    การรับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เรียน   ผูอํานวยการสถาบนัการศึกษาทางไกล (สทก.) 

   ดวย .........................................................................อาศัยอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี  ..... 
ตํ าบล ..........................  อําเภอ.......................  จั งหวัด ....................... ในฐานะผูปกครองของ 
............................................................................................. มีความประสงค ขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 รับรองเพ่ือเขาศึกษาตอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน 
กศน.)  เนื่องจาก.................................................................................อายุต่ํากวา 15 ปบริบรูณ ซ่ึงจบการศึกษา
ในระดับชั้น....................................โรงเรียน....................................................................................          
อําเภอ...................................  จังหวัด.....................................   

    ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 จึงขอความอนุเคราะห 
ผู อํ า น วย ก ารส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าท าง ไก ล  (ส ท ก .)  รั บ บุ ค ค ล ดั งก ล า ว เข า ศึ ก ษ าต อ ใน ระดั บ
............................................... และพรอมแจงการรับเขาเปนนักศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 ทราบดวย                      

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   

          ขอแสดงความนับถือ   

 
 
 
                                                           

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 0 53-311351  ตอ 27 
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