
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

(โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย) 
************************************************************************ 

โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 

 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบลกลาย   
อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๗๕48-6015 เป็น
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา มาสังกัดองค์การบริหารส่วน ต าบลกลาย กรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  และได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 9 ห้องเรียน 

โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเพ่ือน านักเรียนไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นระยะเวลาการจัดเรียนรู้ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษา และ
พัฒนาเป็นไปตามวัย และช่วงอายุสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือให้เด็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์  ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน 
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้  

 ๑.  ระดับการศึกษาก าหนดหลักสูตร  ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถม ศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖)  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระ บวนการเรียนรู้ทางสังคม และ
พ้ืนฐานความเป็น มนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

๒.  สาระการเรียนรู้   สาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเ ขาพนมไตรรัตน์    
พุทธศักราช ๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมของ ผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ     

๒.๑   ภาษาไทย    

๒.๒   คณิตศาสตร์   

 ๒.๓   วิทยาศาสตร์    

๒.๔   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    



๒.๕   ภาษาอังกฤษ     

๒.๖   สุขศึกษาและพลศึกษา    

๒.๗   ศิลปะ    

๒.๘   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3. เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์   พุทธศักราช ๒๕61 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น
ของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน 

แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ที่เน้น เป็น
พิเศษ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  

 ผู้เรียนท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและชุมนุม  

 หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 

วัน การแต่งกายของโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 

จันทร์ ชุดนักเรียน  ผู้หญิงสวมรองเท้าสีด า ผู้ชายสวมรองเท้าสีน้ าตาล 

อังคาร 
ชุดผ้าไทย เสื้อเหลือง กางเกง/กระโปรงนักเรียน ผู้หญิงสวมรองเท้าสีด า 
ผู้ชายสวมรองเท้าสีน้ าตาล 

พุธ ชุดพละ รองเท้าพละสีขาว 

พฤหัสบดี ชุดลูกเสือ 

ศุกร์ ชุดนักเรียน  ผู้หญิงสวมรองเท้าสีด า ผู้ชายสวมรองเท้าสีน้ าตาล 

วันพระ ชุดสีขาว สวมรองเท้าพละสีขาว 

*หมายเหตุ: ระเบียบการแต่งกายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 

 

 

 



การให้บริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ การรับนักเรียนเข้า
เรียนระดับประถมศึกษาปีที 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะรับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ 
หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  
ให้ใช้วิธีการจับสลาก หรือ การวัดความสามารถทางด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศก าหนด 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7) และจัดท าประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษาพร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 
ปี 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษา แจ้ง
ประชาสัมพันธ์รายะเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
– เดือนเมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 

*หมายเหตุ : ผู้สมัครนั้น บิดา มารดาและผู้ปกครอง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และเข้าอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร เพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
*ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน 

2. การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
*ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน 

     รวมระยะเวลาด าเนินการ 8 วัน 

 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 



2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
4. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีการเปลี่ยนชื่อ) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
5. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาก่อนระดับชั้นประถมศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
6. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครเรียนขนาด 1 นิ้ว (ใส่เสื้อเชิ้ตขาวหน้าตรง) เขียนชื่อ – นามสกุล

ของผู้สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่าย ฉบับจริง 3 ฉบับ 
7. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือ ใบรับรองแพทย์ 

 

 ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ให้บริการ 
 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ห้องธุรการ  

ที่ตั้ง ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  หมู่ที่  ๔  ต าบลกลาย   อ าเภอทา่ศาลา  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗–๕341   

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย หมู่ที่ 3 ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   
 โทร. 0-6307-9335-8 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 



 

คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
กระทรวง: มหาดไทย  
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

 : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การรับแจ้ง 
 

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง    
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 
3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
 

7. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 
  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 

8. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา     ปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  
 
 
 



9.  ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบล
กลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    
  

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☒ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ 
วันศุกร์ 
 ☒ วันเสาร ์ ☒ วันอาทิตย์ 
 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☒ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30     
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมายเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

 
2) ช่องทางการร้องเรียน ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

 สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกลาย ดังนี้ 

1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
 โทร.0-6307-9335-8 

2. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
3. ตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลกลาย และโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
รับเด็กทีม่ีอายุ 

ย่างเข้าปีที่ 7 หรือ เด็กทีจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวน
ทีก่ าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่นอกบริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็ก
มาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ 
ใช้วิธีการจับฉลาก หรือ การวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั่งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีป่ระกาศก าหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่ มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(อายุย่างเข้าปี
ที ่7) และ 



ประกาศรายละเอียดเกีย่วกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาพร้อมทั่งมีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่
เด็กจะเข้าเรียน  1 ปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
นักเรียนให้ 

ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของปีการศึกษาทÉีเด็กจะเข้าเรียน 
 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน  /หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพ่ือส่ง

เด็ก 
เข้าเรียนในสถานศึกษา ตาม

วัน เวลา และสถานที่ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด 
 
 

1 วัน 

โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบล

กลาย 

(1. ระยะเวลา  
: 1 วัน สถานที่รับสมัคร
ตามแต่ละสถานศึกษา
ประกาศก าหนด (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือกอง
การศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกลาย 

2) 
การพิจารณา 

 
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 

 
7 วัน 

โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบล

กลาย 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 
7 วัน นับจากวันปิดรับ
สมัคร (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือกอง
การศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกลาย 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม   8 วัน 
 
 

 
 
 
 



12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สูติบัตรนักเรียน

ผู้สมัคร 
- 1 1 

ฉบับ (บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ
นักเรียน บิดา 
มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 

- 1 1 

ฉบับ (บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) 
ใบเปลี่ยนชื่อ 
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 
ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของ
นักเรียนผู้สมัคร 

ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ

สถานศึกษา
ก าหนด 

- 3 0 

ฉบับ - 

5) กรณีไม่มีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ 

(กรณีไม่มีสูติบัตร 
ให้ใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรอง
การเกิด หรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ใน
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1) 
ให้บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองท า



ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บันทึกแจ้งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
) 

 
13. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
14. หมายเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนดนั้น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
กระทรวง: มหาดไทย  
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

15.  ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

16. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
                : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

17. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

18. หมวดหมู่ของงานบริการ การรับแจ้ง 
 

19. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

 
20. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
21. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 

 
22.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 

23. ช่องทางการให้บริการ  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบล

กลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☒ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

     ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
     ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 
 เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
    เวลาปิดรับค าขอ  16.30  
 หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 



24.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1.  ให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านงการย้ายเข้าเรียน 

2.  โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับค าขอจากเหตุผล ความต้องการและความจ าเป็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 

  2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน 

  2.3 แผนการเรียน  
                          ฯลฯ 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้าย
จากโรงเรียน 

4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 

25.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 
การ

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
ค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

 

1 ชั่วโมง 

โรงเรียนวัดเขา
พนมไตรรัตน์ สังกัด 

กองการศึกษาฯ 
อบต.กลาย 

 

 

2 
การพิจารณา

อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม

เอกสารของผู้เรียน 
1 วัน 

โรงเรียนวัดเขา
พนมไตรรัตน์ สังกัด 

กองการศึกษาฯ 
อบต.กลาย 

 

 

3 
การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและ
เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง 

โรงเรียนวัดเขา
พนมไตรรัตน์ สังกัด 

กองการศึกษาฯ 
อบต.กลาย 

 

 

4 
การแจ้งผล

การพิจารณา 
ด าเนินการมอบตัว 1 วัน 

โรงเรียนวัดเขา
พนมไตรรัตน์ สังกัด 
กองการศึกษาฯ 

ขั้นตอนนี้ไม่นับ
เวลาต่อเนื่อง
จากข้ันตอนที่ 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อบต.กลาย  
 

1-3 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 หน่วยเวลา  วัน 
 

26. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 
26.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 

1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 

1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส าเนา
ถูกต้อง 

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 

1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
ส าเนา
ถูกต้อง 

4 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 

1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส าเนา
ถูกต้อง 

 



26.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 
แบบค าร้องขอย้าย
เข้าเรียน          

 1  ฉบับ  

2 
เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

3 

ใบรับรองเวลาเรียน 
และคะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาค
เรียน 

 1  ฉบับ  

4 
สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ามี 

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถ้ามี 

6 
ค าอธิบายรายวิชา
เพ่ิมเติม 

 1  ฉบับ 
กรณีมีการ
เทียบโอน 

7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถ้ามี 
8 เอกสารส่งตัวจาก

โรงเรียนเดิม (แบบ 
พฐ. 19/1 หรือ 
แบบ บค. 20) 

 

1  ฉบับ 

หากโรงเรียนรับ
ย้าย 

9 รูปถ่ายปัจจุบัน 
ขนาด  1 นิ้ว 

 
2  ฉบับ 

-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว 

10 
ใบมอบตัว 

 
1  ชุด 

-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว 

 
27. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
 

 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
กระทรวง: มหาดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

28.  ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

29. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

30. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

31. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การรับแจ้ง 
 

32. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

 

33. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
 

34. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 

(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 

35. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)  การย้ายออกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 

36. ช่องทำงกำรให้บริกำร  



3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์
ธานี  ต าบลกลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☒ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
     ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

     ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

 
37. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข  ในกำรยื่นค ำขอและในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

1. ให้ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน  

2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดท าหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
38. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
ค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.

กลาย 

 

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

จัดท าเอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการย้าย
ออก 
1. หลักฐาน

2 วัน 
โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.

กลาย 

 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ  
3.สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน 
(ถ้ามี)                      
4.แบบบันทึก
สุขภาพ     (ถ้ามี) 

3 

การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือ 
เอกสารเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 
 

39. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดง
หลักฐานการ
เป็นผู้ปกครอง
ของนักเรียน
ที่มาท าเรื่อง



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

ย้าย 
2) รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 
แบบค าร้องขอย้าย
ออกต่อโรงเรียน   
(พฐ.19)       

 1  ฉบับ  

2 
เอกสารยืนยันการรับ
ย้ายจากโรงเรียน
ปลายทาง  

 1       ฉบับ  

3 
เอกสาร หลักฐาน
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)                                                

 1  ฉบับ  

4 
ใบรับรองเวลาเรียน 
และคะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาคเรียน                            

 1  ฉบับ ถ้ามี 

5 
สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน  

 1  ฉบับ ถ้ามี 

6 แบบบันทึกสุขภาพ    1  ฉบับ ถ้ามี 
 

40. ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
กระทรวง: มหาดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

41. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
42. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

43. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

44. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรรับแจ้ง 
 

45. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
 

46. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

47. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

    ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 
48. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน

ก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
49. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 



สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  
ต าบลกลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

 
50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) 

หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1.  ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน 

1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด 
ดังนี้ 

 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่าน

การประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด  
ดังนี้ 

 1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็น
อันตรายแก่นักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 
 1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่
สิบห้าวัน      นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบโรคศิลป์ 

1.2.3 เด็กท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 

2.  ระยะเวลาการผ่อนผัน 

2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ  1.2.1  
และ  1.2.2  ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ 



2.2 กรณีเด็กมีความจ าเป็นอื่น  ตามข้อ  1.2.3  ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความ
จ าเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง  ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้ 

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว 

 
51.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

 

หมำยเหตุ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

รับค าร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร 

30 นาท ี โรงเรียนวัดเขาพนมไตร
รัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.กลาย 

 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน โรงเรียนวัดเขาพนมไตร
รัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.กลาย 

 

3 
การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนมไตร
รัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.กลาย 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำวัน 
 
52. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

ในวันยื่น 
-รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำ

ร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ใบยื่นค าขอ  
(แบบ บค.16) (ถ้ามี) 
 

 1  ชุด -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)  1       ฉบับ -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
 

3 หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
53. ค่ำธรรมเนียม    

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำย 
กระทรวง: มหำดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
54.  ชื่อกระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
55. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

56. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 
57. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การรับแจ้ง 

 
58. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

 

59. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
 

60. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

   ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 

 
61. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอลาออกของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

62. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  
4) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 



สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบล
กลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 
63. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด อปท. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

           1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16   

           2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเท่านั้น 

 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
64. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

1 
การ

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
ค าร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้อง 

1 ชั่วโมง 

โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.

กลาย 

 

2 
การ

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
นักเรียนและจัดท า

2 วัน 
โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.

 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ
ลาออก 1. 
หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ      3.สมุด
รายงานประจ า ตัว
นักเรียน (ถ้ามี)                      
4.แบบบันทึก
สุขภาพ     (ถ้ามี) 

กลาย 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

จัดท าหนังสือเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณา
ลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 
 

65. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 
 1 ฉบับ รับรองส าเนา

ถูกต้อง 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ใบค าร้องขอลาออก  1  ฉบับ  
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

 
66. ค่ำธรรมเนียม 

 ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำย 
กระทรวง: มหำดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
67.  ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
68. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

69. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

70. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุมัติ 
 

71. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
 

72. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 

73. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 
74. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียน

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

75. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
5) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 



สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  
ต าบลกลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

 
76. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 

     หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 
หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหค านึงถึงประโยชนของผู
เทียบโอนผลการเรียน 
เปนส าคัญ 
     3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูใน
ระดับเดียวกัน 
     แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู  
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับเทียบ
โอน 
     2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการได กรณีดังนี้ 
             กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร 
                    ใหด าเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบ
โอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให
แลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถามีเหตุจ าเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่
ก าหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
             กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถาน



ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home 
School) ฯลฯ 
                    ใหด าเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/
หมวดวิชา จ านวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูก าลังเรียน
และประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
        3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน 
พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 
       4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน
ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
      6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนด 
      7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตาง
ประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี
ประกาศก าหนดไวแลว 
     8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/ค าสั่งก าหนดไวแลว 
 
     9. สถานศึกษาเปนผูจัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของกับ 
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดท าทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข
อมูล 
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ
เอกสารแสดงผล 
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่น ามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
    10. ผทูี่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล
การเรียน 
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

 



77.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

1 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
ค าร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้อง 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 
 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอ
เทียบโอนผลการ
เรียน 

5 วัน โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

3 

การแจ้งผล
การพิจารณา 

จัดท าหนังสือแจ้ง
ผลการขอเทียบโอน
ผลการเรียนและ
เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 หน่วยเวลำ  วัน 
 

78. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ   

  -ไม่มี- 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

-รับรองส าเนาถูกต้อง 
2 ประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) 
 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน

ความรู้ 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 

3 ค าอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ 

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
79. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำย 
กระทรวง: มหำดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
80.  ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  

 
81. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

82. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 
83. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

 
84. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550   

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

4) ค าสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

5) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

6) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 
พ.ศ. 2547 ประกาศเม่ือ 30 กันยายน 2547 

8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 61) 
 
 



85. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 

86. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 
87. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ

ศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.   
88. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

6) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  
ต าบลกลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

 
89. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำม)ี 

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออก
เอกสารฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด าเนินการแจ้งความ และน าใบแจ้งความ
มายื่น 

3. กรณีท่ีหลักฐานช ารุดให้น าเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน 
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

แล้ว 
 
 
 

 



90.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
ค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

สืบค้นและ
ตรวจสอบเอกสาร
ตามท่ีร้องขอ 

2 วัน โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าใบแทน
เอกสารทางการ
ศึกษา/แจ้งผลการ
สืบค้น และเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม 

1 วัน โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ง
ผลการสืบค้น 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 
 

91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณีผู้ที่



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

จบไปแล้ว 
2) รับรอง
ส าเนา
ถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ใบแจ้งความ  1  ฉบับ กรณีเอกสาร
สูญหาย 

2 แบบค าร้อง  1  ฉบับ  
3 รูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 1 นิ้ว  
 2  ฉบับ สวมเชิ้ตขาว ไม่

สวมแว่น/หมวก 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน 

4 เอกสารฉบับเดิมที่
ช ารุด  

 1  ฉบับ กรณีขอแทนใบ
ช ารุด 

 
92. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 

ร้อยละ ☒ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  20  บาท 
หมำยเหตุ กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 



คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
กระทรวง: มหาดไทย  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
93.  ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
94. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

          : องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
 

95. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

96. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
 

97. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 

 

98. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 

99. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 
 
100. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอใช้อาคารสถานที่ของ

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

101. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  
7) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  
ต าบลกลาย     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 



 ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 

  หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี) 

การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระท าในสิ่งผิดกฎหมาย 
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน 

ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันใน

อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าขออาคารสถานที่ 
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
รักษาสถานที่นั้น 

7. การใช้อาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การ
เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

1 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
ค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

15 นาที โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

ทราบทันทีกรณี
ที่เห็นว่าค าขอไม่
ถูกต้องหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

พิจารณาและจัดท า
หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม 

2 วัน โรงเรียนวัดเขาพนม
ไตรรัตน์ สังกัด กอง
การศึกษาฯ อบต.
กลาย 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วัน 
  
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสาร 
ต้องเหลืออายุเกิน 
3 เดือน ณ วันยื่น
ค าขอ 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

  -ไม่มี- 
 



16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 


