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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรบันกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรบันกัเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

3) พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เร่ือง 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรบันกัเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  120 วนั  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรบันกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 19:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 หลกัเกณฑก์ารรบันกัเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรบันกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

 ระยะเวลาการใหบ้ริการรวมที่กาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  

 http://plan.bopp-obec.info/ 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รบัสมคัรและตรวจสอบเอก

สารการสมคัร 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขัน้ตอน 1-5 

เป็นไปตามประกา

ศโรงเรียน) 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบ และ/หรือ จบัฉลาก 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขัน้ตอน 1-5 

เป็นไปตามประกา

ศโรงเรียน) 

3) 

การพิจารณา 
 

ประกาศผล 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขัน้ตอน 1-5 

เป็นไปตามประกา

ศโรงเรียน) 

4) 

การพิจารณา 
 

รายงานตวันกัเรียน 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขัน้ตอน 1-5 

เป็นไปตามประกา

ศโรงเรียน) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

มอบตวั/ขึน้ทะเบียนนกัเรีย

น 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขัน้ตอน 1-5 

เป็นไปตามประกา

ศโรงเรียน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   120 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สาํเนาทะเบียนบ้

าน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-ใชใ้นวนัสมคัร (1 

ฉบบั) 

และวนัมอบตวั (1 

ฉบบั) 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

2) 

ใบสาํคญัการเปลี่

ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-

กรณีมีการเปลี่ยน

ชื่อ-สกลุ 

-ใชใ้นวนัสมคัร (1 

ฉบบั) 

และวนัมอบตวั (1 

ฉบบั) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

3) 

สติูบตัร กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-

เฉพาะระดบัก่อน

ประถมและประถ

มศกึษา 

-ใชใ้นวนัสมคัร (1 

ฉบบั) 

และวนัมอบตวั (1 

ฉบบั) 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบสมคัร 

(หลกัฐานใชใ้นวั

นสมคัร) 

- 1 0 ชดุ (-

หลกัฐานใชใ้นวนัส

มคัร) 

2) 

หลกัฐานแสดงวุ

ฒิการศึกษา หรือ 

ใบรบัรองผลการเ

รียน(หลกัฐานใช้

ในวนัสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-

เฉพาะระดบัมธัยม 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

ใบรบัรองการเป็น

นกัเรียน 

(หลกัฐานใชใ้นวั

นสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-

เฉพาะระดบัมธัยม 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

4) 

รูปถ่ายปัจจบุนั 

ขนาด  1 นิว้ 

(หลกัฐานใชใ้นวั

นสมคัร) 

- 2 0 ฉบบั - 

5) 

ใบมอบตวั 

(หลกัฐานการมอ

บตวั) 

- 1 0 ชดุ (หลกัฐานใชใ้นวนั

มอบตวั) 

6) 

หลกัฐานแสดงวุ

ฒิการศึกษา 

(หลกัฐานการมอ

บตวั) 

- 1 1 ฉบบั (-

หลกัฐานใชใ้นวนั

มอบตวั 

-

เฉพาะระดบัมธัยม 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอย่าง ใบสมคัรเขา้เรียน 

- 

 

2) ตวัอย่าง ใบรบัรองการเป็นนกัเรียน 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

หลกัจากกระบวนการมอบตวัเสรจ็แลว้ 

หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนใหไ้ปย่ืนเรื่องที่สาํนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตามระยะเวลาท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ๆ 

กาํหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยา้ยเขา้เรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

2) พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

3) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง การสง่เด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอยา้ยเขา้เรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 23:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยุดราชการ / โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ใหผู้ป้กครองแจง้ความจาํนงการยา้ยเขา้เรียน 

 

2. โรงเรียนพิจารณาการรบัยา้ยเบือ้งตน้ก่อนรบัคาํขอจากเหตผุล 

ความตอ้งการและความจาํเป็นของนกัเรียนและผูป้กครองท่ีสอดคลอ้งกบั 

 

   2.1 วตัถปุระสงคข์องโรงเรียน 

 

   2.2 จาํนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน 

 

   2.3 แผนการเรียน 

 

 ฯลฯ 

 

3. ใหผู้ป้กครองย่ืนเอกสารการสง่ตวัจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดร้บัยา้ยจากโรงเรียน 

 

4. ระยะเวลาการใหบ้ริการรวมท่ีกาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของ  

คาํขอและเอกสารประกอบ

คาํขอ 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบติัตามเอ

กสารของผูเ้รียน 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

จดัทาํหนงัสือและเสนอผูอ้าํ

นวยการโรงเรียนพิจารณา 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

4) 

- 
 

ดาํเนินการมอบตวั 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(ขัน้ตอนนีไ้ม่นบัเว

ลาต่อเน่ืองจากขัน้

ตอนท่ี 1-3) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1)

 ของนกัเรี

ยน 

(ย่ืนวนัมอบตวั) 

2)

 รบัรองสาํ

เนาถกูตอ้ง) 

2) 

บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผูป้กครอง 

2) 

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

3) 
สาํเนาทะเบียนบ้

าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ของนกัเรียน 

(ย่ืนวนัมอบตวั) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

4) 

สาํเนาทะเบียนบ้

าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผูป้กครอง 

2) 

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํรอ้งขอยา้

ยเขา้เรียน 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารหลกัฐาน

แสดงผลการเรีย

น (ปพ.1) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบรบัรองเวลาเรี

ยน 

และคะแนนเก็บ 

หากยา้ยระหว่าง

ภาคเรียน 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

4) 

สมดุรายงานประ

จาํตวันกัเรียน 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

5) 
แบบบนัทกึสขุภา

พ 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พืน้ฐาน 

6) 
คาํอธิบายรายวิช

าเพิ่มเติม 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการเทียบโ

อน) 

7) ระเบียนสะสม - 1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

8) 

เอกสารสง่ตวัจา

กโรงเรียนเดิม 

(แบบ พฐ. 19/1 

หรือ แบบ บค. 

20) 

- 1 0 ฉบบั (หากโรงเรียนรบัย้

าย) 

9) 

รูปถ่ายปัจจบุนั 

ขนาด  1 นิว้ 

- 2 0 ฉบบั (-

หลกัฐานใชใ้นวนั

มอบตวั) 

10) 

ใบมอบตวั สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (หลกัฐานใชใ้นวนั

มอบตวั) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 
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โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยา้ยออกนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

2) พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

3) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การสง่เด็กเขา้เรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอยา้ยออกนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 23:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยุดราชการ/โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ใหผู้ป้กครองย่ืนคาํรอ้งขอยา้ยออกต่อโรงเรียน 

 

2. โรงเรียนแจง้ผลการพิจารณา และจดัทาํหนงัสือสง่ตวันกัเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการรวมท่ีกาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของ  

คาํขอและเอกสารประกอบ

คาํขอ 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัทาํเอกสาร 

หลกัฐานประกอบการยา้ยอ

อก 

1. 

หลกัฐานแสดงผลการเรียน 

(ปพ.1)  2. 

ใบรบัรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ  

3.สมดุรายงานประจาํตวันกั

เรียน (ถา้มี)  

4.แบบบนัทกึสขุภาพ     

(ถา้มี) 

 
 

2 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัทาํหนงัสือ 

เอกสารเสนอผูอ้าํนวยการโร

งเรียนลงนาม 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (แสดงหลกัฐานกา

รเป็นผูป้กครองขอ

งนกัเรียนท่ีมาทาํเ

รื่องยา้ย 

 

) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํรอ้งขอยา้

ยออกต่อโรงเรียน   

(พฐ.19) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารยืนยนักา

รรบัยา้ยจากโรงเ

รียนปลายทาง 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

เอกสาร 

หลกัฐานแสดงผ

ลการเรียน 

(ปพ.1) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

4) 

ใบรบัรองเวลาเรี

ยน 

และคะแนนเก็บ 

หากยา้ยระหว่าง

ภาคเรียน 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

5) 

สมดุรายงานประ

จาํตวันกัเรียน 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

6) 

แบบบนัทกึสขุภา

พ 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถา้มี) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ที่โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
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หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 



1/6 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: 

การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที ่1) 

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั(ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

1) ของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

2) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัการศึกษาภาคบงัคบั 

พ.ศ. 2546 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน 

การขอผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั(ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1) 

ของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ สาํเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 00:19  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัการศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2546 

 

1. ลกัษณะท่ีสามารถขอผ่อนผนั 

 

  1.1 การขอผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนอายุตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั ตอ้งมีเหตหุน่ึงเหตใุด ดงันี ้

 

     1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดบัปฐมวยั 

 

     1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดบัปฐมวยัหรือเทียบเท่า 

แต่ผูป้กครองรอ้งขอและผ่านการประเมินความพรอ้มทางดา้นสติปัญญา รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์

และสงัคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

  1.2 การขอผ่อนผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนหลงัอายุตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั ตอ้งมีเหตหุน่ึงเหตใุด ดงันี ้

 

     1.2.1 

เด็กเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อรา้ยแรงท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรูข้องเด็กหรืออาจเป็นอนัตรายแก่นกัเรียนอ่ืนตามความเห็น

ของแพทยผ์ูซ้ึ่งไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบโรคศิลป์ 

 

     1.2.2 

เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพกัรกัษาตวัไม่สามารถเขา้เรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนแร

กของ ปีการศกึษาตามความเห็นของแพทยผ์ูซ้ึ่งไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบโรคศิลป์ 

 

     1.2.3 เด็กท่ีมีความจาํเป็นอ่ืนท่ีไม่สามารถเขา้เรียนตามปกติไดด้ว้ยเหตสุดุวิสยัแลว้แต่กรณี 

 

2. ระยะเวลาการผ่อนผนั 

 

  2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพกัรกัษาตวัตามขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 
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ผ่อนผนัไปจนกว่าเด็กจะสามารถเขา้เรียนตามปกติได ้

 

  2.2 กรณีเด็กมีความจาํเป็นอ่ืน ตามขอ้ 1.2.3 

ผ่อนผนัไดค้รัง้ละหนึ่งปีการศึกษาถา้มีความจาํเป็นตอ้งผ่อนผนัเกินกว่าหนึ่งครัง้ 

ใหส้ถานศกึษาพิจารณาจดัการศกึษาเป็นพิเศษให ้

 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการรวมท่ีกาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รบัคาํรอ้ง/ตรวจสอบเอกสา

ร 
 

30 นาท ี โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณา 
 

2 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

จดัทาํหนงัสือและเสนอผูอ้าํ

นวยการโรงเรียนพิจารณาล

งนาม 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สาํเนาทะเบียนบ้ กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

าน หลกัฐานใชใ้นวนัย่ื

น 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

2) 

สติูบตัร กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-

หลกัฐานใชใ้นวนัย่ื

น 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํรอ้งขอเข้

าเรียนก่อนหลงัอ

ายคุรบ (ถา้มี) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (-

หลกัฐานใชใ้นวนัย่ื

น 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

2) 
ใบรบัรองแพทย ์

(ถา้มี) 

- 1 0 ฉบบั (หลกัฐานใชใ้นวนั

ย่ืน) 

3) 

หลกัฐานการจบ

ชัน้อนบุาล (ถา้มี) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 2 ฉบบั (-

หลกัฐานใชใ้นวนัย่ื

น 

-



5/6 
 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 
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สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

2) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง การสง่เด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

 

3) พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอลาออกของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 00:23  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยุดราชการ/โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การขอลาออกของนกัเรียนสงักดั สพฐ. มีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงันี ้

 

 1. นกัเรียนที่ลาออกตอ้งจบการศึกษาภาคบงัคบัหรืออายยุ่างเขา้ปีท่ี 16 

 

 2. กรณียงัไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั และมีอายุตํ่ากว่า 16 ปี ตอ้งเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศกึษาเท่านัน้ 

 

 3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมท่ีกาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของคาํรอ้งและเอก

สารประกอบคาํรอ้ง 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบติัของนกั

เรียนและจดัทาํเอกสารหลกั

ฐานประกอบการลาออก 1. 

หลกัฐานแสดงผลการเรียน 

(ปพ.1)                                               

2. ใบรบัรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ      

3.สมดุรายงานประจาํ 

ตวันกัเรียน (ถา้มี)                      

4.แบบบนัทกึสขุภาพ     

(ถา้มี) 
 

2 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

3) การลงนาม/คณะกรรมก จดัทาํหนงัสือเสนอผูอ้าํนวย 1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ารมีมติ 
 

การโรงเรียนพิจารณาลงนา

ม 
 

เวศ สพม.เขต 1 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รบัรองสาํเนาถกูต้

อง) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบคาํรอ้งขอลาอ

อก 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) รูปถ่าย 1 นิว้ - 2 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 
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หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเทยีบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุติั  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

2) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญา 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

โรงเรียนวดับวรนิเวศ สาํเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 00:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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หลกัการเทียบโอนผลการเรียน 

 1. แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 2. พิจารณาจากเอกสาร หลกัฐานการศกึษาหรือหลกัฐานอ่ืนหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทกัษะ 

หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซบัซอน 

ทัง้นีใ้หคาํนึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน 

เปนสาํคญั 

 3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ 

โดยพิจารณารูปแบบการศกึษาและหลกัสตูรท่ีอยูในระดบัเดียวกนั 

 

 

 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 

 1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจดัการศกึษาลกัษณะการจดัหลกัสตูร 

และสาระการเรียนรู 

ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย 

โดยเทียบเคียงกบัหลกัเกณฑและวิธีการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอน 

 2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาํเนินการได 2 กรณีดงันี ้

 กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดขึน้จากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศกึษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศกึษา การยายหลกัสตูร 

 

ใหดาํเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศกึษารบัผูขอเทียบโอนเปนนั

กเรียน/นกัศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน 

ทัง้นีส้ถานศกึษาควรดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสรจ็ภายใน 1 ภาคเรียน 

ถามีเหตจุาํเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาท่ีกาํหนด 

ใหอยู่ในดลุยพินิจของสถานศกึษา 

 กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทกัษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบนัทางศาสนาสถาบนัฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ 

      ใหดาํเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรบัเทียบโอนกาํหนดรายวิชา/หมวดวิชา 

จาํนวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ท่ีจะรบัเทียบโอนตามความเหมาะสม 

รวมทัง้กรณีของผูกาํลงัเรียนและประสงคจะไปศกึษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ซึ่งจะตองไดรบัอนญุาตจากหวัหนาสถานศกึษากอน 

 3. การกาํหนดอายขุองผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอยู่ในดลุยพินิจของสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอน โดยพิจารณาบน 
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พืน้ฐานของธรรมชาติวิชา ความทนัสมยั ทนัตอเหตกุารณและสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจบุนั 

    4. 

การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลกัฐา

นเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมท่ีไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

   5. นกัเรียนที่ไดรบัการเทียบโอนผลการเรียนตองศกึษาตอเนื่องในสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอน อยางนอย 

1 ภาคเรียน 

   6. การจบหลกัสตูรของผูขอเทียบโอน 

การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลกัสตูรของสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอนกาํห

นด 

   7. 

การเทียบโอนผลการเรียนสาํหรบันกัเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วฒันธรรมในตางประเทศเปน

เวลา 1 ปการศึกษา 

ใหถือปฏิบติัตามแนวทางการเทียบชัน้การศกึษาท่ีกระทรวงศกึษาธิการไดมีประกาศกาํหนดไวแลว 

   8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลกัสตูรเดิมของกระทรวงศกึษาธิการ 

ใหถือปฏิบติัตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนท่ีกระทรวงศกึษาธิการไดมีระเบียบ/คาํสั่งกาํหนดไวแลว 

   9. 

สถานศึกษาเปนผูจดัทาํเอกสาร/หลกัฐานการศกึษาท่ีเก่ียวของกบัการเทียบโอนผลการเรียนโดยบนัทกึผลการเที

ยบโอนไวเปนหลกัฐาน 

และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูย่ืนความจาํนงและจดัเก็บเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวของกบัการเทีย

บโอน พรอมทัง้จดัทาํทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง 

สถานศึกษาสามารถบนัทกึขอมลู 

การเทียบโอนไวในชองหมายเหตโุดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกส

ารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นาํมาขอเทียบโอนไวดวยกนั 

  10. 

ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมคัรเขาเปนนกัเรียนของสถานศกึษาท่ีรบัเทียบโอนผลการเ

รียน 

 

ทัง้นี ้ระยะเวลาใหบ้รกิารเริ่มนบัเมื่อเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของคาํรอ้งและเอก

สารประกอบคาํรอ้ง 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณาการ

ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

5 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

จดัทาํหนงัสือแจง้ผลการขอ

เทียบโอนผลการเรียนและเ

สนอผูอ้าํนวยการโรงเรียนล

งนาม 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 1 ชดุ (-

ใชก้รณีเทียบโอนค

วามรู ้
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง) 

2) 

ประมวลรายวิชา 

(Course 

Syllabus) 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 1 ชดุ (-

ใชก้รณีเทียบโอนค

วามรู ้

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

3) 

คาํอธิบายรายวิช

า 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 1 ชดุ (-

ใชก้รณีเทียบโอนค

วามรู ้

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

4) 

เอกสาร/หลกัฐาน

ที่แสดงถึงทกัษะ/

ประสบการณห์รื

อความเชี่ยวชาญ

ในวิชานัน้ๆ 

- 1 1 ชดุ (-

ใชก้รณีเทียบโอน

ทกัษะ/ประสบการ

ณ ์

-

รบัรองสาํเนาถกูต้

อง 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศกึษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 

 

2) แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

3) คาํสั่งกระทรวงศกึษาธิการท่ี  สพฐ. 616/2552 เร่ือง  

การจดัทาํระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.1) ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2552 

 

4) คาํสั่งกระทรวงศกึษาท่ี สพฐ. 617/2552 เร่ือง 

การจดัทาํประกาศนียบตัรหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ. 2) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 

5) คาํสั่งกระทรวงศกึษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใ้ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ลงวนัที่ 11 

กรกฎาคม 51 

 

6) คาํสั่งกระทรวงศกึษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 เร่ือง 

การจดัทาํแบบรายงานผูส้าํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.3) ลงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2552 

 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าดว้ยใบสทุธิของสถานศกึษาและหนงัสือรบัรองความรูข้องสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

ประกาศเมื่อ 30 กนัยายน 2547 

 

8) ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 00:29  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ใบแทนเอกสารทางการศกึษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวฒุิการศึกษา 

ซึ่งสถานศกึษาเคยออกเอกสารฉบบัจรงิใหแ้ลว้ โดยใบแทนจะมีลกัษณะแตกต่างจากเอกสารจรงิ 

ตามรูปแบบท่ีกระทรวงศกึษาธิการกาํหนด 

 กรณีท่ีหลกัฐานสญูหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะตอ้งดาํเนินการแจง้ความ และนาํใบแจง้ความมาย่ืน 

 กรณีท่ีหลกัฐานชาํรุดใหน้าํเอกสารฉบบัเก่ามาย่ืนเป็นหลกัฐาน 

 ระยะเวลาการใหบ้ริการรวมที่กาํหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของคาํขอและเอก

สารประกอบคาํขอ 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สืบคน้และตรวจสอบเอกสา

รตามที่รอ้งขอ 
 

2 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

จดัทาํใบแทนเอกสารทางกา

รศกึษา/แจง้ผลการสืบคน้ 

และเสนอผูอ้าํนวยการโรงเรี

ยนลงนาม 
 

1 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(กรณีไม่พบหลกัฐ

านจะแจง้ผลการสื

บคน้) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (กรณีผูท้ี่จบไปแล้

ว) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบแจง้ความ กองบญัชาการตาํร

วจนครบาล 

1 0 ฉบบั (กรณีเอกสารสญู

หาย) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

แบบคาํรอ้ง สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

รูปถ่ายหนา้ตรง 

ขนาด 1 นิว้ 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

2 0 ฉบบั (สวมเชิต้ขาว 

ไม่สวมแว่น/หมวก 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน) 

4) 

เอกสารฉบบัเดิม

ท่ีชาํรุด 

สาํนกังานคณะกรร

มการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (กรณีขอแทนใบ

ชาํรุด) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนยีมฉบบัละ 30 บาท)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 

อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 
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ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานทีข่องโรงเรียนสังกดั สพฐ. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอ้าคารสถานที่ของโรงเรียนสงักดั สพฐ. 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนวดับวรนิเวศ สพม.เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ีของสถานศกึษา พ.ศ. 2539 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใชอ้าคารสถานที่ของโรงเรียนสงักดั สพฐ. โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สาํเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 00:32  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนกาํหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การขอใชอ้าคารสถานที่อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และตอ้งอยู่ในเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
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 ไม่ใชอ้าคารสถานท่ีกระทาํในสิ่งผิดกฎหมาย 

 ไม่ใชอ้าคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีต่อประชาชน 

 ไม่ใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อจดังานรื่นเรงิในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อใหเ้กิดเสียงดงัจนเป็นเหตเุดือดรอ้น 

ราํคาญแก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คียง 

 ไม่ใชอ้าคารสถานท่ีจดักิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ในทาํนองเดียวกนัในอาคารสถานท่ีของสถานศกึษา 

 ไม่ใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบไุวใ้นคาํขออาคารสถานที่ 

 โดยที่สถานศกึษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลอ่ืนจะเขา้มาตอ้งปฏิบติัตนใหช้อบดว้ยวฒันธรรมและ ศีลธรรมอนัดี 

ตลอดทัง้ตอ้งเชื่อฟังหวัหนา้สถานศึกษา หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบรกัษาสถานท่ีนัน้ 

 การใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกตัง้หรือดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตอ้งไม่กระทบต่อ 

การเรียนการสอนของสถานศกึษานัน้ๆ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทกุพรรคการเมือง 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของคาํขอและเอก

สารประกอบคาํขอ 
 

15 นาท ี โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

(เจา้หนา้ท่ีตรวจส

อบคาํขอและราย

การเอกสารหรือห

ลกัฐานและแจง้ให้

ผูย่ื้นคาํขอทราบทั

นทีกรณีที่เห็นว่า

คาํขอไม่ถกูตอ้งหรื

อขาดเอกสารหรือ

หลกัฐานใด) 

2) 

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ 
 

พิจารณาและจดัทาํหนงัสือ

แจง้ผลการพิจารณาเสนอผู้

อาํนวยการโรงเรียนลงนาม 
 

2 วนั โรงเรียนวดับวรนิ

เวศ สพม.เขต 1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนั 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัปร

ะชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (เอกสารตอ้งเหลือ

อายเุกิน 3 เดือน 

ณ วนัย่ืนคาํขอ) 

2) 

สาํเนาทะเบียนบ้

าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (เอกสารตอ้งเหลือ

อายเุกิน 3 เดือน 

ณ วนัย่ืนคาํขอ 

) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนวดับวรนิเวศ 250 ถนนพระสเุมรุ 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0-22820025 โทรสาร 0-22800564 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน รอ้งเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 
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อาคารหอประชมุพญาไท ซอยศรีอยธุยา 5 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0-2354-3884 

โทรสาร 0-2354-3887 และ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรีทาํเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ระเบียบโรงเรียนวดับวรนิเวศว่าดว้ยการใชอ้าคารสถานท่ี 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพิ่มพ ์ 19/07/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สพม.เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
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