
คู่มอืส าหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:โรงเรียนกุดตุม้วิทยา  สพม.เขต 30 
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ: โรงเรียนกุดตุม้วิทยา  สพม.เขต 30  
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ อนุมติั 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง   

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดบั

ต ่ากว่าปริญญา 
6. ระดับผลกระทบ บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ สถาบนัการศึกษา 
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข้อบังคบั) - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาท ี
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน   0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน (เพือ่ใช้ในระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดั สพฐ. 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานที่ให้บริการ   โรงเรียนกุดตุม้วิทยา  เลขท่ี 90 หมู่ 10 ถนนชยัภูมิ – บวัใหญ่ ต าบลกุดตุม้ อ  าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ  รหสัไปรษณีย ์36000  โทร. 044 – 810175   

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการ  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   
  08.30 – 16.30 น. 

  
 

  หมายเหตุ: (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 



 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
     หลกัการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     2. พิจารณาจากเอกสาร หลกัฐานการศึกษาหรือหลกัฐานอ่ืนหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ หรือ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ซบัซอ้น ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ทียบโอนผล
การเรียนเป็นส าคญั 
     3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลกัสูตรท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
     แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพ้ิจารณาจากรูปแบบการจดัการศึกษาลกัษณะการจดัหลกัสูตร และสาระการเรียนรู้  
ซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน 
     2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการได 2 กรณีดงัน้ี 
             กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบ
การศึกษา การยา้ยหลกัสูตร 
                    ใหด้  าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือตน้ภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียน ทั้งน้ีสถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  
ถา้มีเหตุจ  าเป็นผูข้อเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนไดภ้ายในช่วงเวลาท่ีก  าหนด ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 
             กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรู้ทกัษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบนัทางศาสนาสถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพ บา้นเรียน (Home School) ฯลฯ 
                    ใหด้  าเนินการตน้ภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนดรายวชิา/หมวดวิชา 
จ  านวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูก้  าลงัเรียนและประสงคจ์ะไป
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้สถานศึกษาก่อน 
        3. การก าหนดอายขุองผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน โดยพิจารณาบน 
พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั 
       4. การพิจารณาใหผ้ลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาท่ีไดจ้ากการเทียบโอนผลการเรียนใหผ้ลการเรียนตามหลกัฐาน
เดิมท่ีปรากฏหรือใหก้ารเรียนใหม่ท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
      5. นกัเรียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน 
      6. การจบหลกัสูตรของผูข้อเทียบโอน การใหห้น่วยกิต/หน่วยการเรียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารจบหลกัสูตรของ
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนด 
      7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน/วฒันธรรมในต่างประเทศเป็นเวลา 
1 ปีการศึกษา ใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศก าหนดไวแ้ลว้ 
     8. การเทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่หลกัสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางการเทียบโอนผลการ



เรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดม้ีระเบียบ/ค าสัง่ก  าหนดไวแ้ลว้ 
     9. สถานศึกษาเป็นผูจ้ดัท าเอกสาร/หลกัฐานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเทียบโอนผลการเรียนโดยบนัทึกผลการเทียบ
โอนไวเ้ป็นหลกัฐาน และออกใบแจง้ผลการเทียบโอนใหแ้ก่ผูย้ืน่ความจ านงและจดัเก็บเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเทียบโอน พร้อมทั้งจดัท าทะเบียนผูข้อเทียบโอนผลการเรียนไวเ้พ่ือการอา้งอิง สถานศึกษาสามารถบนัทึกขอ้มลู 
การเทียบโอนไวใ้นช่องหมายเหตุโดยไม่ตอ้งกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล 
การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมท่ีน ามาขอเทียบโอนไวด้ว้ยกนั 
    10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผลการเรียน 
ทั้งน้ี ระยะเวลาใหบ้ริการเร่ิมนบัเม่ือเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอยีดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที 
ชัว่โมง 
วนั วนัท า
การ เดือน 

ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผดิชอบ 

(ในระบบมช่ีองให้
เลอืกกระทรวง และ
ช่องให้เลอืก กรม/กลุ่ม

งาน) 

หมายเหตุ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถกู
ตอ้ง ครบถว้นของค า
ร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้อง 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกุดตุม้วิทยา 
สพม.เขต 30  

 
 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน 

5 วนั โรงเรียนกุดตุม้วิทยา 
สพม.เขต 30  

 

3 

การแจง้ผล
การพิจารณา 

จดัท าหนงัสือแจง้ผล
การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ลงนาม 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกุดตุม้วิทยา 
สพม.เขต 30 
  

 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 



14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน  

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

  -ไม่มี- 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสารยืน่
เพิม่เตมิ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)   

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใชก้รณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2 ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใชก้รณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3 ค าอธิบายรายวิชา ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 1 ชุด -ใชก้รณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4 เอกสาร/หลกัฐานท่ี
แสดงถึงทกัษะ/
ประสบการณ์หรือความ
เช่ียวชาญในวิชานั้นๆ 

- 1 1 ชุด -ใชก้รณีเทียบโอน
ทกัษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
 
 
 
 
 



16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มลูค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีโรงเรียนกุดตุม้วิทยา  เลขท่ี 90 หมู่ 10 ถนนชยัภูมิ – บวัใหญ่ ต าบลกุดตุม้ 

อ  าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ  รหสัไปรษณีย ์36000  โทร. 044 – 885185  
2) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 เลขท่ี 275/13 หมู่ท่ี 7  
 ถนนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  สาย 1 ต าบลในเมือง อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  

รหสัไปรษณีย ์36000 
หมายเหตุ -  

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ -  

4)  ศนูยบ์ริการประชาชน  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล  
     ตู ้ปณ. 1111  เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม  ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 
19. หมายเหตุ 

- 
 

http://www.1111.go.th/
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศกึษาของโรงเรียนสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

2) แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 

3) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการที ่ สพฐ. 616/2552 เร่ือง  การจดัท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.1) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2552 
 

4) ค าสัง่กระทรวงศึกษาที ่สพฐ. 617/2552 เร่ือง การจดัท าประกาศนียบตัรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (ปพ. 2) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2552 
 

5) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ลงวนัที ่11 
กรกฎาคม 51 
 

6) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เร่ือง การจดัท าแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.3) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2552 
 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสทุธิของสถานศึกษาและหนงัสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
ประกาศเมื่อ 30 กนัยายน 2547 
 

8) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  



2/5 
 

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:42  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกดุตุม้วิทยา เลขที ่90 หมู่ที ่10 ถนนชยัภูมิ-บวัใหญ่ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ใบแทนเอกสารทางการศกึษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวฒุิการศกึษา ซึง่สถานศกึษาเคยออกเอกสารฉบบัจริงให้
แล้ว โดยใบแทนจะมีลกัษณะแตกตา่งจากเอกสารจริง ตามรูปแบบท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด 
 กรณีท่ีหลกัฐานสญูหายและขอใหม ่(ขอใบแทน) จะต้องด าเนินการแจ้งความ และน าใบแจ้งความมาย่ืน 
 กรณีท่ีหลกัฐานช ารุดให้น าเอกสารฉบบัเก่ามาย่ืนเป็นหลกัฐาน 
 ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 
การพิจารณา 
 

สืบค้นและตรวจสอบ
เอกสารตามท่ีร้องขอ 
 

2 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าใบแทนเอกสาร
ทางการศกึษา/แจ้งผลการ
สืบค้น และเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นาม 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(กรณีไมพ่บ
หลกัฐานจะแจ้ง
ผลการสืบค้น) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   4 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ท่ีจบไป
แล้ว) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบแจ้งความ กองบญัชาการ

ต ารวจนครบาล 

1 0 ฉบบั (กรณีเอกสารสญู
หาย) 

2) 
แบบค าร้อง ส านกังาน

คณะกรรมการ
1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

3) 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1 นิว้ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

2 0 ฉบบั (สวมเชิต้ขาว ไม่
สวมแวน่/หมวก 
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 
เดือน) 

4) 

เอกสารฉบบัเดมิ
ท่ีช ารุด 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (กรณีขอแทนใบ
ช ารุด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดมิ 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบบัละ 30 บาท)   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 10 ถนนชยัภมูิ-

บวัใหญ่ ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
เลขท่ี 275/13 หมูท่ี่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมูิ สาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดั
ชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล 
ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 
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หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา 

สพม.เขต 30 สพฐ.ศธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

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

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:15  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกดุตุม้วิทยา เลขที ่90 หมู่ที ่10 ถนนชยัภูมิ-บวัใหญ่ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ / โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านงการย้ายเข้าเรียน 
 
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบือ้งต้นก่อนรับค าขอจากเหตผุล ความต้องการและความจ าเป็นของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองท่ีสอดคล้องกบั 
 
   2.1 วตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 
 
   2.2 จ านวนนกัเรียนตอ่ห้องเรียน 
 
   2.3 แผนการเรียน 
 
 ฯลฯ 
 
3. ให้ผู้ปกครองย่ืนเอกสารการสง่ตวัจากโรงเรียนเดมิ (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เม่ือได้รับย้ายจากโรงเรียน 
 
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนของ  ค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ เรียน 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณา 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 
- 
 

ด าเนินการมอบตวั 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(ขัน้ตอนนีไ้มน่บั
เวลาตอ่เน่ืองจาก
ขัน้ตอนท่ี 1-3) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   3 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ของ
นกัเรียน (ย่ืนวนั
มอบตวั) 
2) รับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผู้ปกครอง 
2) รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
) 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ของนกัเรียน 
(ย่ืนวนัมอบตวั) 
2) รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
) 

4) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผู้ปกครอง 
2) รับรองส าเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้อง 
) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าร้องขอ
ย้ายเข้าเรียน 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารหลกัฐาน
แสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบรับรองเวลา
เรียน และ
คะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาค
เรียน 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

4) 

สมดุรายงาน
ประจ าตวั
นกัเรียน 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

5) 

แบบบนัทกึ
สขุภาพ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

6) 
ค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเตมิ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีการเทียบ
โอน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) ระเบียนสะสม - 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

8) 

เอกสารสง่ตวั
จากโรงเรียนเดมิ 
(แบบ พฐ. 19/1 
หรือ แบบ บค. 
20) 

- 1 0 ฉบบั (หากโรงเรียนรับ
ย้าย) 

9) 
รูปถ่ายปัจจบุนั 
ขนาด  1 นิว้ 

- 2 0 ฉบบั (-หลกัฐานใช้ใน
วนัมอบตวั) 

10) 

ใบมอบตวั ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (หลกัฐานใช้ในวนั
มอบตวั) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) มีค่าใช้จ่ายอ่ืนในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 10 ถนนชยัภมูิ-

บวัใหญ่ ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
เลขท่ี 275/13 หมูท่ี่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมูิ สาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดั
ชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล 
ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา 

สพม.เขต 30 สพฐ.ศธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอย้ายออกนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

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

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:20  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกดุตุม้วิทยา เลขที ่90 หมู่ที ่10 ถนนชยัภูมิ-บวัใหญ่ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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1. ให้ผู้ปกครองย่ืนค าร้องขอย้ายออกตอ่โรงเรียน 
 
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจดัท าหนงัสือสง่ตวันกัเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนของ  ค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัท าเอกสาร หลกัฐาน
ประกอบการย้ายออก 
1. หลกัฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)  2. ใบรับรอง
เวลาเรียน และคะแนนเก็บ  
3.สมดุรายงานประจ าตวั
นกัเรียน (ถ้ามี)  4.แบบ
บนัทกึสขุภาพ     (ถ้ามี) 
 
 

2 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัท าหนงัสือ เอกสารเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นาม 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   4 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบบั (แสดงหลกัฐาน
การเป็นผู้ปกครอง
ของนกัเรียนท่ีมา
ท าเร่ืองย้าย) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าร้องขอ
ย้ายออกตอ่
โรงเรียน   
(พฐ.19) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสารยืนยนั
การรับย้ายจาก
โรงเรียน
ปลายทาง 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสาร หลกัฐาน
แสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

4) 

ใบรับรองเวลา
เรียน และ
คะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาค
เรียน 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

5) สมดุรายงาน ส านกังาน 1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั
นกัเรียน 

คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

6) 

แบบบนัทกึ
สขุภาพ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั (ถ้ามี) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 10 ถนนชยัภมูิ-

บวัใหญ่ ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
เลขท่ี 275/13 หมูท่ี่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมูิ สาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดั
ชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล 
ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา 

สพม.เขต 30 สพฐ.ศธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอลาออกของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:30  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกดุตุม้วิทยา เลขที ่90 หมู่ที ่10 ถนนชยัภูมิ-บวัใหญ่ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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การขอลาออกของนกัเรียนสงักดั สพฐ. มีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ดงันี ้
 
 1. นกัเรียนท่ีลาออกต้องจบการศกึษาภาคบงัคบัหรืออายยุา่งเข้าปีท่ี 16 
 
 2. กรณียงัไมจ่บการศกึษาภาคบงัคบั และมีอายตุ ่ากวา่ 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพ่ือเปล่ียนรูปแบบการศกึษาเท่านัน้ 
 
 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วนของค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้อง 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
นกัเรียนและจดัท าเอกสาร
หลกัฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลกัฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ      3.สมดุ
รายงานประจ า ตวันกัเรียน 
(ถ้ามี)                      4.
แบบบนัทกึสขุภาพ     (ถ้า
มี) 
 

2 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม 

1 ชัว่โมง โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   4 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบค าร้องขอ
ลาออก 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1 0 ฉบบั - 

2) รูปถ่าย 1 นิว้ - 2 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 10 ถนนชยัภมูิ-

บวัใหญ่ ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
เลขท่ี 275/13 หมูท่ี่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมูิ สาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดั
ชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล 
ถนนพิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา 

สพม.เขต 30 สพฐ.ศธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนกดุตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรับนกัเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 
 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เร่ือง 
นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการรับนกัเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  120 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 10:07  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกดุตุม้วิทยา เลขที ่90 หมู่ที ่10 ถนนชยัภูมิ-บวัใหญ่ ต าบลกดุตุม้ อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั ทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั
เทีย่ง) 
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หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 หลกัเกณฑ์การรับนกัเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เร่ืองการรับนกัเรียนในแตล่ะปีการศกึษา 
 ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
  
 http://plan.bopp-obec.info/ 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับสมคัรและตรวจสอบ
เอกสารการสมคัร 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(ชว่งเวลาระหวา่ง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบ และ/หรือ จบัฉลาก 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(ชว่งเวลาระหวา่ง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

3) 

การพิจารณา 
 

ประกาศผล 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(ชว่งเวลาระหวา่ง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

4) 

การพิจารณา 
 

รายงานตวันกัเรียน 
 

1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม
วิทยา สพม.เขต 
30 

(ชว่งเวลาระหวา่ง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

5) การลงนาม/ มอบตวั/ขึน้ทะเบียน 1 วนั โรงเรียนกดุตุ้ม (ชว่งเวลาระหวา่ง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

นกัเรียน 
 

วิทยา สพม.เขต 
30 

ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   120 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
) 

2) 

ใบส าคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-กรณีมีการ
เปล่ียนช่ือ-สกลุ 
-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
) 

3) 
สตูบิตัร กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (-เฉพาะระดบั

ก่อนประถมและ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประถมศกึษา 
-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบสมคัร 
(หลกัฐานใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 0 ชดุ (-หลกัฐานใช้ใน
วนัสมคัร) 

2) 

หลกัฐานแสดง
วฒุิการศกึษา 
หรือ ใบรับรองผล
การเรียน
(หลกัฐานใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-เฉพาะระดบั
มธัยม 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

3) 

ใบรับรองการเป็น
นกัเรียน 
(หลกัฐานใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-เฉพาะระดบั
มธัยม 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

4) 

รูปถ่ายปัจจบุนั 
ขนาด  1 นิว้ 
(หลกัฐานใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 2 0 ฉบบั - 

5) 
ใบมอบตวั 
(หลกัฐานการ

- 1 0 ชดุ (หลกัฐานใช้ในวนั
มอบตวั) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มอบตวั) 

6) 

หลกัฐานแสดง
วฒุิการศกึษา 
(หลกัฐานการ
มอบตวั) 

- 1 1 ฉบบั (-หลกัฐานใช้ใน
วนัมอบตวั 
-เฉพาะระดบั
มธัยม 
-รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) มีค่าใช้จ่ายอ่ืนในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 10 ถนนชยัภมูิ-

บวัใหญ่ ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-885185 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
เลขท่ี 275/13 หมูท่ี่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมูิ สาย 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมูิ จงัหวดั
ชยัภมูิ รหสัไปรษณีย์ 36000 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่ง ใบสมคัรเข้าเรียน 

- 
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2) ตวัอยา่ง ใบรับรองการเป็นนกัเรียน 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
หลกัจากกระบวนการมอบตวัเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีท่ีเรียนให้ไปย่ืนเร่ืองท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาม
ระยะเวลาท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนกดุตุ้มวิทยา 

สพม.เขต 30 สพฐ.ศธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


