
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การรบันกัเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวัดตาล) สพป.นนทบุรี เขต 2 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตัิเกีย่วกับการรับนักเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีให้บริกำร: สถาบันการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบตัิเกีย่วกับการรับนักเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  120 วัน  

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 21:02  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวัดตาล /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน ทกุวนั (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 



 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 หลักเกณฑ์การรบันกัเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรบันกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

 ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริม่นับเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 

  

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับสมัครและตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขั้นตอน 1-5 

เป็นไปตาม

ประกาศโรงเรียน) 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบ และ/หรอื จับฉลาก 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขั้นตอน 1-5 

เป็นไปตาม

ประกาศโรงเรียน) 

3) 

การพิจารณา 
 

ประกาศผล 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขั้นตอน 1-5 

เป็นไปตาม

ประกาศโรงเรียน) 

4) 

การพิจารณา 
 

รายงานตัวนกัเรียน 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขั้นตอน 1-5 

เป็นไปตาม

ประกาศโรงเรียน) 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

มอบตัว/ข้ึนทะเบียน

นักเรียน 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ช่วงเวลาระหว่าง

ขั้นตอน 1-5 

เป็นไปตาม

ประกาศโรงเรียน) 



 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   120 วัน 

 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (-ใช้ในวันสมคัร 

(1 ฉบับ) และวัน

มอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ใบส าคัญการ

เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (-กรณีมีการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุล 

-ใช้ในวันสมัคร (1 

ฉบับ) และวัน

มอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

3) 

สูติบตัร กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (-เฉพาะระดบั

ก่อนประถมและ

ประถมศกึษา 

-ใช้ในวันสมัคร (1 

ฉบับ) และวัน

มอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 



 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบสมัคร 

(หลักฐานใช้ใน

วันสมัคร) 

- 1 0 ชุด (-หลักฐานใช้ใน

วันสมัคร) 

2) 

หลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา 

หรือ ใบรับรอง

ผลการเรียน

(หลักฐานใช้ใน

วันสมัคร) 

- 1 1 ฉบับ (-เฉพาะระดบั

มัธยม 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

3) 

ใบรับรองการ

เป็นนักเรยีน 

(หลักฐานใช้ใน

วันสมัคร) 

- 1 1 ฉบับ (-เฉพาะระดบั

มัธยม 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

4) 

รูปถ่ายปัจจบุัน 

ขนาด  1 นิ้ว 

(หลักฐานใช้ใน

วันสมัคร) 

- 2 0 ฉบับ - 

5) 

ใบมอบตัว 

(หลักฐานการ

มอบตัว) 

- 1 0 ชุด (หลักฐานใช้ในวัน

มอบตัว) 

6) 

หลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษา 

(หลักฐานการ

มอบตัว) 

- 1 1 ฉบับ (-หลักฐานใช้ใน

วันมอบตัว 

-เฉพาะระดบั

มัธยม 

-รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 



 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) มีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณย์ี ทีโ่รงเรียนวดัตาล 39 หมูท่ี่ ค าบลบางตะไนย์ 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณย์ี ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 2   

หมายเหตุ - 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรียน 

- 

 

2) ตัวอย่าง ใบรับรองการเปน็นักเรียน 

- 

 

18. หมำยเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสรจ็แล้ว หากเด็กคนใดไม่มทีี่เรียนให้ไปยืน่เรื่องที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตาม

ระยะเวลาที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานั้นๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 

 

วันท่ีพิมพ ์ 19/08/2563 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที ่1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล

สพป.นนทบุรี เขต 2 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 



 

 


