
 



 

 

คู่มอืส ำหรับประชำชน เร่ือง : กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง (ใจดีอุปถัมภ์) ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำรเขต ๑  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนกำร 

1. ช่ือกระบวนงำน:           การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ.  

2. หน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ:  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑   

3. ประเภทของงำนบริกำร   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยงานเดียว 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร  การข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง  

1) พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงก  าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัการรับนักเรียน
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

6. ระดับผลกระทบ   -บริการท่ีมคีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ 

                           -สังคมบริการทัว่ไป 

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร      สว่นกลาง  สว่นภูมภิาค  ทอ้งถ่ิน   สถาบนัการศึกษา  สว่นกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมภิาค (ตาม

กฎกระทรวง)   สว่นกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมภิาค (นอกกฎกระทรวง)  ตา่งประเทศ  



8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ช่ือกฎหมำย/ข้อบังคับ)  

-ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแผนปฏิบติัเกีย่วกบัการรับ
นักเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลำ วัน 

 9. ข้อมูลสถิติ  

                   -จ านวนเฉล่ียตอ่เดือน (ใสเ่ป็นตวัเลข)  

                   -จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเ่ป็นตวัเลข) 0  

                   -จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใสเ่ป็นตวัเลข) 0  

ส่วนของคู่ มือประชำชน  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่ มือประชำชน (เพือ่ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั 

สพฐ. 11. *ชอ่งทางการให้บริการ 

 1) ติดตอ่ด้์ยตนเอง ณ สถานท่ีให้บริการ  

สถำนทีใ่ห้บริกำร   โรงเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการเขต ๑   เลขท่ี ๑๒๗  ถนนสุขสวสัด์ิ อ าเภอพระสมทุเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 102๙0  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   

               - เปิดให้บริการตลอด 24 ช ัว่โมง  

                - วนัจนัทร์-วนัอาทิตย์ ไมเ่วน้หยุดราชการ  มพีกัเท่ียง  

                - เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.30น.  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก  าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

 

 



12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี)  

1) หลกัเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เร่ืองการรับนักเรียนในแตล่ะปี
การศึกษา  

2) ระยะเวลาการให้บริการท่ีก  าหนดในคูม่ือ เร่ิมนับเมือ่ไดต้ร์จสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถ้์นแล้์ว 

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

 13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ   

 1. กำรตรวจสอบ เอกสำร   รับสมคัรและตรวจสอบ เอกสารการสมคัร  

 2. กำรพจิำรณำ อนุญำต     สอบ และ/หรือ จบัฉลาก  

 3. กำรพจิำรณำ อนุญำต     ประกาศผล  

 4. กำรแจ้งผลกำร พจิำรณำ รายงานตวันักเรียน  

5. กำรลงนำม อนุญำต   มอบตวัข้ึนทะเบียนนักเรียน  

ช่ัวเวลำระหว่ำง ขั้นตอน 1-5 เป็นไป ตำมประกำศโรงเรียน) ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 120 หน่วยเวลำ  วัน 14. 

งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏบัิติรำชกำรมำแล้ว   

     - ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว ระยะเวลารวมหลงัลดขั้นตอน หนว่ย
ของเวลา วนั 

 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  

        15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

                 1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมการปกครอง ฉบบัจริง  1  ฉบบั ส าเนา 2 ฉบบั ใชใ้นวนัสมคัร 1 ฉบบั         

และวนันมอบตวั  (1 ฉบบั) รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

                 2. ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนช่ือ กรมการปกครอง ฉบบัจริง 1 ฉบบั ส าเนา 2 ฉบบั ใชใ้นวนัสมคัร  

 1 ฉบบั และวนัมอบตวั  (1 ฉบบั) รับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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                  3 สูติบัตร กรมการปกครอง ฉบบัจริง 1 ฉบบั ส าเนา 2 ฉบบั ใชใ้นวนัสมคัร 1 ฉบบั  

  และวนัมามอบตวั  (1 ฉบบั) รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

        15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิม่เติม  

                  หลักฐำนกำรสมัคร 

1. ใบสมัคร หลกัฐานใชใ้นวนัสมคัร 1 ชดุ Click here to enter text 

2. หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน หลกัฐานใชใ้นวนัสมคัร 1 ฉบบั  

3. ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน หลกัฐานใชใ้นั์นสมคัร 1 ฉบบั  

4.  รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้์ว   หลกัฐานใชใ้นวนัรับสมคัร 2 ฉบบั  

5.  ใบมอบตัว  (หลกัฐานการมอบตวั) 1 ชดุ  

6.  หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ (หลกัฐานการมอบตวั)  1 ฉบบั หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตวัรับ

รองส าเนาถูกตอ้ง  

16. ค่ำธรรมเนียม  

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม Click here to enter text.  

ร้อยละ   ใชห้นว่ยคา่ธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดคา่ธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีชอ่งน้ี) 

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) Click here to enter text.  

หมำยเหตุ มคีา่ใชจ้า่ยอ่ืนในการมอบตั์เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน  

 17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  

       1) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียนโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถมัภ์) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต๑เลขท่ี ๑๒๗  ถนนสุขสวสัด์ิ อ าเภอ
พระสมทุเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 102๙0   

        2) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย์ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑   เลขท่ี 34 ถนนสุขมุวทิ ต.ปากน ้ า อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270   

สายดว่นกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  



18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่ มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิม่เติม ถ้ำมี)  

 ชื่อเอกสาร  

อพัโหลดไฟล์เอกสาร     ใชลิ้งค์ไฟล์เอกสาร) หากตอ้งการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกชอ่งน้ี ) 

(ในระบบมใีห้คลิก เพื่ออพัโหลดไฟลวเอกสารตั์อยา่ง) 

19. หมำยเหตุ หลกัจากกระบ์นการมอบตั์เสร็จแล้์ว  หากเด็กคนใดไมม่ท่ีีเรียนให้ไปย่ืนเร่ืองท่ี ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาตาม ระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นๆ ก  าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 


