
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลำออกของนกัเรยีนในโรงเรยีนเฉพำะควำมพกิำรในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เข กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขอลาออกของนักเรยีนสงักัด สพฐ. มหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 

 

1. นักเรยีนทีล่าออกตอ้งจบการศกึษาภาคบงัคับหรอือายุยา่งเขา้ปีที ่16 

 

2. กรณียังไมจ่บการศกึษาภาคบงัคบั และมอีายตุ า่กวา่ 16 ปีตอ้งเป็นการลาออกเพือ่เปลีย่นรูปแบบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ 

ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ/โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิด
ตามบรบิทของโรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของค ารอ้งและเอกสารประกอบ
ค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนักเรยีนและจัดท าเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการลาออก 1. หลกัฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลาเรยีน และคะแนนเก็บ      3.สมดุรายงาน

ประจ าตวันักเรยีน (ถา้ม)ี                      4.แบบบนัทกึสขุภาพ     

(ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา
จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 
 

3) กำรพจิำรณำ 
จัดท าหนังสอืเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนพจิารณาลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนโสตศกึษา
จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ของนักเรยีนและบดิา มารดา/ผูป้กครอง 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบค ำรอ้งขอลำออก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

รูปถำ่ย 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ ต าบลหนอง

หงส ์อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรยีนในโรงเรยีนเฉพาะความพกิารในสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  
2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2546  

  

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

4)พระราชบัญญัตกิารจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 24/08/2015 06:51 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


