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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 หลกัเกณฑก์ารรับนักเรยีนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรยีน เรือ่งการรับนักเรยีนในแตล่ะปีการศกึษา 

 คณุลกัษณะเฉพาะของนักเรยีนในแตล่ะประเภทของความพกิาร (เพิม่ประกาศ/เว็บไซตข์องโรงเรยีน) 

 ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  

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

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ 

ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 120 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 

2) กำรพจิำรณำ 
คดัเลอืกนักเรยีนตามเกณฑท์ีป่ระกาศของโรงเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา
จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 
 

3) กำรพจิำรณำ 

ประกาศผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 

4) กำรพจิำรณำ 
รายงานตัวนักเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา
จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

มอบตัว/ขึน้ทะเบยีนนักเรยีน 
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 
 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-ใชใ้นวนัสมัคร ของนักเรยีนและบดิา มารดา/ผูป้กครอง 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
-ใชใ้นวนัสมัคร (1 ฉบบั)  

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบักอ่นประถมและประถมศกึษา 

-ใชใ้นวนัสมัคร (1 ฉบบั)  
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบัมัธยมศกึษา 

-ใชใ้นวนัสมัคร ของนักเรยีนและบดิา มารดา/ผูป้กครอง 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ใบสมคัร(หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัสมัคร) 

- 

6) 

 

หลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศกึษำ หรอื ใบรบัรองผลกำรเรยีน(หลกัฐำน

ใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบัมัธยม 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

7) 
 

ใบรบัรองกำรเป็นนกัเรยีน (หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบัมัธยม 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

8) 

 

รูปถำ่ยปจัจบุนัขนำด  1 นิว้ (หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

บตัรประจ ำตวัคนพกิำร หรอืสมุดประจ ำตวัคนพกิำร (หลกัฐำนใช้

ในวนัสมคัร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

10) 

 

ใบรบัรองแพทยเ์ฉพำะประเภทควำมพกิำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เชน่ 

- ใบตรวจวดัการไดย้นิ (ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ) 
- ใบตรวจวดัระดบัสตปัิญญา IQ (หลกัฐานใชใ้นวนัสมัคร)  

ฯลฯ 
) 

- 

11) 

 

แผนกำรศกึษำเฉพำะบุคคลถำ้ม ี(หลกัฐำนกำรมอบตวั) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว) 

- 

12) 
 

ใบมอบตวั(หลกัฐำนกำรมอบตวั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว) 

- 

13) 

 

หลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศกึษำ (หลกัฐำนกำรมอบตวั) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว 
-เฉพาะระดบัมัธยม 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) มคีำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ในกำรมอบตวัเป็นไปตำมประกำศของโรงเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 
 

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 

หลงัจากกระบวนการมอบตัวของโรงเรยีนแลว้เสร็จ หากเด็กคนใดไมม่ทีีเ่รยีนใหไ้ปยืน่เรือ่งทีส่ านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ
ตามระยะเวลาทีส่ านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับนักเรยีนของโรงเรยีนเฉพาะความพกิารในสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  
  

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

3)พระราชบัญญัตกิารจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551  
  

4)ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเรือ่งนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับนักเรยีนสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง นโยบายและ

แนวปฏบิัตเิกีย่วกับการรับนักเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 23/08/2015 22:45 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


