
 

คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขั้นตอนการรับนักเรียนในระบบ 
1.จดัท ำนโยบำยแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรรับนกัเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมก ำหนดนโยบำย 
3.แจง้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
4.ติดตำมและตรวจสอบกำรรับนกัเรียนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
5.สรุปและรำยงำนผลหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการรับนักเรียนนอกระบบ 
1. ยืน่ค  ำร้องขอหนงัสือรับรอง 
2. แนบเอกสำร หลกัฐำน ดงัน้ี 
 2.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ผูป้กครอง)   จ ำนวน  1  ฉบบั 

2.2 ส ำเนำเอกสำรทำงกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน)  จ ำนวน  2  ฉบบั   
2.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (นกัเรียน)   จ ำนวน  2  ฉบบั 
2.4 ส ำเนำทะเบียนบำ้น (นกัเรียน)     จ ำนวน  2  ฉบบั 

3. ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และเหตุผลท่ีไม่สำมำรถเรียนในระบบได ้
4. เสนอผูบ้งัคบับญัชำ 
5. แจง้ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบท่ีประสงคจ์ะเขำ้รับกำรศกึษำต่อ 

ขั้นตอนการย่ืนขอจัดการศึกษาตามอธัยาศัย โดยครอบครัว 
1. ครอบครัวยืน่ค  ำขอต่อส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 2 
2. ส ำนกังำนฯ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ เอกสำร / หลกัฐำน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบแผนกำรจดักำรศึกษำ สภำพแวดลอ้ม อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
4. ส ำนกังำนฯ เสนอค ำขออนุญำตใหค้ณะกรรมกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพิจำรณำ 
โดยเร็ว และแจง้ผลกำรพิจำรณำใหค้รอบครัวทรำบภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำขอ 
5. ครอบครัวโดยผูจ้ดักำรศึกษำด ำเนินกำรจดักำรศกึษำตำมแผนกำรจดักำรศกึษำท่ีไดรั้บอนุญำต 
6. ครอบครัวโดยผูจ้ดักำรศึกษำท ำกำรวดัผล ประเมินผลกำรเรียนรู้ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรำยงำน 
ผลใหส้ ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหลงัส้ินปีกำรศึกษำ 
7. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรวดัผลประเมินผลผูเ้รียน 
อยำ่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง เสนอผลกำรวดัผลประเมินผลระดบัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำต่อผูอ้  ำนวยกำร 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เพื่อลงนำมอนุมติัผลกำรเรียน 
8. ออกหลกัฐำนแสดงผลกำรเรียน 
 



 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
พระราชบญัญัติที่เกีย่วข้อง 

- พระรำชบญัญติักำรศกึษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบญัญติักำรศกึษำภำคบงัคบัพ.ศ. 2545 
- พระรำชบญัญติัเคร่ืองแบบนกัเรียนพ.ศ. 2551 
- พระรำชบญัญติักำรทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2534 

กฎกระทรวงที่เกีย่วข้อง 
- กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจดักำรศกึษำ พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรนบัอำยเุด็กเพือ่เขำ้รับกำรศกึษำภำคบงัคบั พ.ศ.2545 

ประกาศที่เกีย่วข้อง 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรส่งเดก็เขำ้เรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรปฏิบติัส ำหรับผูท่ี้มิใช่ผูป้กครองซ่ึง 
  มีเด็กท่ีมีอำยใุนเกณฑก์ำรศกึษำภำคบงัคบัไม่ไดเ้ขำ้เรียนในสถำนศึกษำอำศยัอยู่ พ.ศ.2546 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรรับเด็กเขำ้เรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรผอ่นผนัใหเ้ด็กเขำ้เรียนก่อนหรือ 
  หลงัอำยเุกณฑก์ำรศกึษำภำคบงัคบัพ.ศ. 2546 
- ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเร่ืองกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร 
  กำรจดักำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยงัคณะกรรมกำรเขต 
  พ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2550 

ระเบยีบที่เกีย่วข้อง 
- ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยหลกัฐำนในกำรรับนกัเรียนนกัศกึษำเขำ้เรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ 2548 
- ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ. 2551 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบ พฐ.01 – แบบ พฐ.25 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
จ ำนวน 5 วนั 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ขั้นตอน 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขอรับโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำยใน 180 วนัก่อนเร่ิมปีกำรศึกษำใหม่ 
2. ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำพิเศษ ใช่ยติุ ไม่ใช่สอบถำมควำมสมคัรใจ 
3. สอบถำมควำมสมคัรใจ ไม่สมคัรใจยติุ สมคัรใจแจง้พร้อมหลกัฐำนควำมสมคัรใจ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ภำยใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกำรขอรับโอน 
5. ประเมินควำมพร้อมภำยใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัแต่งตั้งคณะกรรมกำร ไม่ผำ่นยติุ ผำ่นเตรียมถ่ำยโอน 
6. ถ่ำยโอนสถำนศึกษำใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
1. ระเบียบ / หลกัเกณฑ ์/วิธีกำรประเมินศกัยภำพและควำมพร้อมในกำรจดักำรศกึษำของ 
    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. พระรำชบญัญติักำรก ำหนดขั้นตอนและแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    พ.ศ. 2542 
3. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองวิธีกำรและเง่ือนไขกำรแสดงถึงควำมสมคัรใจใหโ้อนสถำนศึกษำ 
   ขั้นพ้ืนฐำนไปสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2549 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบขอรับโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. แบบประเมินควำมพร้อมในกำรจดักำรศึกษำของ อปท. 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
เดือนพฤศจิกำยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

คู่มือเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 

ขั้นตอน 
1. สถำนศึกษำท ำหนงัสือเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยแนบส ำเนำวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ท่ีมีมติใหค้วำมเห็นชอบ ผูท่ี้จะมำด ำรงต ำแหน่งแทน 
2. ตรวจสอบรำยละเอียดของต ำแหน่งท่ีว่ำง 
3. ตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล 
4. ยกเลิกค ำสัง่เดิม และแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่แทนตำมวำระท่ีเหลืออยู ่
5. ส่งค ำสัง่ใหส้ถำนศึกษำ 

 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
  กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์วิธีกำรสรรหำ กำรเลือกประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2546 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  
  1. หนงัสือขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 
  2. แบบขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

ขั้นตอน 
1. โรงเรียนยืน่หนงัสือขออนุญำตพร้อมเอกสำรประกอบต่อ ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
    นครสวรรค ์เขต 2ก่อนด ำเนินกำร 7 วนั 
2. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 2ตรวจสอบเอกสำรประกอบ 
3. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 2เสนอผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี 
 กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 2พิจำณำอนุญำต แลว้แจง้โรงเรียนทรำบและเก็บหนงัสือไว ้  
 เป็นหลกัฐำน 

4. โรงเรียนรำยงำนผลให ้ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 2 ทรำบ ภำยหลงัจำก 
    เดินทำงกลบั ภำยใน 15 วนั 

เอกสารที่ใช้ 
1. หนงัสือน ำของโรงเรียนขออนุญำตพำนกัเรียน นกัศกึษำไปนอกสถำนท่ีและพกัคำ้งคืน 
2. โครงกำรพำนกัเรียนไปนอกสถำนศึกษำ 
3. รำยช่ือครูผูค้วบคุมและนกัเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรฯ 
4. ตำรำงกิจกรรมประจ ำวนั 
5. ใบตอบรับของผูป้กครอง (แบบท่ีผูป้กครองเซ็นอนุญำต / ตอบรับแลว้) 
6. แผนท่ีกำรเดินทำง แผนท่ีสงัเขป และรำยละเอียดของสถำนท่ีท่ีจะเดินทำงไป 
7. ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
จ ำนวน 1 วนั (กรณีแนบเอกสำรมำครบตำมล ำดบั 1 - 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

คู่มือการซ้ือแบบพมิพ์ทางการศึกษา 
ขั้นตอน 

1. ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงตำมท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด 
2. แจง้ระเบียบหลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัและซกัซอ้มควำมเขำ้ใจใหส้ถำนศึกษำทรำบ 
3. สถำนศึกษำขอซ้ือแบบพิมพ ์
4. เสนอขออนุญำตจดัซ้ือแบบพิมพใ์หก้บัสถำนศึกษำ 
5. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอนุญำต 
6. ส่งเร่ืองจดัซ้ือแบบพิมพไ์ปยงัองคก์ำรคำ้ของ สกสค. 
7. จดัท ำทะเบียนรับ – จ่ำยแบบพิมพ ์และลงทะเบียนเบิกจ่ำยแบบพิมพใ์หส้ถำนศึกษำ 
8. สถำนศึกษำโอนค่ำแบบพิมพใ์หอ้งคก์ำรคำ้ สกสค. 
9. องคก์ำรคำ้ออกใบเสร็จใหส้ถำนศึกษำ 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535 

- หลกัสูตรประถมศึกษำพุทธศกัรำช2521 
- หลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนตน้พุทธศกัรำช2521 
-หลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำยพุทธศกัรำช2524 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
- หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศกัรำช 2544 
- หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศกัรำช 2551 

ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซ้ือแบบพมิพ์ทางการศึกษาที่สพฐ. 616/2552 
ลงวันที ่30 กนัยายน 2552 

- ค ำสัง่กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรซ้ือแบบพิมพท์ำงกำรศึกษำท่ีสพฐ. 617/2552 
ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 

- ค ำสัง่กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรซ้ือแบบพิมพท์ำงกำรศึกษำท่ีสพฐ. 618/2552 
ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

หนงัสือขออนุญำตซ้ือแบบพิมพป์พ. 1 ,ปพ. 2 ,ปพ. 3 
ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

จ ำนวน 1 วนั 
 
 

 



 

คู่มือการยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
ขั้นตอน 

1. ศึกษำกฎหมำยระเบียบและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
2.  สถำนศึกษำแจง้ขอยกเลิกแบบพิมพ ์
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำรขอยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
4. ประชุมพิจำรณำวิเครำะห์เอกสำรหลกัฐำนและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
5. เสนอผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำหรือผูมี้อ  ำนำจเพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบยกเลิก 
   หลกัฐำนทำงกำรศกึษำโดยออกประกำศยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
6. แจง้ประกำศกำรยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศกึษำใหทุ้กกระทรวงสถำนศึกษำในสงักดั 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535 

- หลกัสูตรประถมศึกษำพุทธศกัรำช2521 
- หลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนตน้พุทธศกัรำช2521 
- หลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำยพุทธศกัรำช2524 

2. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขที่เพิม่เติม 
- หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศกัรำช2544 
- หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศกัรำช 2551 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. หนงัสือขอยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
2. ประกำศยกเลิกหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ 

ระยะเวลาด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
จ ำนวน 1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการขอทุนการศึกษา 
ขั้นตอน 

1. ศึกษำหลกัเกณฑ/์เง่ือนไขแต่ละทุนกำรศกึษำ และแจง้สถำนศึกษำในสงักดั/ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. แจง้สถำนศึกษำส่งขอ้มูลนกัเรียนตำมคุณสมบติัของแต่ละทุนกำรศกึษำ 
3. แต่งตั้งค  ำสัง่พิจำรณำแต่ละทุนกำรศึกษำและตรวจสอบใบสมคัรรับทุน หลกัฐำนกำรขอรับทุน 
4. จดัท ำขอ้มูลผูข้อรับทุนกำรศกึษำ เกณฑก์ำรใหค้ะแนน สรุปผลกำรใหค้ะแนน และระเบียบวำระกำร 
   ประชุม 
5. ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรคดัเลือกผูข้อรับทุน และรำยงำนกำรประชุม 
6. รำยงำนผลกำรพจิำรณำคดัเลือกผูรั้บทุนใหเ้จำ้ของทุน/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง/สถำนศึกษำท่ีส่งนกัเรียน 
   ขอรับทุนทรำบ 
7. เจำ้ของทุน/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มอบเงินใหผู้ไ้ดรั้บทุน และแจง้สถำนศึกษำท่ีมีผูรั้บทุนทรำบ 
8. รำยงำนผลกำรเรียนและกำรใชจ่้ำยเงินใหเ้จำ้ของทุน/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรใหเ้คร่ืองหมำยตอบแทน และกำรตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนำ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
ใชต้ำมแบบท่ีก ำหนดตำมเง่ือนไขแต่ละทุน 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
1. แนวปฏิบติักำรขอรับทุนกำรศกึษำ 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยวิธีกำรปฏิบติักำรใหเ้คร่ืองหมำยตอบแทนผูช่้วยเหลือ 
รำชกำร พ.ศ. 2531 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนำ 
4. ผลกำรเรียนของนกัเรียนท่ีขอทุน 
5. หนงัสือรับรองกำรเป็นนกัเรียนจำกสถำนศึกษำ 
6. รูปถ่ำยของนกัเรียน 
7. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของนกัเรียน และผูป้กครอง 
8. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของนกัเรียน และผูป้กครอง 
9. รูปถ่ำยบำ้นพกัของนกัเรียนท่ีขอทุน 
10. วุฒิบตัร/ประกำศนียบตัรของนกัเรียนท่ีขอทุน (ถำ้มี) 

 
 
 
 

 



 

คู่มือสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาคร้ังแรก 
ขั้นตอน / เอกสารที่ต้องใช้ 

สถำนศึกษำท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรกองทุน ฯ ตอ้งท ำเร่ืองถึงหน่วยงำนตน้สงักดัในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ ฯ เพื่อขอเขำ้ร่วมโครงกำรกองทุนฯ โดยมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป เช่น สถำนท่ีตั้ง สถำนท่ีติดต่อ 
2. ขอ้มูลผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
3. ขอ้มูลจ ำนวนนกัเรียน นกัศึกษำ แยกระดบักำรศกึษำ แยกชั้นปี 
4. ขอ้มูลกำรจดักำรเรียนกำรสอน (หำกเป็นสถำนศึกษำเอกชนตอ้งมีใบอนุญำตใหจ้ดัตั้งโรงเรียน) 
5. ขอ้มูลอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
เม่ือส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฯ ไดรั้บเร่ืองแลว้จะพิจำรณำอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหส้ถำนศึกษำเขำ้

ร่วมโครงกำรกองทุนฯ จะมีหนงัสือแจง้ผลกำรอนุมติัดงักล่ำวใหส้ถำนศึกษำทรำบ สถำนศึกษำท่ีไดรั้บกำร
อนุมติัใหเ้ขำ้โครงกำรกองทุน ฯ ตอ้งขอรหสัสถำนศึกษำและรหสัในกำรด ำเนินงำนระบบ e-Studentloanดงัน้ี 

1. เมื่อสถำนศึกษำไดรั้บอนุมติัใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรกองทุนฯ แลว้ ใหส้ถำนศึกษำติดต่อ บมจ. 
ธนำคำรกรุงไทย สำขำท่ีใกลแ้ละสะดวกท่ีสุด เพื่อขอเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพยใ์นกำรรับโอนเงินค่ำบ ำรุง 
กำรศึกษำ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรศึกษำ ใชช่ื้อบญัชี “บญัชีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศกึษำ 
ของ……………………………..” (ระบุช่ือสถำนศึกษำ) 

2. รวบรวมเอกสำรตำมขอ้ (2.1 – 2.2) 
2.1 ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ตำมขอ้ 1 ถ่ำยเอกสำรหนำ้แรกท่ีระบุช่ือบญัชี 
     สถำนศึกษำ 
2.2 แจง้รำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนศึกษำ 

- ช่ือสถำนศึกษำ............................เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ................................... 
- ท่ีอยูเ่ลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
  โทรศพัท.์......... โทรสำร......... 
- ประเภทสถำนศึกษำ  รัฐบำล  เอกชน 
- สงักดั กระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ., สอศ., กศน. และ สช.) 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
กระทรวงอ่ืน ๆ (นอกสงักดักระทรวงศึกษำธิกำร)...................... 

- ระดบักำรสอน  สำมญัศึกษำ  อำชีวศึกษำ  อุดมศึกษำ  อ่ืน ๆ 
- ส ำเนำใบอนุญำตใหจ้ดัตั้งโรงเรียน (กรณีสถำนศกึษำเอกชน) 
- อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน 
 

 
 



 

3. ส่งหนงัสือท่ีไดรั้บกำรอนุมติัใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรจำกหน่วยงำนส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  
    และเอกสำร ตำมขอ้ 2 ส่งใหก้องทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อกำรศึกษำ เลขท่ี 89 อำคำรเอไอเอ แคปปิตอล            
    เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
   โทรศพัท ์0-2016-4888 โทรสำร 0-2016-4800 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


