แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
(ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555)
การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
เอกสารประกอบการพิจารณา
(1) หนังสือโรงเรียนขอความเห็นชอบหรือขออนุญาตรับชาวต่างประเทศเข้าเรียน
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผู้ขอเข้าเรียนจากผู้อานวยการ/ผู้บริหาร
(3) ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง
แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 ฉบับ
(4) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอเข้าเรียน ทุกหน้าที่บันทึกรายการ 3 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานแสดงความรู้เดิมของผู้ขอเข้าเรียน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการแปล
กรณีมิใช่เอกสารภาษาอังกฤษ
(6) สาเนาใบสูติบัตรของผู้ขอเข้าเรียน และหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
(7) ใบสอบประวัติของผู้ปกครอง พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 2 นิ้ว
หน้าตรงแต่งกายสุภาพไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 ฉบับ
(8) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองทุกหน้าที่บันทึกรายการ 3 ฉบับ
(9) สาเนาใบอนุญาตทางาน (จากกรมการจัดหางาน) และสาเนาเอกสารแสดงการเสียภาษี
ปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
(10) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตร
ประชาชน (ในกรณีบิดา, มารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย)
(11) สาเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่มีการชาระเงินแล้ว
(12) ใบแจ้งจุดประสงค์การสมัครเรียนแต่ละหลักสูตร
(13) เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอเข้าเรียนจากประเทศที่เป็นถิ่นพานัก
ของตนเอง
(14) สาเนาหลักฐานการเข้าเรียน และสาเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (ถ้ามี)
(15) สาเนาหนังสือรับรองการเรียนและการลาออกจากโรงเรียนเดิม(หากลาออกก่อน
เรียนจบหลักสูตร)
(16) สาเนาหลักฐานการทดสอบพื้นความรู้เดิมของหลักสูตรที่นักเรียนประสงค์จะเข้าเรียน
หมายเหตุ 1. โรงเรียนเสนอเรื่องพร้อมแนบสาเนาหลักฐานของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน
- ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
- หนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ / ผู้บริหาร
- ระเบียบการของโรงเรียน(โรงเรียนเอกชนนอกระบบ)
- หลักสูตรที่นักเรียนประสงค์เข้าเรียน(โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

2. สาเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสาเนาโดยผู้อานวยการ / ผู้บริหาร
3. โรงเรียนเอกชนในส่วนกลาง
- ให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค
- ให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยกเว้น
โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ขั้นตอนการปฏิบัติการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียน
กรณีที่ 1 ในกรณีชาวต่างประเทศยังไม่เดินทางเข้าประเทศไทย และประสงค์ขอเข้าเรียนในโรงเรี
เอกชน
ยน
ให้โรงเรียนยื่นเรื่องขอความเห็นชอบต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยยื่น
อเ กสารดังนี้
1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ให้ยื่นเอกสาร (1) - (10) ยกเว้นข้อ (2)
1.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ยื่นเอกสาร (1), (3)-(5) และ (11)-(13)
การดาเนินการ เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
จะแจ้งโรงเรียนเพื่อให้ผู้ขอเข้าเรียนดาเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท
NON-IMMIGRANT รหัส ED ด้วยตนเอง
กรณีที่ 2 ในกรณีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว และถือหนังสือเดินทางประเภท
TOURIST VISA โดยมีระยะเวลาการอนุญาตให้พานักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 วัน
นับจากวันยื่นเรื่อง หากประสงค์จะขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้โรงเรียนยื่นเรื่อง
ขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็
NON-IMMIGRANT
น
รหัส ED โดยยื่นเอกสารข้อ (1),(3) - (10)
การดาเนินการ เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว จะส่งประวัติย่อของชาวต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากการ
ตรวจสอบประวัติฯ ปรากฏผลที่ไม่เป็นภัย ต่อความมั่นคงของชาติแล้ว สานักคณะกรรมการ
งาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการ
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอเข้าเรียนจาก TOURIST เป็น
NON-IMMIGRANT รหัส ED
กรณีที่ 3 ผู้ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา
ประเภท
NON-IMMIGRANT รหัส ED ให้ยื่นเอกสารข้อ (1) - (10)
การดาเนินการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเข้าเรียนได้ พร้อม
แจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองต่ออายุการพานักอยู่ในประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดส่งประวัติย่อของผู้ขอเข้าเรียนไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผล

การตรวจสอบประวัติฯ ปรากฏผลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดจะแจ้งโรงเรียน ให้จาหน่าย บุคคลผู้นั้นออกจากโรงเรียนทันที
กรณีที่ 4 ผู้ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท
NON-IMMIGRANT รหัส ED ให้ยื่นเอกสารข้อ (1)– (5) และ (11)– (12)
การดาเนินการ การดาเนินการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ
เข้าเรียนได้ พร้อมแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองต่ออายุการพานักอยู่ในประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดส่งประวัติย่อของผู้ขอเข้าเรียนไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หากผลการตรวจสอบประวัติฯ ปรากฏผลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจะแจ้งโรงเรียน ให้จาหน่าย บุคคลผู้นั้นออกจากโรงเรียน
ทันที
กรณีที่ 5 ผู้ขอเข้าเรียนที่ติดตามบิดามารดา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศไทยและถือ หนังสือ
เ ดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท NON – IMMIGRANT รหัส O ขอเข้าเรียน
ในโรงเรียนเอกชนในระบบให้ยื่นเอกสารข้อ (1)-(9) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ยื่น
เอกสารข้อ (1)-(6),(9)
การดาเนินการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา /สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเข้าเรียนได้ และส่งประวัติ ย่อ
ของผู้ขอเข้าเรียนไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผลการตรวจสอบประวัติฯ
ปรากฏผลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจะแจ้ง
โรงเรียนให้จาหน่าย บุคคลผู้นั้นออกจาก โรงเรียนทันที
กรณีที่ 6 ผู้ขอเข้าเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในประเทศไทยแล้ว และถือหนังสือเดินทางที่ ได้รับ
การตรวจลงตราประเภท NON - IMMIGRANT รหัส B ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
นอกระบบให้ยื่นเอกสารข้อ (1)-(5), (9), (11) และ (12)
การดาเนินการ เช่นเดียวกับ กรณีที่ 5
กรณีที่ 7 ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นข้าราชการและถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท
NON - IMMIGRAN รหัส D หรือรหัส F จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งประวัติย่อไปตรวจสอบ
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้ยื่นเอกสารข้อ

(1)-(5), และ (11),(12) และสาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาหลักฐานการมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
การดาเนินการ เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ
เข้าเรียนได้
กรณีที่ 8 ชาวต่างประเทศซึ่งติดตามข้าราชการที่เข้ามาปฏิบัติราชการในประเทศไทยและถือหนังสือ
เดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส D รหัส F หรือ รหัส O
ประสงค์ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบให้ยื่นเอกสารข้อ (1)-(8) โรงเรียนเอกชน
นอกระบบให้ยื่นเอกสารข้อ (1)-(6) และสาเนาบัตรประจาตัวหรือสาเนาหลักฐานการมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ปกครอง
การดาเนินการ เช่นเดียวกับกรณีที่ 5
กรณีที่ 9 เด็กที่เกิดในต่างประเทศและถือหนังสือเดินทาง โดยมีบิดาถือสัญชาติไทยให้โรงเรียน
รับเข้าเรียนได้ แล้วรายงานให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา / สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ทราบ โดยยื่น
เอกสารข้อ (4),(6) และ (10)
กรณีที่ 10 ชาวต่างประเทศผู้มีมารดาถือสัญชาติไทย ให้โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาต โดยยื่น
เอกสารข้อ (1)-(7) และ (10)
กรณีที่ 11 ชาวต่างประเทศผู้ถือใบสาคัญถิ่นที่อยู่และใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวให้แนบ
สาเนาหลักฐานดังกล่าวด้วย
กรณีที่ 12 กรณีบิดามารดาอยู่ต่างประเทศ ผู้ขอเข้าเรียนจะต้องมีหนังสือมอบอานาจของบิดาและ
หรือมารดา ให้ผู้เรียนอยู่ในความปกครองของผู้ใด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ในประเทศไทย
่
ทั้งนี้ หนังสือมอบอานาจดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ
สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอเข้าเรียน
กรณีที่ 13 นักเรียนชาวต่างประเทศประสงค์ขอเรียนซ้าเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลหรือขอ
เรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือขอเรียนหลักสูตรใหม่ ให้โรงเรียนเชิญนักเรียนมาแสดงตัวพร้อมยื่น
เอกสาร ข้อ (1) – (5), (11),(12),(14)
กรณีที่ 14 นักเรียนชาวต่างประเทศประสงค์ขอย้ายสถานที่เรียนก่อนหรือหลังเรียนจบหลักสูตรให้ยื่น
เอกสารข้อ (1)-(5), (11),(12),(15)และ(16) กรณีขอเรียนซ้าหลักสูตรเดิม
***************************

