
1 000017 รงรียนชียงรายวิทยาคม

1)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม ฿หຌ ผอ. (น.ส.จันทร์ฉาย) รับรองส านาทุกหนຌา เมตຌองประทับตรา รร. 
2)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ฿หม ฿หຌ ผอ. (น.ส.จันทร์ฉาย) รับรองส านาทุกหนຌา เมตຌองประทับตรา รร. 
3)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หม ฿หຌ ผอ. (น.ส.จันทร์ฉาย) รับรองส านาทุกหนຌา เมตຌองประทับตรา รร. 
4)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสือมอบอ านาจ฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายลใก เทยง ป็น นายพงษ์ ตนานนท์

2 000031 รงรียนบຌานเรวิทยา 1) สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (อนุกูล)  ละ พยาน (ปຂยวรรณ หรือ วรารินทร์ คน฿ดคนนึง)  ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน

3 000045 รงรียนมัธยมวัดดาวคนอง

1) ท า Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (รามศ) ละ พยาน (ดຌานซຌาย อุเร ดຌานขวา พรพรรณ) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
3) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
4) ส านาบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน ผอ. ละ พยาน พรຌอมรับรองตนอง
5) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

4 000100 รงรียนดงสือหลืองพิทยาคม

1) สง mou ฿หม  2 ชุด ฿ชຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม เมตຌองประทับตรา รร. 

2) ขาดอกจัดตัๅง รร. ฿หຌ สพม. ออกหนังสือรับรอง฿หຌ 
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา เมตຌองประทับตรา รร. 
4) ขาดประกาศกใบงินคาบ ารุงการศึกษา ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี) เมตຌองประทับตรา รร. หากเมรียกกใบ฿หຌระบุ฿น
หนังสือจຌงกองทุนดຌวย

5 000114 รงรียนอัมพรเพศาล

1)ขาดหนังสือตงตัๅงหรือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน   
2)สง mou ฿หม 2 ชุด ลงนามละประทับตรา รร. 

3)ขาดหนังสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ลงนามละประทับตรา รร. 

4)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต 5)ขาดรายละอียดกิจการ ฿หຌ ผอ. ลงนามละประทับตรา รร.

6 000124 รงรียนสายปัญญา
1) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. มา฿หมพรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
(฿หຌ ผอ.วีระพงศ์ รับรองส านาทุกผน)

7 000225 รงรียนกระสังพิทยาคม
1)ขาดค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. พรຌอมบัญชีนบทຌาย ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌ สพม. ออกหนังสือรับรอง฿หຌ 3)ขาดประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษา ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา
(ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติม

รายช่ือสถานศึกษาท่ีตຌองสงเอกสารเพ่ิมเติม
ระดับมัธยมศึกษา

ล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา



เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติมล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา

8 000287 รงรียนดงยในพิทยาคาร

1)ขาด Mou 1 ชุด ฿หຌ ผอ.(จรัสธชัย) ละพยาน (มนตรีรัตน์) ลงนาม เมตຌองประทับตรา ร.ร.
2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน
4)ประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ปการศึกษา 2561

9 000352 รงรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
1) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
2) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
3) สงค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌ ผอ.รับรองส านาทุกหนຌา (นืไองจากชุดดิมเมเดຌรับรองส านา)

10 000422 รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พชรบูรณ์

1) ท า Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (กิติศักด์ิ) ละ พยาน (บุญยรักษ์) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
4) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
5) ส านาประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษาพืไอป็นคา฿ชຌจาย ถຌาเมมีการรียกกใบ฿หຌระบุ฿นหนังสือ฿หຌ กยศ. ดຌวย

11 000492 รงรียนรังษีวิทยา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
3.ขาด฿บอนุญาติจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
4.ขาดตราสาร 
5.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
6.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
7.ขาดชวงอนกิจากรตัๅงรก ถึงปัจจุบัน 
8.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซใน
รับรองส านาทุกผน

12 000543 รงรียนอะดร์รอซะห์อิสลามียะห์

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ลงนามละประทับตรา รร. 

2)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. 

3)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต+รับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดส านาบัตรประชาชนพยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 
5)ขาดหนังสือตงตัๅง ผอ.+ส านาบัตรประชาชน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง (ถຌามี) 

6)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผจก. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน



เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติมล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา

13 000650 รงรียนนนจริญพิทยาคม

1) สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผอ. (ภูวนาถ) ละ พยาน (อัจฉรา) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง
4) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
5) สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

14 000732 รงรียนซนต์ยซฟ ทาร

1)สง mou พิไมอีก 1 ชุด 
2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นางสาวนิภา กิจจริญ ป็น นางสาววัลภา นิลขต 
3)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
4)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ+ส านาประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ฿หม  *฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา*

15 000741 รงรียนจรัสพิชากร

1)สง Mou พิไม 1 ชุด ฿หຌ download บบฟอร์มจากวใบเซต์กองทุน ละ฿หຌ ผ.อ. ละ พยาน 2 คน (น.ส.สุมณฑา ละ น.ส.กมลวรรณ์) ลงนามจริง เมตຌอง
ประทับตรา ร.ร  
2)ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต (นางจิรภา มีศักด์ิ) ฿หຌครู฿หญ (นายศุภชค สือทอง) ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
3)ขาดรายละอียดกิจการ ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
4)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน  ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร.

16 000790 รงรียนรวมจิตต์วิทยา 1) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

17 000810 รงรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดเชยาติการาม

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 2. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง
 3.ขาด฿บอนุญาติจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 4.ขาดตราสาร 5.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน 6.ขาดชวงอนกิจากรตัๅงรก ถึง
ปัจจุบัน 7.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ
฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

18 000846 รงรียนจันสนอใงสุวรรณอนุสรณ์ 1.สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

19 000980 รงรียนปງอมนาคราชสวาทยานนท์ 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿ชຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม ดยวຌนวางตรงชองผูຌจัดการกองทุนเวຌ 2)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาค
การศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 3)ขาดประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษา ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านา หากเมรียกกใบ฿หຌระบุ฿นหนังสือจຌงกองทุนดຌวย

20 001036 รงรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์

1) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ละประทับตรา รร. 
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาล ทีไ รร. สังกัด ออกหนังสือรับรอง ฿หຌ ผอ.รร. รับรองส านาถูกตຌอง ละประทับตรา รร.  
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา ละประทับตรา รร. 
4) ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561  ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา ละประทับตรา รร. ถຌาเมรียกกใบ฿หຌระบุ฿นหนังสือจຌง กยศ ดຌวย

21 001121 รงรียนปากชมวิทยา
1) สง Mou พิไม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (อดุลย์) ละ พยาน (ดຌานซຌาย กวิกา ดຌานขวา สุทิน) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน
2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
3) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
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22 001122 รงรียนวังทรายขาววิทยา

1) สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌผอ. ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌบบฟอร์มของกองทุน)

2) หนังสือ (ค าสัไง) ตงตัๅงผูຌบริหารสูงสุดของสถานศึกษา พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกผน
3) สงส านาบัตรประชาชน ผอ. ซใน฿หຌหมือน฿น mou ละหมือนอกสารประกอบ) 

4) สงส านาบัตรประชาชน พยาน พรຌอมรับรองส านาตนอง
5) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง
6) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
7) สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

23 001194 รงรียนนันทบุรีวิทยา 1) ขาดค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. ฿หຌขตพืๅนทีไรับรอง฿หຌดยนบ กพ .7 ดຌวย

24 001343 รงรียนบຌานบุวิทยาสรรค์ 1) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
2) สงค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌ ผอ.รับรองส านาทุกหนຌา

25 001366 รงรียนยธินบูรณะ

1.สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน  
2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3. สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
4. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
5. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของ ผ.อ.มา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
6.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน 
7. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

26 001512 รงรียนธิดานุคราะห์

1)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก มิสซังรมันคาทอลิกกรุงทพฯ (มุขนายก กรียงศักด์ิ กวิทวาณิช)

 ป็น นางสาวอมรินทร์ ฤทัยคงถาวร 
2)ขอส านาบัตรของ ผจก., ผอ.,พยาน ฿หม+รับรองส านาดຌวยตนอง 
3)฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ทุกหนຌา 
4)ขาดส านาตราสาร+รายละอียดกิจการ 
5)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน

27 001635 รงรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ
1)สงส านาบัตรประชาชนพยาน (นายหีม หมัดหมัน) ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 2)สงรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 3)สง
ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 4)สง฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 5)สง
ประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)
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28 001651 รงรียนบางขันวิทยา

1) หนังสือ (ค าสัไง) ตงตัๅงผูຌบริหารสูงสุดของสถานศึกษา พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกผน
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
4) สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

(นืไองจากอกสารชุดดิมเมเดຌรับรองส านา)

29 001801 รงรียนศรีธรรมราชศึกษา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต  พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน  2.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรอง
ส านาถูกตຌอง ทุกผน 3.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  4.

ขาดชวงอนกิจากรตัๅงรก ถึงปัจจุบัน 5.สง Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสาร
ประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

30 001825 รงรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 1)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต จาก ป 2512 ภราดา บรตส์ มาร ชล ยซฟ ถึงป ปัจจุบัน นายชัยพร กิจมงคล

31 001869 รงรียนชียงกลมวิทยา

1) สง Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. ละ พยาน  ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน
2) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน เมตຌองประทับตรารงรียน
3) ส านาบัตรขຌาราชการ/ส านาบัตรประชาชน ผอ. ละพยาน  พรຌอมรับรองตัวอง 
4) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน เมตຌองประทับตรารงรียน
5) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน เมตຌองประทับตรารงรียน

32 001928 รงรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 1)ขาดส านาบัตรประชาชนของนายมะยิ ยะยา (ทีไหในหนຌาชัดจน) ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 2)สงประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ
฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

33 002240 รงรียนทุงสิมวิทยาคม

1) ท า Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (สถาน) ละ พยาน (ยุพาพร) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน) (นืไองจากชุดดิมทีไสงมา
ป็นตัวถายอกสาร)
2) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน  
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
4) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
5) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

34 002275 รงรียนอมตวิทยา

1)สง mou ฿หม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

2)สง฿บอนุญาต฿หຌป็นจຌาของจัดตัๅง รร. ลขทีไ 964 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

3)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

4)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

5)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา ดยเมตຌองประทับตรา รร.
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35 002307 รงรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย 1)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา+ประทับตรา รร. ทุกหนຌา 
2) ขาดชวงการอนกิจการ จาก สังฆราชรอนอปรรส ป็น นายศักดา สกนธวัฒน์ ตຌองมีอกสารการอนกิจการของผูຌรับ฿บอนุญาตทุกคน

36 002315 รงรียนหนองบอสามัคคีวิทยา 1)ขาดค าสัไงยຌายละตงตัๅ ผอ. ถຌาเมมี฿หຌ สพม. ออกหนังสือรับรองการป็น ผอ. ฿หຌ 
2)ขาดประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษา ป 2561 ถຌาเมรียกกใบ฿หຌระบุ฿นหนังสือจຌง กยศ. ดຌวย

37 002327 รงรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา

1)สง mou พิไม 1 ชุด 
2)สงส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต+ผอ.+พยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 
3)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผจก. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
4)ขาดหนังสือตงตัๅง ผอ.

5)ขาด฿บอนกิจการ รร.+ตราสาร+รายละอียดกิจการ+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หมทัๅงชุด 
6)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายบิดใง หะสามຍาะ ป็นผูຌรับ฿บอนุญาตคนปัจจุบัน *฿หຌ ผจก. รับรองส านา
อกสารทุกหนຌา*

38 002351 รงรียนชียงมวนวิทยาคม
1) สง Mou พิไม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (ฉลียว) ละ พยาน (กัญญา) ซในลายมือชืไอจริง ประทับตรารงรียน 
2) ครงสรຌางหลักสูตร (รับรองส านาทุกผน+ประทับตรา)
3) อกสารจัดตัๅง

39 002405 รงรียนสงธรรมวิทยา นราธิวาส

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ตามบบฟอร์มทีไ กยศ. ก าหนด ดย download จากวใบเซต์ กยศ. ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม (ดຌานซຌาย นายกษม ดຌานขวา นายมะรีดวน) 

2)ชืไอผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌป็นจຌาของจัดตัๅง รร. (นายหะยียะกะ บินดาอะ) กับ฿บอนุญาต ลขทีไ นธ 0051/2541 (นายหะยียะกะ ดาอะ) นามสกุลเมตรงกัน (ตຌองมี
หนังสือรับรอง) 
3)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา

40 002444 รงรียนสุรนารีวิทยา 2
1) ขาด Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (สุพล) ละ พยาน (สมาพร) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  (฿ชຌบบฟอร์มกองทุน)

2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน

41 002458 รงรียนประทีปวิทยา ยะลา
1)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยีอับดุลราะม จะซ ป็น นางฮามือสาะ จะซ 
2)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 

3)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาอกสารทุกหนຌา*

42 002550 รงรียนธรรมฆสิต
1) สง Mou ฿หม 2 ชุด หนຌาสุดทຌายเมตຌองประทับตรา ร.ร.
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ  ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านา 
3) ส านาประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ป 2561
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43 002611 รงรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

1)สง Mou พิไม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน 2 คน คือ นางลาตีฟา (ซในซຌายมือ ละ นางสรอยยา ซในขวามือ) ลงนามจริง 
2)สงส านาบัตรประชาชนของ ผจก. รับรองลายมือชืไอดຌวยตนอง 
3)สงส านาบัตรประชาชนของ ผอ. รับรองลายมือชืไอดຌวยตนอง 
4)ขาดรายะอียดกิจการ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

44 002616 รงรียนซนต์ยซฟนครสวรรค์

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. , ผจก. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง 
3)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ละอกสารความชืไอมยงผูຌลงนามทนผูຌรับ฿บอนุญาต ตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
4)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาตคนปัจจุบัน ,ผ อ. ผจก. , พยาน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
5)สงตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
6)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา  6)ขาดครงสรຌางหลักสูตร

45 002694 รงรียนยอซฟอุปถัมภ์
1)ขาด mou 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม 2)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 3)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต
รับรองส านาทุกหนຌา 4)ขาดความชืไอมยงผูຌรับ฿บอนุญาตจากคนรก ป 2508 ถึงปัจจุบัน หากอกสารเมครบ ฿หຌศึกษาธิการจังหวัดออกหนังสือรับรอง฿หຌ 5)ขาด
฿บอนุญาต฿หຌขยายชัๅนรียนถึง ม.6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา

46 002753 รงรียนยางหลอวิทยาคาร 1) สง Mou พิไม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (กิตติชัย) ละ พยาน (คงศักด์ิ) ซในลายมือชืไอจริง ประทับตรารงรียน 
2) ครงสรຌางหลักสูตร (รับรองส านาทุกผน+ประทับตรา)

47 002775 รงรียนดาราสมุทร

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
4. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง  
5.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
6. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
7.ขาดชวงอนกิจากรตัๅงรก ถึงปัจจุบัน 
8.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซใน
รับรองส านาทุกผน

48 002933 รงรียนหนองขอนวิทยา

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿ชຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม 
2)ขาดค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. ถຌาเมมี฿หຌ สพม. ออกหนังสือรับรองวาป็น ผอ.รร. จริง 
3)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌ สพม. ออกหนังสือรับรองการจัดตัๅง รร. ฿หຌ 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา
5)ขาดประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษา ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)
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49 003060 รงรียนตรังวิทยา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน  
3.ขาดตราสาร 
4.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน 
5.ขาดชวงอนกิจากรตัๅงรก ถึงปัจจุบัน 
6.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซใน
รับรองส านาทุกผน

50 003075 รงรียนพระธาตุขามกนพิทยาลัย

1)  สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (ปารีณา) ละ พยาน (พรรณี) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน 
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
4) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 

51 003143 รงรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์
1.บัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
2.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3.ขาดชวงอนกิจการตัๅงตรก ถึงปัจจุบัน  สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน ประทับตรารงรียนทุกผน

52 003150 รงรียนวิชียรกลิไนสุคนธ์อุปถัมภ์
1) ขาด Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (ฉัตรชัย) ละ พยาน (ดຌานซຌาย วัลลี ดຌานขวา ศักด์ิดา) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  

53 003165 รงรียนพฒิสารศึกษา 1.สง mou ฿หม1 ชุดฉพาะหนຌารก เมตຌองระบุวันทีไ ละ ลขทีไ  สวนหนຌาสุดทຌาย ผ.อ. ละ พยานลงนาม  2.ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออก
หนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผอ.รับรองส านา 3.ขาดส านาบัตรพยาน 2 คน ละ รับรองส านาดຌวยตนอง

54 003176 รงรียนมืองมุกวิทยาคม 1)ขาด Mou 1 ชุด ฿หຌ ผอ.(บุญลีไยม) ละพยาน (นิลลัดดา) ลงนาม เมตຌองประทับตรา ร.ร. (ฟอร์มกองทุน)

2)ประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ปการศึกษา 256

55 003188 รงรียนปรีดารามวิทยาคม 1.ส านาบัตรพยาน (วิรจน์ ละ สาวิตรี) มา฿หม ดย฿หຌรับรองส านาตนอง

56 003209 รงรียนหຌวยยຌวิทยา

1) ขาด Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌผอ. (ธีรสิทธ์ิ) ละ พยาน (ดຌานซຌาย ดวงพร ดຌานขวา สวางพงศ์) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน
2) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
4) สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)
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57 003248 รงรียนบ ารุงอิสลาม

1)สง mou พิไม 1 ชุด พราะสงเมครบ 
2)ขาดส านาบัตรประชาชนพยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 
3)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยีอับดุลรอมัน จะปะกายี ป็น นายอิสมาอีลลุตฟ จะปะกายี 
4)ขาดรายงานการประชุมมูลนิธิฯ ครัๅงทีไ 3 วันทีไ 31 ธค 2556 

5)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
6)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 

7)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ฿หม *฿หຌ ผอ. รับรองส านาอกสารทุกหนຌา*

58 003306 รงรียนนนขาวิทยา

1) สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (วุฒิชัย) ละ พยาน (สมพงษ์)  ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (เมตຌองซในต์ก ากับ฿น Mou)

2) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
3) ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน

59 003321 รงรียนหนองหวຌาประชาสรรค์

1) สง Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (ธนานัย) ละ พยาน (ฐิติรัตน์)   ซในลายมือชืไอจริง พรຌอมทัๅงประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มของกองทุน)

2) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
3) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 

60 003340 รงรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

1)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก. , ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
2)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต, ผจก. , ผอ., พยาน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
3)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร., ฿บอนุญาต฿หຌอน รร. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
4)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาตคนรกถึงคนปัจจุบัน หากหาอกสารเมครบ ฿หຌ สช . จังหวัด ออกหนังสือรับรอง฿หຌ 
5)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
6)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
7)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
8)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา
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61 003398 รงรียนสอพลอพิทยาคม

1) Mou พิไม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (อิทธิพล) ละ พยาน (ศิริพร หรือ สภิดา ) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (นืไองจากชุดดิมป็นการสกนสี 
ละอຌางค าสัไงตงตัๅงฯ เมถูกตຌอง)
2) หนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
(นืไองจากชุดดิมเมเดຌรับรองส านา)
3) ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  (นืไองจากชุดดิมเมเดຌรับรองส านา)
4) อกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน
(นืไองจากชุดดิมเมเดຌรับรองส านา)
5) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ปการศึกษา 2561 หากเมมีการรียกกใบ฿หຌระบุ฿นหนังสือ฿หຌกองทุนดຌวย

62 003433 รงรียนปทุมทพวิทยาคาร 2
1) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
2) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
3) ส านาบัตรขຌาราชการ/ส านาบัตรประชาชน ผอ. พรຌอมรับรองตนอง (นืไองจากชุดดิมเมชัด)

63 003502 รงรียนสุขสวัสด์ิวิทยา 1) สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน 2 คน (ดຌานซຌาย นางซูราล ดຌายขวา นางซียรยณี) ลงนาม
2) ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต จากป 2531 นายมูหะมัด หะยีสาอิ จนถึงปปัจจุบัน นายกามารูดิง หะยีสาอิ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาอกสารทุกหนຌา)

64 003618 รงรียนวัฒนธรรมอิสลาม 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม 2)ขอส านาบัตรประชาชนของ ผจก.,ครู฿หญ,พยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 3)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6

65 003631 รงรียนหนองบัวพิทยาคม นาน

1) Mou 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (อัญรินทร์) ละ พยาน (ดຌานซຌาย นวพร ดຌานขวา สงทียน) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
3) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
4) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
5) สงค าสัไงยຌายละตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌ ผอ.รับรองส านาทุกหนຌา

66 003633 รงรียนสุกัญศาสน์วิทยา 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม 2)สงอกสารประกอบ฿หมทัๅงชุด 1 ชุด (฿บอนุญาตจัดตัๅง+ตราสาร+รายละอียดกิจการ+หนังสือตงตัๅง ผอ.,ผจก.+

ส านาบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต ผอ. ผจก พยาน+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6,ประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน  *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

67 003639 รงรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
1)ขาดหนังสือขยายชัๅนรียน ม.4-6  2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จากผูຌรับ฿บอนุญาตคนรก (นายหะยีอับดุลกอ
ดร์ ซຍะซูบຍะ) ถึงผูຌรับ฿บอนุญาตคนปัจจุบัน (นายมຍะยูดดิน ซຍะซูบຍะ) 3)ขาดตราสาร+รายละอียดกิจการ 4)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ
฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน   *฿หຌ ผอ. รับรองส านาอกสารทุกหนຌา เมตຌองประทับตรา รร.*

68 003650 รงรียนหลาประชาอุทิศ

1.สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน  
2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3. สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
4. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน
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69 003704 รงรียนบຌาน฿หมจริญผลพิทยาคม
1) ขาด Mou1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (กฤษณธรรม) ละ พยาน (ดຌานซຌาย ญาดา ดຌานขวา จักรี) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน
2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
3) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

70 003715 รงรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 1)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน
71 003782 รงรียนจ าปาหลวงวิทยาคม 1) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน   เมตຌองประทับตรารงรียน

72 003952 รงรียนทพศิรินทร์
1) ขาด Mou 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (อนันต์) ละ พยาน (ฌาน์ศินี) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  
2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน

73 004029 รงรียนอิสลามประชาสงคราะห์ 1)สง mou พิไม 1 ชุด 2)ขาดหนังสือตงตัๅง ผอ.+ส านาบัตรประชาชน รับรองส านาดຌวยตนอง

74 004030 รงรียนดารุลรอห์มาฮ์

1)สง mou ฿หม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน (นายอวิรุทธ์ ยาซใง) ลงนาม  
2)สงตราสาร฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองทุกหนຌา 
3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
4)ขาดบัตรประชาชน ผอ. รับรองส านาดຌวยตนอง 
5)ขาดชวงผูຌรับ฿บอนุญาต จากป 2508 ถึงปปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา

75 004115 รงรียนทา฿หญวิทยา 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม 2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยีอะดลตะลใบ บใญนุຌย 
ป็น นายมูหัมหมัด บใญนุຌย 3)ขาดรายละอียดกิจการ *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

76 004116 รงรียนกุดสะทียนวิทยาคาร
1) สง Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผอ. (นพดล) ละ พยาน (อุดมลักษณ์)  ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรา ร.ร.
2) หนังสือยຌายละตงตัๅง ผอ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผอ.รับรองส านาทุกผน เมตຌองประทับตรา ร.ร.
3) ส านาบัตรขຌาราชการ/ส านาบัตรประชาชน ผอ. (นืไองจากชุดดิม)

77 004127 รงรียนรัชชประภาวิทยาคม
1)ขาด Mou 1 ชุด ฿หຌ ผอ.(ภูพยางค์) ละพยาน (ดຌานซຌาย พใญรัศมี ดຌานขวา กมลพัชญ์) ลงนาม เมตຌองประทับตรา ร.ร.
2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาล ทีไ รร. สังกัด ออกหนังสือรับรอง฿หຌ ละ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองดຌวย เมตຌองประทับตรา รร
3)ประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ปการศึกษา 256

78 004334 รงรียนสงธรรมวิทยา สงขลา 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม 2)สงอกสารประกอบ฿หมทัๅงชุด 1 ชุด (฿บอนุญาตจัดตัๅง+ตราสาร+รายละอียดกิจการ+หนังสือตงตัๅง ผอ.,ผจก.+

ส านาบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต ผอ. ผจก พยาน+ *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

79 004376 รงรียนนูรุดดิน
1) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
2) ฿หຌศึกษาธิการจังหวัดรับรองชวงผูຌรับ฿บอนุญาต จากป 2510-ปัจจุบัน 
3) ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา หากรวมอยู฿นตราสาร ฿หຌระบุ฿นหนังสือจຌง กยศ . ดຌวย



เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติมล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา

80 004377 รงรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต (นางรอซีดຍะ มยาะ) ป็นผูຌลงนาม mou 

2)สง฿บอนุญาตลขทีไ 025/2531 ทัๅงชุด ละ ทีไ นธ. 0147/2545 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
3)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)ขาดส านาบัตรประชาชนของ ผจก. (นายรอซาลี) ฿หຌรับรองส านาถูกตຌองดຌวยตนอง

81 004393 รงรียนประทีปวิทยา นราธิวาส
1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต (นายอัดนัง อาวบือซา) ลงนาม 2)ขอรายงานการประชุมมูลนิธิ วันทีไ 14 มย 54 กีไยวกับการปลีไยนปลงผูຌลงนามทน
ผูຌรับ฿บอนุญาต (นายอัดนัง อาวบือซา) 3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.,ผอ.+ส านาบัตรประชาชน 4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6  5)ขาดรายละอียดกิจการ 6)ขาด
ประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน

82 004417 รงรียนบึงนครประชาสรรค์

1) ท า Mou ฿หม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (สุมณี) ละ พยาน (อุษณีษ์) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงหนังสือยຌายละตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมนบทຌายรายชืไอ ฿หຌ ผ .อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน  
3) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
4) ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
5) ส านาบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน  ผอ. พรຌอมรับรองตนอง

83 004424 รงรียนสามมุกคริสตียนวิทยา

84 004431 รงรียนจริญธรรมวิทยา

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ตามบบฟอร์มทีไ กยศ. ก าหนด ดย download จากวใบเซต์ กยศ. ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม (ดຌานซຌาย นายกษม ดຌานขวา นายมะรีดวน) 

2)ชืไอผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌป็นจຌาของจัดตัๅง รร. (นายหะยียะกะ บินดาอะ) กับ฿บอนุญาต ลขทีไ นธ 0051/2541 (นายหะยียะกะ ดาอะ) นามสกุลเมตรงกัน (ตຌองมี
หนังสือรับรอง) 
3)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา

85 004539 รงรียนฆังคะทวีศิลป์ 1)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต  ฿หຌศึกษาธิการจังหวัดออกหนังสือรับรอง฿หຌ

86 004562 รงรียนอิสลามวิทยา 1)ขาดส านาบัตรพยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 2)฿หຌ ผอ. (นายหอลค ฿บหาด) รับรองส านา฿บอนุญาต฿หຌป็นผูຌจัดการ+หนังสือตงตัๅงผูຌอ านวยการ฿หຌปฏิบัติ
หนຌาทีไ+฿บอนุญาตตางโ (ร.12)+ประกาศยกลิกการกใบคาธรรมนียมการศึกษา ฿หม 3)เมเดຌรับรองส านาตราสารจัดตัๅงทัๅงชุด

87 004574 รงรียนประกอบธรรมอิสลาม

1)ขาด mou 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม ฿ชຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด download เดຌจากวใบกองทุน 
2)ขาดหนຌงสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต, ผจก., ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง 
3)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต, ผจก., ผอ., พยาน รับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
5)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
6)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ละ฿บอนุญาต฿หຌอนกิจการ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
7)ขาดอกสารตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาตตัๅงตคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
8)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา
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88 004580 รงรียนบอสกพิทักษ์

1)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
2)สงหนังสือขอปลีไยนผูຌลงนามทนผูຌรับ฿บอนุญาต (ทีไ 1/2559) ฿หม ฿หຌ ผอ.รับรองส านา 3)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านา 4)ขาดชวงการ
อนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จากผูຌรับ฿บอนุญาตคนรกถึงคนปัจจุบัน 5)ขาดตราสาร+รายละอียดกิจการ *฿หຌ ผอ.รับรอง
ส านาทุกหนຌา*

89 004596 รงรียนอิสลามประสานวิทย์
1.ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
2.ตราสาร 
3.รายละอียดของกิจการของรงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

90 004605 รงรียนมารีย์อุปถัมภ์

1)สง mou พิไม 1 ชุด ผอ+พยาน ลงนามจริง 
2)ขาดหนังสือตงตัๅงหรือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
3)สงหนังสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต+ผจก.+ผอ. ฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง 
4)ขาดส านาบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต+ผจก.+ผอ. ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
5)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง) 
6)สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง)

91 004627 รงรียนวชิรานุกูล

1)ส mou พิไม 1 ชุด 
2)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.+ส านาบัตรประชาชน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง (ถຌามี) 

3)ขาดส านาบัตรประชาชนพยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดรายละอียดกิจการ+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

92 004635 รงรียนมัธยมประดูวัฒนา
1) ท า Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผ.อ. (สกุลพงษ์) ละ พยาน (ดาวรุง) ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน (฿ชຌฟอร์มกองทุน)

2) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  
3) ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน

93 004664 รงรียนศานติธรรมวิทยา
1)สง mou หนຌาสุดทຌาย 2 ชุด ผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

2)สงรายงานการประชุมมูลนิธิพืไอการศึกษารงรียนศานติธรรมวิทยา ครัๅงทีไ 1 ลงวันทีไ 1 กันยายน 2556 +ผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
3)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6+ผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาดຌวย

94 004682 รงรียนสันติศาสตร์ศึกษา

1)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
2)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
3)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)ขาด฿บอนุญาต฿หຌขยายชัๅนรียนถึง ม.6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

95 004685 รงรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1)ขาดรายงานการประชุมของมูลนิธิ (ปลีไยนปลงผูຌรับ฿บอนุญาต) ครัๅงทีไ 1/2558 

2)ขาดส านาตราสาร+รายละอียดกิจการ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา
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96 004692 รงรียนอะมาดิยะห์

1) สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม 
2) สง฿บอนุญาต ลขทีไ พท 29/2544 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง ดยเมตຌองประทับตรา รร.

3)สง฿บอนุญาต฿หຌป็น ผจก. ลขทีไ 155/2513 ฿หม  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง ดยเมตຌองประทับตรา รร. 

4) สงหนังสืออนุญาต฿หຌอน รร. ทีไ ปน 2/2542 , ทีไ พท 10/2550 ฿หม  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง ดยเมตຌองประทับตรา รร.  

5) ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต จากป 2513 นายหะยีสะตอปา คารใง จนถึงป 2542 นายมังสุร คารใง

97 004711 รงรียนตายุลอิสลาม

1)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยียาการียา หะยีซอละ ป็น นายฮัสบูลาะ หะยีสาละ 
2)ขาดหนังสืออนุญาตทีไระบุ฿หຌ นายฮัสบูลาะ หะยีสาละ ลงนามทนมูลนิธิจรัสพิชากร ฿นฐานะผูຌรับ฿บอนุญาต 
3)ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต (นายฮัสบูลาะ หะยีสาละ) ฿หຌ ผอ. (นายอับดุลราะห์ฮิม มาฮามะ) ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
4)ขาดรายละอียดกิจการ
5)ขาดอัตราคาธรรมนียมการศึกษา 
6)เมรับรองส านาตราสาร+ครงสรຌางหลักสูตร ทุกหนຌา

98 004717 รงรียนอันซอรียะห์อัดดีนียะห์
1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌลงนาม 2)ขาดส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต+ผจก.+ผอ. รับรองส านาดຌวยตนอง 3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.+ผอ.  4)ขาด
อกสารประกอบทัๅงชุด 1 ชุด (฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร.+฿บอนุญาต฿หຌอน รร.+ตราสาร+รายละอียดกิจการ+หนังสือตงตัๅง ผอ.,ผจก.+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6,

ประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561  *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

99 004718 รงรียนอุบลวิทยากร 1)สง mou พิไม 1 ชุด รับรองส านาจริงทานัๅน 
2)สงอกสารประกอบทุกอยาง 1 ชุด รับรองส านาจริงทานัๅน เมถายอกสารสี

100 004723 รงรียนสันติวิทยา (ปัตตานี)

1)ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌ ผอ. ลงนาม฿น mou ทานัๅน 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หຌ ผอ. รับรองส านา 
3)สงส านาบัตรประชาชน นายอับดุลรอัน กูนา ฿หຌหในหนຌาชัดจน ละรับรองส านาดຌวยตนอง 
4)สงส านาบัตรประชาชน นางฮาซียะห์ กูนา รับรองส านาดຌวยตนอง 5)ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅง รร. (กอนอน รร.) ฿หຌ ผอ. รับรองส านา 
5)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา

101 004726 รงรียนอิสลามบาจาะวิทยา

1) สง mou พิไม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนามจริง 
2) สง mou หนຌาทีไ 1 ฿หຌปลีไยนต าหนงจาก ผอ. ป็นผูຌรับ฿บอนุญาต จ านวน 1 ชุด 
3) สงตราสาร฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4) ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
5) ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี) 

6) ขาด฿บอนุญาต฿หຌปลีไยนชืไอ รร. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา
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102 004736 รงรียนศาสน์อิสลาม

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
4. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
5.ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
6.ขาดตราสาร
 7.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
8.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
9. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
10.ขาดชวงอนกิจการตัๅงตรก ถึงปัจจุบัน 
11.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  
สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

103 004769 รงรียนวัดสวายนຌอยวิทยา

1) ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌ ผอ. ลงนาม฿น mou ทานัๅน 
2) ขาด mou 2 ชุด ฿หຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด ฿หຌ ผอ . ละพยานลงนาม 
3) ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาตหรือบัตรประจ าตัวพระ ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
4) ขาดหนังสือลืไอนสมณศักด์ิของผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ . รับรองส านาถูกตຌอง 
5) ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง 
6) ขาดหนังสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาตหรือหนังสือ฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จากคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌ ผอ . รับรองส านาถูกตຌอง 
7) ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง 8)ขาดส านาบัตรประชาชนพยาน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
8) ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 9)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ละ ปวช.1-3 ยกภาคการศึกษา ฿หຌ ผอ. รับรองส านา
ถูกตຌองทุกหนຌา 10)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา

104 004781 รงรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา
1)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅงรงรียน (กอนอนรงรียน) 2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายตอรอม มุสตาปะ 
ป็น นางจะนิยาะ มุสตาปะ 3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.,ผอ.+ส านาบัตรประชาชน รับรองส านาดຌวยตนอง 4)ขาดรายละอียดกิจการ+ประกาศกใบคาธรรมนียม
การรียน *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาอกสารทุกหนຌา*

105 004810 รงรียนตຌนตันหยง

1)ขาด฿บอนุญาตตงตัๅงผูຌลงนามทนผูຌรับ฿บอนุญาต 
จาก นายอาหมัดสุกรี หะยีดาอะ
ป็น นายมาหะมะรอพีอิง หะยีดาอะ
฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา
2)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา
3)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา
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106 004846 รงรียนตรียมศึกษาสอยดาว

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม 
2)ขาดส านาบัตรพยาน ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
3)สงหนังสืออนุญาต ทีไ จบ 001/2553, จบ 013/2553, จบ 014/2553, จบ 015/2553, จบ 016/2553 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

107 004852 รงรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ 1)สง mou พิไม 1 ชุด พราะสงเมครบ 2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายสมศักด์ิ อับดนลาะ ป็น นายวัย
รจน์ อับดนลาะ 3)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

108 004870 รงรียนภักดีวิทยา
1)สง mou พิไม 1 ชุด พราะสงเมครบ 2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยียูซะ จารา ป็นผูຌรับ
฿บอนุญาตคนปัจจุบัน 3)ขาดส านาบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต+ผอ. ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 4)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ฿หม 1 ชุด 5)สงครงสรຌาง
หลักสูตร ม.4-6 ฿หม 1 ชุด *ถຌา ผอ. รับรองส านา ฿หຌรับรองทุกหนຌา หรือถຌา ผจก. รับรองส านา ฿หຌรับรองทุกหนຌา ลือกคน฿ดคนหนึไงทานัๅน*

109 004872 รงรียนวัชรชัย 1.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน  2.สง Mou ฿หม 2 ชุด 
พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

110 004873 รงรียนนุชนาถอนุสรณ์
1)สง mou พิไม 1 ชุด พราะสงเมครบ 2)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅงรงรียน (กอนอนรงรียน) 3)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ
฿บอนุญาต จาก นายฮัน สุวรรณ฿จ ป็น บาทหลวงธงชัย สุวรรณ฿จ ละจาก บาทหลวงธงชัย สุวรรณ฿จ ป็น บาทหลวงวีระ อาภรณ์รัตน์ 4)สงตราสาร+รายละอียด
กิจการ ฿หมทัๅงชุด  *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

111 004884 รงรียนกีญามุดดีน
1)สงตราสารจัดตัๅงทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
2)สงรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
3)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา

112 004943 รงรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลิธิ 1)ขาด฿บอนุญาต฿หຌอนกิจการ หรือขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาตจากคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
2)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการศึกษา ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

113 004945 รงรียนเชยชุมพลศึกษา 1)สง mou  ฿หม 2 ชุด ฿หຌ฿ชຌบบฟอร์มทีไกองทุนก าหนด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนามจริง (เมถายอกสารสี) ละ mou เมตຌองรับรองส านาถูกตຌอง

114 004956 รงรียนจริยานุสรณ์

1)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต 
2)ขาดหนังสือตงตัๅง ผอ.+ส านาบัตรประชาชน รับรองส านาดຌวยตนอง 
3)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅงรงรียน (กอนอนรงรียน) ของ นายปรีดี นุชิต 
4)ขาดตราสาร+รายละอียดกิจการ ทัๅงชุด 
5)ขาด฿บปลีไยนชืไอรงรียน จาก ศรีหนองบัววิทยา ป็น จริยานุสรณ์ *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*
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115 004996 รงรียนศาสนบ ารุง (สอลิหุดีน)

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม เมตຌองประทับตรา รร. เมตຌองรับรองส านาถูกตຌอง฿น mou  

2)สงตราสาร฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
3)สงรายละอียดกิจการ฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
4)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร.
5)สง฿บอนุญาต ลขทีไ สข 44/2550 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
6)สงส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต฿หม รับรองส านาดຌวยตนอง

116 005003 รงรียนอิสลามอนุศาสน์
เมครบ 1)สง mou พิไม 1 ชุด เมถายอกสาร 2)ขาดส านาบัตรประชาชน ผจก.฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 

117 005038 รงรียนดาราวิทยา 1) ขาดชวงอนกิจการ จาก นายวฮามะ ดนดารา ป็น นางตีมຍาะ จຍะนิ

118 005039 รงรียนดารุลฮิกมะห์

1)สง mou พิไม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน (น.ส.อาซีละ จຍะด) ลงนาม 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
3)สงหนังสือตงตัๅง ครู฿หญ ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
4)ขาด฿บอนุญาต฿หຌขยายชัๅนรียนถึง ม.6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
5)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

119 005048 รงรียนธรรมพิทยาคาร

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต (นายมาหะมะ กียะ) ลงนาม 
2)ขอส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต (นายมาหะมะ กียะ)+ผอ. (นางซอบะห์ กียะ) ทีไหในหนຌาชัดจน 
3)สงตราสาร+รายละอียดกิจการ฿หม+฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนามอกสารทุกหนຌา 
4)ขาดส านาครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6  

5)ขาดประกาศอัตราคาธรรมนียมการรียน *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

120 005053 รงรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

1)สง mou หนຌารก฿หม 2 ชุด พราะระบุลขทีไ+วันทีไ+อຌางลขทีไค าสัไงผิด (ปน 30 /2551) 

2)ขาดความชืไอมยงชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหะยีปะดอ วาซะ ป็น นายอะหมัดผาศรี วาซะ 
3)ขาดหนังสือตงตัๅงหรือมอบอ านาจหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนจากผูຌรับ฿บอนุญาต (นางรอกิยຍาะ หะยีสามะ) ฿หຌ ผอ. (นายนิมาซ วาดใง) ป็นผูຌลงนาม
ฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
4)ขอส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต (นางรอกิยຍาะ)+รับรองส านาบัตรดຌวยตนอง 
5)ขอส านาบัตรผูຌจัดการ (นายมูฟด)+รับรองส านาบัตรดຌวยตนอง 
6)ขอส านาบัตรพยาน+รับรองส านาบัตรดຌวยตนอง
7)ขาดส านาบัตร น.ส.ตวนซูเฮนี นิ+รับรองส านาบัตรดຌวยตนอง 
8)เมรับรองส านา฿นตราสาร+หลักสูตรการจัดการสอนรียนการสอน ม.4-6



เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติมล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา

121 005065 รงรียนสตรีศาสนูปถัมภ์

1)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ละอกสารความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต จากคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
2)ขาดตราสาร฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
3)ขาดรายละอียดกิจการ฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
5)สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
(ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

122 005070 รงรียนสงประทีปวิทยามูลนิธิ
1)สง mou พิไม 1 ชุด พราะสงเมครบ 
2)ขาดหนังสืออนุญาต฿หຌจัดตัๅงรงรียน ของ นายมะยากี หะยีมะ (กอนอนรงรียน) 

3)ขาดรายละอียดกิจการ *฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา*

123 005077 รงรียนภัทรวิทยา

1)สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ปการศึกษา 2561 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ดยเมประทับตรา รร.

2)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง ดยเมประทับตรา รร. 

3)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌอง ดยเมประทับตรา รร. 6)สง฿บอนุญาตจัดตัๅง รร. ละอกสารความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต
 จากป 2511 ม.ล.อาดขังป์ จนถึงป 2559 บาทหลวงศิริชาญ อียงผาสุข

124 005083 รงรียนกูตงวิทยา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3.ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
4.ขาดตราสาร 
5.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
6.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 10. สงประกาศการกใบงิน
บ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 11.ขาดชวงอนกิจการตัๅงตรก ถึงปัจจุบัน 12.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต
 ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

125 005092 รงรียนภักดีอนุสรณ์ 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต (นายอานัส ยะนาย) ป็นผูຌลงนาม3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.+ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกผน +รายละอียด
กิจการ+ประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561  *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*

126 005096 รงรียนประชาบ ารุง 1)สง฿บอนุญาต฿หຌป็นครู฿หญ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 2)ขาดชวงการอนกิจการหรือขาดชวงผูຌรับ฿บอนุญาตจากคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต
รับรองส านา

127 005105 รงรียนภูมิพิชญ

1)สง mou พิไม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน 2 คน (ดຌานซຌาย น.ส.พัชราภรณ์ ดຌานขวา น.ส.สุรัตน์) ลงนามละประทับตรา รร. 

2)สงตราสาร฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌาละประทับตรา รร. 

3)สงรายละอียดกิจการ฿หมทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌาละประทับตรา รร. 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌาละประทับตรา รร. 

5)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี) ละประทับตรา รร.
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128 005117 รงรียนอัซซูลามียะตูดีนียะห์

1)ขาด mou 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม 
2)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จากผูຌรับ฿บอนุญาต นางสาวรอนียะห์ จะละ ถึงคนปัจจุบัน 
3)ขาดส านาบัตรประชาชนของพยาน+รับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6   *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาอกสารทุกหนຌา*

129 005135 รงรียนนักบุญปตร 1)ขาดชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาตหรือผูຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาตจากคนรกถึงคนปัจจุบัน หากอกสารเมครบถຌวน฿หຌศึกษาธิการจังหวัดออกหนังสือรับรอง฿หຌ

130 005139 รงรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ 1)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ละ฿บอนกิจการ ตัๅงตผูຌรับ฿บอนุญาตคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา

131 005167 รงรียนพัฒนศาสน์วิทยา นราธิวาส
1)สง mou ฿หม 2 ชุด กຌเขหนຌารก พราะระบุวันทีไ+หนຌาสุดทຌาย฿หຌ ผอ. (นายมุสตอปา) ป็นผูຌลงนาม 2)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ
฿บอนุญาต (นายสมพร สุมาลี) ฿หຌ ผอ. (นายมุสตอปา ดือรຍะ) ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 3)ขาดความชืไอมยงชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌ
กระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายมูหัมมัดดี หะยีจຍะมิง ป็น นายสมพร สุมาลี

132 005172 รงรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก พณฯ สังฆราชย์วงนิตย ป็น บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

133 005174 รงรียนบຌานวังกวาง 1)ขาด Mou 1 ชุด ฿หຌ ผอ.(อ านวย) ละพยาน (ดຌานซຌาย ตือน฿จ ดຌานขวา ระบียบ) ลงนาม เมตຌองประทับตรา ร.ร.
2)ประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษาฯ ปการศึกษา 2561

134 005177 รงรียนสมบูรณ์ศาสน์

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน 2 คนลงนาม฿หຌถูกตຌอง 
2)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
3)ขาดอกสารภาคผนวกของตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

135 005180 รงรียนดารุลอูลมนิบงบารู

1. สง Mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม
2. อกสารการอนชวงกิจการตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. ตราสารจัดตัๅงทัๅงชุด
4. ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา
5. ครงสรຌางหลักสูตร (รับรองส านาทุกผน+ประทับตรา)
6. ส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต/ผูຌจัดการ/ผูຌอ านวยการ ฿หຌผูຌป็นจຌาของบัตรรับรองส านา
7. ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌ ผอ.ลงนาม฿น Mou
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136 005195 รงรียนวัดบຌานปຆง สามัคคีคุณูปถัมภ์

1)สงหนังสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผจก. ฿หม ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง 
3)สงรายละอียดกิจการ฿หมทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา 
4)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี 
5)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาตจาก ป 2506 พระครูวิจิตรธรรมรส จนถึงปปัจจุบัน พระครูสุธีปริยัติวิธาน หากอกสารเมครบ ฿หຌศึกษาธิการจังหวัดออก
หนังสือรับรอง฿หຌ

137 005261 รงรียนผดุงอิสลาม

1) สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน  (นืไองจากชุดดิมเมเดຌซในต์สด)

2) สงตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3) สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
4) สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง (รัตนาภร)  (นืไองจากชุดดิมเมเดຌซในต์สด)

5) ขาดตราสาร 
6) ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
7) สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน
8) สง Mou พิไม 1 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  (นืไองจากสงมาพียงชุดดียว)

138 005266 รงรียนดีนูลอิสลาม 1)ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายหมาน บุญคอง ป็น นายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ 2)สงตราสาร+รายละอียด
กิจการฉบับตใมทัๅงฉบับ ผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 3)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 4)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน

139 005267 รงรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 1)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง 2)ขาดอกสารจัดตัๅง รร. ฿หຌขตพืๅนทีไ/ทศบาลออกหนังสือรับรอง฿หຌ ฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง 3.สง
 Mou. พิไมอีก 1 ชุด

140 005276 รงรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยานลงนาม เมตຌองประทับตรา รร. 

2)สงตราสาร หนຌา 1,6,9,12 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา เมตຌองประทับตรา รร.

141 005285 รงรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน (นางนูรีย ซอรี) ลงนาม 
2)ขาดหนังสืออนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ละหนังสือ฿หຌลงนามทนผูຌรับ฿บอนุญาตจากคนรกถึงคนปัจจุบัน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
3)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
5)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา

142 005296 รงรียนสตรีพัฒนศึกษา
1)สง mou พิไม 1 ชุด 2)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.+ผอ. 3)ขาดส านาบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต+ผจก.+ผอ. 4)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจาก
ผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 5)ขาด฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅงรงรียน (กอนอนรงรียน)+หนังสืออนุญาต฿หຌอนรงรียน+ขาดชวงการ
อนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จากผูຌรับ฿บอนุญาตคนรกจนถึงคนปัจจุบัน



เอกสารท่ีตຌองสงเพ่ิมเติมล าดับ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา

143 005297 รงรียนอนุบาลพุทธมตตา

1)สง mou พิไม 1 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน (น.ส.ขวัญ฿จ ครือกีรติธรรม) ลงนาม 
2)สง mou หนຌาทีไ 1 ฿หຌปลีไยนต าหนงจาก ผอ. ป็น ผูຌรับ฿บอนุญาต 
3)ขาด฿บอนุญาต฿หຌขยายชัๅนรียนถึง ม.6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
4)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาตจาก ป 2548 วาทีไรຌอยตรี ธีรภณ ดวงสินธ์ุ จนถึง นางค าภา บุญยืน ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
5)ขาดตราสารทัๅงชุด  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
6)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
7)ขาดประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

144 005300 รงรียนคนนใตมใคคนซี

1) สง mou พิไม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผอ. ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง พรຌอมทัๅงประทับตรา ร.ร
 (นืไองจากมีการปลีไยนผูຌอ านวยการ จาก วีณา ป็นวันพใญ) 

2) สงหนังสือตงตัๅง ผจก.+ผอ. ฿หม (นืไองจากหนังสือตงตัๅง ผจก. ผอ. รับรองส านาตเมเดຌประทับตรา ร.ร. หนังสือตงตัๅง ผอ. เมเดຌรับรองส านาละ
ประทับตรา ร.ร.)
3) สงหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต฿หม฿หຌ ผอ. ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน (นืไองจากชุดทีไสงมา ผอ.เมเดຌรับรองส านา)
4) ขาดหนังสืออนุญาต฿หຌอนรงรียน+ขาดชวงการอนกิจการหรือหนังสืออนุญาต฿หຌกระท าการทนผูຌรับ฿บอนุญาต จาก นายบุญรัตน์ บัวยใน ถึงผูຌรับ฿บอนุญาต
คนปัจจุบัน
5) ขาดรายละอียดกิจการ+ครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 *฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา+ประทับตรา รร.ดຌวย*

145 005302 รงรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
4. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
5.ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
6.ขาดตราสาร 
7.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
8.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
9. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
10.ขาดชวงอนกิจการตัๅงตรก ถึงปัจจุบัน 
11.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  
สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

146 005303 รงรียนศาสนธรรมวิทยา
1)ขาดหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือตงตัๅงจากผูຌรับ฿บอนุญาต (นายมาหะมะ อาว) ฿หຌ ผอ. (นางนิภาพร ผิวดี) ป็นผูຌลงนามฉพาะรืไอง mou ทานัๅน 
2)ขาดตราสาร+รายละอียดกิจการ 
3)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน
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147 005314 รงรียนนิรมลชุมพร

1)ขาดหนังสือมอบอ านาจจากผูຌรับ฿บอนุญาต฿หຌ ผอ. ลงนาม฿น mou ทานัๅน 
2)ขาดหนังสือตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต , ผจก. ฿หຌ ผอ. รับรองส านา 
3)ขาดส านาบัตรปะชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต, ผจก. ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดหนังสืออนกิจการ รร. ฿หຌ ผอ. รับรองส านา 
5)ขาดความชืไอมยงผูຌรับ฿บอนุญาต ฿หຌ ผอ. รับรองส านา หากเมมี฿หຌศึกษาธิการจังหวัดออกหนังสือรับรอง฿หຌ 
6)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
7)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
8)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา 
9)ขาดประกาศกใบงินคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌ ผอ. รับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี)

148 005319 รงรียนฤทัยทิพย์

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌ ผอ. ละพยานลงนาม เมตຌองประทับตรา รร. 
2)ขาดตราสารทัๅงชุด ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
3)สงส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาตละ ผจก. ฿หม ฿หຌรับรองส านาดຌวยตนอง 
4)ขาดความชืไอมยงของผูຌรับ฿บอนุญาต จากป 2531 นายนิรุทธ์ จันทร์กຌอน จนถึงป 2541นางสิรินทรา ศรีปງอ  ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร. 
5)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา  ฿หຌ ผอ. รับรองส านาถูกตຌอง เมตຌองประทับตรา รร.

149 005329 รงรียนมตตาชนูปถัมภ์ 1)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 2)สงฉนดทีไดิน฿นตราสาร฿หมทัๅงหมด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง
 3)ขาด฿บอนุญาต฿หຌขยายชัๅนรียนถึง ม.6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา

150 005342 รงรียนดรุณวิทยา 1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนามดยเมตຌองประทับตรา รร. 2)ขาดครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6

151 005356 รงรียนดารุลอิสละห์

1.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
2. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
3.ขาดชวงอนกิจการตัๅงรก ถึงปัจจุบัน 
4.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน 
สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

152 005364 รงรียนธรรมสตัมภ์วิทยา

1)1)สง mou ฿หม 2 ชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต+พยาน ลงนาม 
2)ขาดส านาบัตรประชาชนผูຌรับ฿บอนุญาต+ผจก.+ผอ.+พยาน  รับรองส านาดຌวยตนอง 
3)ขาดหนังสือตงตัๅง ผจก.+ผอ.  

4)ขาดอกสารประกอบทัๅงชุด 1 ชุด (฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร.+฿บอนุญาต฿หຌอน รร.+ตราสาร+รายละอียดกิจการ+หนังสือตงตัๅง ผอ.,ผจก.+ครงสรຌางหลักสูตร ม.

4-6,ประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 *฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา*
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153 005370 รงรียนด ารงศาสน์วิทยา

1.สงบัตรประชาชนของผูຌรับ฿บอนุญาต พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง ทุกผน 
2.สงตงตัๅง ผ.อ. พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผ.อ.รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
3.สงตงตัๅง ผูຌจัดการ พรຌอมสงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชน฿หຌ ผูຌจัดการ รับรองส านาถูกตຌอง ทุกผน 
4. สงบัตรขຌาราชการ/บัตรประชาชนของพยานมา฿หม พรຌอมรับรองส านาดຌวยตนอง 
5.ขาด฿บอนุญาตจัดตัๅงรงรียน ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองทุก฿บ 
6.ขาดตราสาร 
7.ขาดรายละอียดของกิจการของรงรียน  
8.สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ฿หม (ยกตละภาคการศึกษา หนวยกิต ละ ชัไวมง) ฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต รับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
9. สงประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาถูกตຌองทุกผน 
10.ขาดชวงอนกิจการตัๅงตรก ถึงปัจจุบัน 
11.สง Mou ฿หม 2 ชุด พรຌอมทัๅง฿หຌ ผูຌรับ฿บอนุญาต ละ พยาน ซในลายมือชืไอจริง เมตຌองประทับตรารงรียน  
สวนอกสารประกอบทีไหลือ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต ซในรับรองส านาทุกผน

154 005396 รงรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

1)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌอง 
2)สง฿บอนุญาต฿หຌป็น ผจก. ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌอง 
3)สง฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ฿หม ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌอง 
4)สง฿บขยายชัๅนรียน฿หม ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌอง 
5)สง฿บอนุญาต฿หຌปลีไยนชืไอ รร. ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌอง 
6)ขาดรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌ ผจก. รับรองส านาถูกตຌองทุกหนຌา หากรวมอยู฿นตราสาร ฿หຌระบุ฿นหนังสือจຌง กยศ. ดຌวย

155 005434 รงรียนขจรกียรติศึกษา

1)สง mou ฿หม 2 ชุด ดยหนຌาทีไ 1 ระบุต าหนง ผูຌรับ฿บอนุญาต ละหนຌาทีไ 6 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตละพยาน 2 คน ลงนาม 
2)สงหนังสือตงตัๅง ผอ. ฿หม ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา 
3)สง฿บอนุญาต฿หຌจัดตัๅง รร. ละ฿บอนุญาต฿หຌอน รร. ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
4)สงตราสารทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
5)สงรายละอียดกิจการทัๅงชุด ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
6)สงครงสรຌางหลักสูตร ม.4-6 ยกภาคการศึกษา ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา 
7)สงประกาศกใบคาธรรมนียมการรียน ป 2561 ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาทุกหนຌา (ทัๅงดຌานหนຌาละดຌานหลัง ถຌามี) 

*รับรองส านา฿นต าหนงผูຌรับ฿บอนุญาตทานัๅน*



ล ำดับท่ี รหัส
สถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ เอกสำรท่ีตຌองสงเพ่ิมเติม

1 000182 วิทยาลัยทคนลยีพระนครบริหารธุรกิจ ส านาบัตรพยาน (นางสาวศิริมา) เมชัด /ตราสารจัดตัๅง /ครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุจ านวน
หนวยกิตตละสาขาวิชา

2 000427 วิทยาลัยทคนลยีขอนกนบริหารธุรกิจ มี MOU 1 ชุด / รายละอียดกิจการ /ครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา
3 000743 วิทยาลัยทคนลยีบญจ ตราสาร / รายละอียดกิจการ /ครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา
4 001319 วิทยาลัยทคนลยีสุราษฎร์ธานี สงอกสาร MOU ฿หม พรຌอมอกสารประกอบ

5 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี ประทับตราสถานศึกษา฿นหนຌาสุดทຌาย MOU /฿บอนุญาตจัดตัๅง ผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาพรຌอมปรับตราสถานศึกษา/ส านา
บัตรประชาชน  ผูຌจัดการ ผูຌอ านวยการ ละพยาน จຌาของบัตรรับรองส านาเมตຌองประทับตราสถานศึกษา

6 002290 วิทยาลัยทคนลยีปทุมธานี มี MOU 1 ชุด สงพิไม 1 ชุด /อกสารการอนกิจการ จาก นางสมัย  นนทนาคร ป็น ดร.ชนากานต์ ยืนยง/ ส านาบัตรผูຌรับ
฿บอนุญาต/ตราสารจัดตัๅง/รายละอียดกิจการ

7 002782 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการสกลนคร
มี  MOU  1 ชุด ตຌอง สงพิไม 1 ชุด /หนังสือมอบอ านาจ฿หຌรองผูຌอ านวยการลงนาม ฿น MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบละผูຌรับ
มอบอ านาจ/ส านาบัตรผูຌจัดการ/ตราสารจัดตัๅง/รายละอียดกิจการ/ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละ
สาขาวิชาทีไระบุจ านวนหนวยกิต฿นตละสาขาวิชา

8 003020 วิทยาลัยทคนลยีราชพฤกษ์ มี MOU 1 ชุด สงพิไม 1 ชุด /หนังสือ (ค าสัไง) ตงตัๅงผูຌรับ฿บอนุญาต ส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต/อกสารการอนกิจการ ตัๅงต 
นางสาวลัคนา  ทับทิม ถึง นายมงคลรัตน์  ปิยะนันท์

9 003071 วิทยาลัยทคนลยีมีนบุรีปลีทคนิค สง MOU พิไม 1 ชุด /หนังสือ(ค าสัไง)ตงตัๅงผูຌจัดการ  ผูຌอ านวยการ /ส านาบัตรประชาชนผูຌจัดการ ผูຌอ านวยการ  พยาน/ตราสาร
จัดตัๅงรับรองส านาตเมเดຌประทับตราสถานศึกษา

10 003578 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ ส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต/ผูຌอ านวยการ  /ครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุจ านวนหนวยกิตตละ
สาขาวิชา / หนังสือมอบอ านาจ฿หຌ ผอ.ลงนาม MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบละผูຌรับมอบ

11 004079 รงรียนทคนลยีอชีย หนองคาย สง MOU พิไม 1 ชุด ตຌองป็นฉบับจริงเมตຌองรับรองส านา
12 004738 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย ทาบอ ส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต/ผูຌจัดการ/ผูຌอ านวยการ/ตราสารจัดตัๅง/รายละอียดกิจการ/ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา

13 004739 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย พนพิสัย สง MOU พิไม 1 ชุด /฿บอนุญาตจัดตัๅง/หนังสือ(ค าสัไง)ตงตัๅงผูຌอ านวยการ ส านาบัตรประชาชนผูຌอ านวยการ/รายละอียด
กิจการ/ครงสรຌางหลักสูตรทีไระบุจ านวนหนวยกิต฿นตละสาขาวิชา/ประกาศกใบงินบ ารุงการศึกษา

14 004750 วิทยาลัยทคนลยีคอนสาร ส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต หนังสือ (ค าสัไง)ตงตัๅงผูຌอ านวยการ/ครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุ
จ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา/หนังสือมอบอ านาจ฿หຌ ผอ.ลงนาม MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบละผูຌรับมอบ

15 004806 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย สุวรรณภูมิ ส านาบัตรผูຌจัดการเมชัดจน/ MOU มี 1 ชุด / หนังสือมอบอ านาจ฿หຌ ผอ.ลงนาม MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบอ านาจละผูຌรับ
มอบอ านาจ

รำยช่ือสถำนศึกษำท่ีตຌองสงเอกสำรเพ่ิมเติม 
ระดับอำชีวศึกษำ



ล ำดับท่ี รหัส
สถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ เอกสำรท่ีตຌองสงเพ่ิมเติม

16 004823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน อกสารการอนกิจการจาก นายสิทธิพงษ์  ศรีบัวบาล ถึง นางทองพูน  วิทยารัตน์

17 005013 วิทยาลัยทคนลยีอรัญประทศ (ชืไอดิม รงรียนทคนลยีอรัญประทศหนังสือ (ค าสัไง) ตงตัๅงผูຌจัดการ พรຌอมส านาบัตร /ส านาบัตรพยาน/รายละอียดกิจการ/หนังสือมอบอ านาจ฿หຌ ผอ.ลงนาม 
MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบละผูຌรับมอบอ านาจผูຌอ านวยการรับรองส านาอกสารเมครบ

18 005179 วิทยาลัยทคนลยีบางกอก ตราสารจัดตัๅงจัดตัๅง/รายะอียดกิจการ/ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุจ านวนหนวยกิ
ตตละสาขาวิชา/รับรองส านาเมครบ

19 005287 วิทยาลัยทคนลยีบຌานสวนพัฒนา เมมี MOU /เมมีส านาบัตรผูຌรับ฿บอนุญาต ผูຌจัดการ /ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุ
จ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา/รับรองส านาเมครบ

20 005371 วิทยาลัยทคนลยีสีชมพู
ขาด MOU 1 ชุด /ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา / 
ประกาศการกใบงินบ ารุงการศึกษา /รับรองส านาอกสารเมครบ /หนังสือมอบอ านาจ พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบอ านาจละผูຌรับ
มอบอ านาจ

21 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ หนังสือ (ค าสัไง) ตงตัๅงผูຌจัดการ ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านาอกสาร/รายละอียดกิจการ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตรับรองส านา
อกสารทุกผน

22 005449 วิทยาลัยทคนลยีอินตอร์อชีย สง MOU พิไม 1  ชุด นืไองจากกຌเขสงมาค 1 ชุด /ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุ
จ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา/หนังสือมอบอ านาจ฿หຌ ผอ.ลงนาม MOU พรຌอมส านาบัตรผูຌมอบอ านาจละผูຌรับมอบอ านาจ

23 005452 วิทยาลัยทคนลยีดนสยาม
สงอกสาร MOU 2 ชุด (อกสารชุดดิมเมຌมีผูຌลงนาม ฿น MOU) ดย฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตลงนาม฿น MOU นืไองจากผูຌรับ฿บอนุญาต
รับรองส านาอกสาร /พยาน พรຌอมส านาบัตรพยาน /ครงสรຌางครงสรຌางหลักสูตรระบุจ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชาระบุ
จ านวนหนวยกิตตละสาขาวิชา


