
4. ด้านบริหารวชิาการ 

1. ช่ือระบบงาน/URL/คู่มือการใชง้าน 

2. ตวัอยา่งภาพหลกัฐานการใชง้านท่ีเป็นปัจจุบนัของโรงเรียน 

3. สรุปผลการด าเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน (Capture หนา้จอ) 

4. การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบไปเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อพฒันากระบวนงานหรือสนบัสนุนการตดัสินใจของ 

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การขอเอกสารงานทะเบียน 

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียน 

การขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
การขอผลการเรียน ๔ ภาคเรียน / ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เขียนค าร้องท่ีหอ้งทะเบียน กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

๒. ใชรู้ปถ่ายขนาด ๑ 1 2⁄  น้ิว (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๑ รูป 
๓. มารับเอกสารตามนดั 

การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เขียนค าร้องท่ีหอ้งทะเบียน กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

๒. ใชรู้ปถ่ายขนาด ๑  1 2⁄  น้ิว (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๑ รูป 

- ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนัไม่เกิน ๖ เดือน 

- สวมเส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลกัษณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 

- ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตา ไม่ใส่สร้อยคอ ไม่ใส่ต่างหู หา้มติดก๊ิบสียางสีท่ีผม ทรงผมตอ้ง

ไม่ 

  ปรกหนา้ (ถา้ผมยาวให้รวบผมไวด้า้นหลงัใหเ้รียบร้อย) 

- รูปถ่ายตอ้งไม่อดัดว้ยระบบโพลารอยด ์หรือ ตอ้งไม่เป็นรูปถ่ายท่ีปร้ินตเ์อง 

๓. มารับเอกสารตามนดั 

๔. ช าระค่าธรรมเนียมใบ ๒๐ บาท 

 

(เอกสาร ปพ.๑ ไม่สามารถขอและรับไดภ้ายใน ๑ วนั จ  าเป็นตอ้งขอล่วงหนา้ ๒ วนัท าการ ยกเวน้มี 

เหตุจ าเป็นอยา่งยิง่โดยใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน) 

 

การขอใบรับรองผลการเรียนภาษาองักฤษ ( Transcripts of records )ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เขียนค าร้องขอตามแบบของโรงเรียน 

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ 1 2⁄  (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๒ รูป 

- ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนัไม่เกิน ๖ เดือน 

- สวมเส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลกัษณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 

- ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตา ไม่ใส่สร้อยคอ ไม่ใส่ต่างหู หา้มติดก๊ิบสียางสีท่ีผม ทรงผมตอ้ง

ไม่ 



ปรกหนา้ (ถา้ผมยาวให้รวบผมไวด้า้นหลงัใหเ้รียบร้อย) 

- รูปถ่ายตอ้งไม่อดัดว้ยระบบโพลารอยด ์หรือ ตอ้งไม่เป็นรูปถ่ายท่ีปร้ินตเ์อง 

๓. มารับเอกสารตามนดั 

๔. ช าระค่าธรรมเนียมใบ ๑๐๐ บาท 

(เอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาองักฤษ Transcripts of records ไม่สามารถขอและรับไดภ้ายใน ๑ วนัท าการ

จ าเป็นตอ้งขอล่วงหนา้ ๑๕ วนัท าการ ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นอยา่งยิง่โดยใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน) 

 

การขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.๗ ) ปฏิบัติดังนี ้

๑. เขียนค าร้องขอใบรับรองผลการเรียนท่ีห้องทะเบียน 

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ 1 2⁄  (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๑ รูป 

๓. ใบรับรองมีอายกุารใชง้านไดภ้ายใน ๑๒๐  วนั นบัตอ้งแต่วนัออก 

๔. มารับเอกสารตามนดั 

(เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.๗ ไม่สามารถขอและรับไดภ้ายใน ๑ วนั จ  าเป็นตอ้ง ขอล่วงหนา้ ๑ 

วนั 

ท าการ ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นอยา่งยิง่โดยใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียน) 

 

การขอใบแทนใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เขียนค าร้องขอใบแทนใบประกาศนียบตัรท่ีหอ้งทะเบียน 

๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ๑ ฉบบั 

๓. มารับเอกสารตามนดั 

(เอกสารการขอใบแทนใบประกาศนียบตัร ไม่สามารถขอและรับไดภ้ายใน ๑ วนั จ  าเป็นตอ้ง ขอล่วงหนา้ 

๒ 

วนัท าการ ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นอยา่งยิง่โดยใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีฝายทะเบียน) 

 

การขอลาออกจากโรงเรียน ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ใหผู้ป้กครองนกัเรียนเป็นผูแ้จง้และเขียนค าร้องขอลาออกนกัเรียนท่ีหอ้งทะเบียน 

๒. เจา้หนา้ท่ีทะเบียนน าใบลาออกใหง้านการเงินตรวจสอบการช าระค่าเล่าเรียน 

๓. น าเสนอผูบ้ริหาร เพื่ออนุมติัการลาออก 

๔. รูปถ่ายขนาด ๑ 1 2⁄  (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๒ รูป 

๕. มารับเอกสารตามนดั 



กรณีทีนั่กเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อทีอ่ื่น โดยยา้ยระหวา่งภาคเรียนซ่ึงเม่ือนกัเรียนแจง้การลาออก 

และโรงเรียนด าเนินการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหแ้ลว้ โรงเรียนจะมีแบบคะแนนเก็บและเวลา 

เรียนเป็นรายวชิาใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

๑. นกัเรียนน าผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผา่นมา ไปแสดงต่อโรงเรียนท่ีนกัเรียนตอ้งการจะยา้ยเขา้เรียน 

และใหท้างโรงเรียนดงักล่าวด าเนินการท าหนงัสือตอบรับการยา้ยเขา้เรียน 

๒. นกัเรียนน าหนงัสือตอบรับจากโรงเรียนปลายทาง ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน 

๓. ใหผู้ป้กครองนกัเรียนเป็นผูแ้จง้และเขียนค าร้องขอยา้ยนกัเรียน ท่ีห้องทะเบียน 

๔. เจา้หนา้ท่ีทะเบียนน าค าร้องขอยา้ยออก ใหง้านการเงินตรวจสอบการช าระค่าเล่าเรียน 

๕. รูปถ่ายขนาด ๑  1 2⁄  (หน่ึงน้ิวคร่ึง) จ  านวน ๒ รูป 

๖. เขียนแบบฟอร์มค าร้องขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนจากงานทะเบียน 

๗. นกัเรียนท่ีขอจะตอ้งด าเนินการเอง โดยใหค้รูประจ าวชิาเอาคะแนนเก็บและเวลาเรียนใหค้รบทุกวชิา 

ท่ีเรียน 

๘. ส่งใบกรอกคะแนนและเวลาเรียนใหง้านทะเบียนเพื่อด าเนินการจดัพิมพแ์ละเสนอเซ็น 

๙. น าเสนอผูบ้ริหาร เพื่ออนุมติัการขอยา้ยสถานศึกษา 

๑๐. รับเอกสารตามวนันดั 

 

การขอเปลี่ยนแปลงหลกัฐานในทะเบียนของนักเรียน / ผู้ปกครอง ปฏิบัติดังนี้ 

๑. นกัเรียนหรือผูป้กครองเขียนแบบค าร้องเปล่ียนแปลงหลกัฐานท่ีห้องทะเบียน ระบุการเปล่ียนแปลง 

เช่น ช่ือนกัเรียน นามสกุลนกัเรียน ช่ือบิดา นามสกุลบิดา ช่ือมารดา นามสกุลมารดา 

๒. ส าเนาเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงช่ือ นามสกุล พร้อมลงช่ือส าเนาถูกตอ้ง จ  านวน ๑ ชุด 

๓. แนบเอกสารในขา้งตน้พร้อมตวัจริงท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

    (เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจะเก็บตวัส าเนาไวแ้ละคืนตวัจริงให้) 

 

การเตรียมรูปถ่ายส าหรับติดเอกสารต่างๆ 

๑. ใชรู้ปถ่ายขนาด ๑ 1 2⁄  น้ิว (หน่ึงน้ิวคร่ึง) 

๒. ตอ้งเป็นรูปหนา้ตรง 

๓.  ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแวน่ตาด าจนมองไม่เห็น 

๔.  เป็นรูปถ่ายปัจจุบนั หรือถ่ายมาแลว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

๕.  แต่งกายชุดนกัเรียนถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน (ส าหรับนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู)่ 

๖. ทรงผมถูกตอ้งตามตามระเบียบของโรงเรียน ผมดา้นหนา้ตอ้งไม่ปิดบงัคิ้วจนมองไม่เห็น นกัเรียนท่ีถกั 



    ผมเปียไวด้า้นหลงัไม่อนุญาตใหน้ าผมมาพาดไหลไวด้า้นหนา้ 

๗. รูปถ่ายไม่อนุญาตใหใ้ส่สร้อยคอและต่างหู 

ในกรณีนกัเรียนท่ีจบไปแลว้แต่ตอ้งการขอเอกสารใหม่ใหใ้ชรู้ปถ่ายปัจจุบนั สวมเส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาว

ไม่มี 

ตราสัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีเส้ือและไม่สวมแวน่ด า 


