
 

  



งานทะเบียนโรงเรียนทุงสงวิทยา 
- การบริการของงานทะเบียน  

1 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

3. หลักฐานแสดงวุฒิกรศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) หรือ ใบแทนใบประกาศนียบัตร  

4. เปลี่ยนซ่ือ-นามสกุลและเอกสารอ่ืนๆแนวปฏิบัติการรับเอกสารและหลักฐานท่ีงานทะเบียน  
  

- ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. นักเรียนปจจุบันแตงเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนใหถูกตองเรียบรอยทุกครั้งท่ีมาติดตอกับ 

งานทะเบียน , ศิษยเกาแตงกายสุภาพเรียบรอย  

2. ถามารับหลักฐานดวยตนเองไมไดควรใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมารับแทน  

3. ผูมารับเอกสารแทนตองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงท้ังสองฝาย  

4. ถาเอกสาร รบ.1  ปพ.1, ปพ.2 , ปพ.6 หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียนฉบับจริง สูญหายตองไปแจง 

ความเอกสารหายท่ีสถานีตำรวจ แลวนำใบแจงความมาติดตองานทะเบียน  

5. เอกสารท่ีไดรับเปนฉบับจริง ควรนำไปถายเอกสารหลายๆ ชุด เพ่ือใชในความจำเปนและเก็บฉบับจริงไว    

    อยาใหสูญหาย  

6. นักเรียนจะไดรับเอกสารท่ียื่นคำรองขอไวหลังจากวันท่ียื่นคำรองไมเกิน 3 วันทำการการติดตอฝายทะเบียน  

 

- การติดตอฝายทะเบียน  
1. เวลาติดตองานทะเบียน  

ชวงเปดภาคเรียนจันทร - ศุกร  
ชวงปดภาคเรียนจันทร - ศุกร  
(เวนวันหยุดราชการและวันหยุดของโรงเรียน)  

2. การเปล่ียนแปลงหลักฐาน การขอแกวันเดือนปเกิด  
    ในกรณีท่ีปรากฏวาวันเดือนเกิดของนักเรียนมีความ ผิดพลาดไมตรงกับความจริงไมวาจะกรณีใดก็ตาม
นักเรียน หรือผูปกครองจะตองติดตอกับงานทะเบียน พรอมหลักฐานตอไปนี้  
  1) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนแจงคนเกิด  
  2) สำเนาทะเบียนบานปจจุบันท่ีถูกตอง  
  การเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลนักเรียนท่ีขอเปลี่ยนชื่อสกุลของตัวเองหรือของบิดา มารดา เม่ือไดรับอนุมัติ
จากราชการแลวบิดา มารดา หรือนักเรียน จะตองมาติดตอกับงานทะเบียนเพ่ือขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลใน
ทะเบียนของโรงเรียนหลักฐานขอเปลีย่นชื่อ หรือซ่ือสกุล มีดังนี ้
  1) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล  
  2) สำเนาทะเบียนบาน การขอแกวันเดือนปเกิดและชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียนจะตองขอแกไขใหเสร็จ
สิ้นกอนการสอบปลายภาค อยางนอย 1 เดือน การเปลี่ยนท่ีอยูของนักเรียนถานักเรียนเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัย 



จะตองมาติดตอกับงานทะเบียนเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัย โดยนำสำเนาทะเบียนบาน มาขอแกไขกับงาน
ทะเบียน ในกรณีบิดามารดา มียศทางทหารหรือตำรวจเม่ือไดรับการเลื่อนยศ ใหแจงงานทะเบียนทราบ
เพ่ือท่ีจะแกไขในทะเบียนของโรงเรียนใหถูกตองดวย  
  
3. การออกใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในการออกเอกสารทุก 
อยาง นักเรียนหรือผูปกครองเทานั้นท่ีเปนผูขอและจะตองแจงความจำนงท่ีงานทะเบียนพรอมท้ังสงรูปถายชุด 
นักเรียนขนาด 1.5 นิ้วตามจำนวนที่ขอ และรูปถายตองไมเปนรูปถายโพลารอยด รูปถายสติ๊กเกอรหรือภาพ 
สแกน เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถายและรูปถายไมเกิน 60 วัน โดยกรอกแบบฟอรมตามที่โรงเรียนกำหนด 
และยื่นขอเอกสารทุกอยางตองขอลวงหนาอยางนอย 3 วัน  

4. การขอพักการเรียนเมื ่อนักเรียนไมสามารถเรียนตามปกติได เชน ปวยหรืออุบัติเหตุเรื ้อรัง หรือไป 
ตางประเทศใหผูปกครองยื่นคำรองขอหยุดพักการเรียน   โดยนำหลักฐาน เชน ใบรับรองแพทย ฯลฯ มาติดตอ  
ท่ีงานทะเบียน  

5. การลาออกหรือยายโรงเรียน  
  1) ผูปกครองท่ีแทจริงและนักเรียนตองมายื่นคำรองขอลาออกหรือยายโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร
พรอมรูป ถายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป 

  2) กรอกแบบฟอรมคำรองขอลาออกหรือขอยายโรงเรียน และยื่นเอกสารท่ีเก่ียวของ ใหงานทะเบียน
เพ่ือใหงานทะเบียนไดจัดเตรียมเอกสาร โดยเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก  
    - ชื่อ ท่ีอยู รหัสไปรษณีย ของโรงเรียนท่ีนักเรียนกำลังจะยายไป 
    - ท่ีอยูท่ีนักเรียนพักอาศัยระหวางท่ีกำลังศึกษา เม่ือยายออกไปแลว  
  3) เม่ือเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะติดตอใหผูปกครองมารับเอกสาร โดยเอกสารท่ีทาน
จะไดรับ ประกอบดวย  
   - ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรยีน 
   - หนังสือสงตัว 
   - คะแนนเก็บและเวลาเรียน (กรณียายโรงเรียนระหวางภาคเรียน)  

6. การขอ Transcripts (ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษ) นักเรียนตองนำสำเนา รบ.1 หรือสำเนา ปพ.1 มา 
ใหกับงานทะเบียนพรอมท้ังนำรูปถายขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูปและถายไมเกิน 60 วัน มาติดตองาน ทะเบียน 
และกรอกคำรองขอ Transcript เปนภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรพิมพใหญโดยกรอกประวัติใหตรงกับ ขอมูลใน
Passport (หนังสือเดินทาง) ดังนี้ ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยู ชื่อบิดาและมารดา และยื่นขอ เอกสาร
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบคำรอง 



 

งานทะเบียนนักเรียน  

คํารองขอยายนักเรียนเขาศึกษาโรงเรียนทุงสงวิทยา 

                            เขียนท่ี โรงเรียนทุงสงวิทยา 

วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ..................... 

เรื่อง  ขอยายนักเรียนเขามาเรียน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา  

เอกสารแนบ 1.  ใบมอบตัว   2. หนังสือรับรองความประพฤติ  3.  แบบขอรับบริจาค 

  4. แบบขอเทียบโอนผลการเรียน 5. แบบ  ปพ.1    6. แบบ ปพ.6 

  7. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน 8. สําเนาทะเบียนบานบิดา – มารดา 
 

 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... ..........................อยูบานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี........... ตําบล........................................อําเภอ...............................จังหวัด............................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท...........................................................มีความประสงคขอยายนักเรียนในความปกครองของขาพเจาคือ 

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน..................................

พ.ศ...................เลขประจําตัวประชาชน................................................................ซ่ึงปจจุบันศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี........... 

โรงเรียน...........................................................ตําบล......................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 

ยายเขาศึกษาตอโรงเรียนทุงสงวิทยา 

       ท้ังนี้เนื่องจาก.....................................................................................................................................................................

โดยนักเรียนจะพักอยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ซอย...............................ถนน.............................................................

ตําบล.......................................อําเภอ...............................จังหวัด....................................................................................                                                     

                                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                               ลงชื่อ...........................................ผูปกครอง 

                                                                                    (.............................................) 

การตรวจสอบเอกสาร 

             ครบ        ไมครบ  คือ............................................................................................................................... 

      ลงชื่อ.................................................เจาหนาท่ีรับนักเรียน 
        (......................................................) 
      

ความเห็นของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ..........................................................................................................                

                                                             ลงชื่อ......................................................                               

                                                                       (นางณภัทร   เมืองไทย)                                                

                                                                  วันท่ี................................................... 

                                   

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา........................................................................................................................ 

       อนุมัติ            ไมอนุมัต ิ                                                                             

                                                             ลงชื่อ...................................................... 

                                                                       (นายจิรัฏฐ   รัตนพันธ) 

                                                                  วันท่ี................................................... 

 



คำรองขอยายนักเรียนออกจากโรงเรียน 

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

                   เขียนท่ี โรงเรียนทุงสงวิทยา 

ต.ควนกรด  อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ..................... 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา 

 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................อยูบานเลขท่ี.................... 

หมูท่ี........... ซอย...........................ถนน....................................ตำบล........................................อำเภอ............... 

จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท.........................................มีความประสงคขอยายนักเรียน 

ในความปกครองของขาพเจาคือ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................................................................... 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี.........../........... เลขประจำตัวนักเรียน  เกิดวันท่ี............ 

เดือน..................................พ.ศ......................เลขประจำตัวประชาชน 

ไปเขาเรียนท่ี...............................................................ตำบล..........................................อำเภอ.................... 

จังหวัด...............................เนื่องจาก............................................................................โดยนักเรียนจะพักอยู 

บานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ซอย...................ถนน................................ตำบล....................................... 

อำเภอ...............................จังหวัด....................................................ไดดำเนนิการสวนท่ีเก่ียวของเรยีบรอยแลว 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                               ลงชื่อ...........................................ผูปกครอง 

                                                                                     (.............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             



1.เงินคาธรรมเนียม/คาประกันและอ่ืนๆ 
  (  ) ชำระแลว     (  ) ยังไมชำระ 
2.การรับเงินคาอุปกรณการเรียน/คาเครื่องแตงกาย 
  (  ) รับแลว        (  ) ยังไมรับ 

 
    ลงชื่อ..............................................เจาหนาท่ีการเงิน 
          (..............................................) 

3. หนังสือหองสมุด 
  (  ) สงครบแลว    (  ) ยังไมรับ 

    
    ลงชื ่อ..............................................เจาหนาท่ี
หองสมุด 
          (..............................................) 

4. รูปถายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป     
    ลงชื่อ......................................เจาหนาที่ทะเบียน
นักเรียน 
            (นางปรียา   บุญใหผล) 

 

ความเห็นของรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ            ความเห็นของผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา 

................................................................................. ........................................................................... 

 

       ลงชื่อ......................................................                               ลงชือ่...................................................... 

                (นางณภัทร   เมืองไทย)                                               (นายจิรัฏฐ   รัตนพันธ)  

           วันท่ี...................................................                                   วันท่ี................................................... 

 

หมายเหตุ  รับ  ปพ.1 : บ  และ ปพ.1 : พ ออกจากทะเบียนไดหลังจากสงเอกสารครบ  2  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำรองขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1/ปพ.1 (กรณีสูญหาย) 

โรงเรียนทุงสงวิทยา 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ................ 

เรื่อง ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว   จำนวน 2 รูป 

2. ใบแจงความ     จำนวน 1 ฉบับ 

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 

ขาพเจา(ชื่อ-สกุลเดิมตอนเปนนักเรียน)............................................................................................... 

เกิดวันท่ี.......เดือน........................พ.ศ............. 

เขาเรียนระดับชั้น ม......../......... ปการศึกษา....................... 

จบการศึกษาระดับชั้น ม......../......... ปการศึกษา....................... 

ชื่อ-สกุลบิดา.................................................................................................. 

ชื่อ-สกุลมารดา............................................................................................... 

มีความประสงคจะขอใบระเบียนผลการเรียน จำนวน ......... ฉบับ เพ่ือ............................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

ขอเสดงความนับถือ 

 

(................................................................................) 

 

ผลการตรวจสอบของนายทะเบียน 

            จบ                    ไมจบ 

 

        (นางพรทิพย เชยบัวแกว) 

 

       อนุญาต                            ไมอนุญาต 

 

 

(นายจิรัฎฐ รัตนพันธ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา 

วก................. 

o  o  

o  o  



 
                                               

โรงเรียนทุงสงวิทยา                                             
แบบรายงานผลการสอบแกตัว ครั้งท่ี...........ภาคเรียนท่ี........../............ 

    

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................ไดรับมอบหมายใหสอน รหัสวิชา.................... 

ชื่อรายวิชา...................................................ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี..............ภาคเรียนท่ี......./................... 

มีนักเรียนมายื่นคำรองสอบแกตัวจำนวน.................คน  ไดทำการสอนซอมเสริมและทำการสอบแกตัวแลว  

จึงรายงานผลใหทราบดังนี้ 

 ท่ี เลขประจำตัว                    ชื่อ – นามสกุล      หอง 
ผลการเรียนเดิม    ผลการเรียนใหม 

 คะแนน   ระดับ 

         
       
         
       
       
       
         
       
         
       

 

ไดตรวจสอบความถูกตอง และรับรองความเปนจริงทุกประการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ............................................... (ครูประจำวิชา)           ลงชื่อ............................................(หัวหนากลุมสาระ) 

    (.................................................)                                             (...................................................) 

วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ......................                    วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 

 
อนุมัติ  ไมอนุมัติ     ลงชื่อ.........................................(หัวหนางานวัดผลฯ)        
                                                                       (.................................................)                                              

                       วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.............. 
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	ตัวอย่างแบบคำร้อง

