
                     
  งานทะเบียน  โรงเรียนวัดหนองตางู จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

     การบริการของงานทะเบียน 
 
 
 
 
1 .ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) หรือ ใบแทนใบประกาศนียบัตร  
4. เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลและเอกสารอื่นๆ   
 
 
 

แนวปฏิบัติการรับเอกสารและหลักฐานที่งานทะเบยีน 
 
 
 
1. นักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ทุกครั้งที่มาติดต่อกับงานทะเบียน,ศิษย์เก่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
2. ถ้ามารับหลักฐานด้วยตนเองไม่ได้ควรให  บิดามารดา หรือผู้ปกครองมารับแทน  
3. ผู้มารับเอกสารแทนต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงทั้งสองฝ่าย  
4. ถ้าเอกสาร ปพ.1, ปพ.2 , ปพ.6 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนฉบับจริง สูญหาย 
ต้องไปแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมาติดต่องานทะเบียน  
5. เอกสารที่ได้รับเป็นฉบับจริงควรนำไปถ่ายเอกสารหลายๆชุดส ำหรับเพ่ือใช้ในคราวจำเป็นและเก็บฉบับจริงไว้ อย่าทำ 
สูญหาย 
6. นักเรียนจะได้รับเอกสารที่ยื่นคำร้องขอไว้จากวันที่ยื่นหลังไม่เกิน  7  วันทำการ 



การติดต่อฝ่ายทะเบียน 
 
 
 
1. เวลาติดต่องานทะเบียน 

ช่วงเปิดภาคเรียนจันทร์– ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของโรงเรียน) 

2. การเปลี่ยนแปลงหลักฐานการขอแก้วันเดือนปีเกิด   
ในกรณีที่ปรากฏว่าวันเดือนปีเกิดของนักเรียนมีความผิดพลาดไม่ตรงกับความจริงไม่ว่า จะกรณีใดก็ตามนักเรียน 

หรือผู้ปกครองจะต้องติดต่อกับงานทะเบียนพร้อมหลักฐานต่อไปนี้  
1) ใบคำร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
2) สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนแจ้งคนเกิด  
3) สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ถูกต้อง 

การเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล 
นักเรียนที่ขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลของตัวเองหรือของบิดามารดา เมื่อได้รับอนุมัติจาก  

ราชการแล้วบิดามารดา หรือนักเรียนจะต้องมาติดต่อกับงานทะเบียนเพ่ือขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล 
ในทะเบียนของโรงเรียนหลักฐานขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลมีดังนี้  

1) ใบคำร้อง (ตามแบบของโรงเรียน)  
2) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล  
3) สำเนาทะเบียนบ้าน  

การขอแก้ วัน เดือน ปีเกิดและชื่อหรือชื่อสกุลนักเรียนจะต้องขอแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อน การสอบปลายภาค 
อย่างน้อย 1 เดือน 

การเปลี่ยนที่อยู่ของนักเรียน 
ถ้านักเรียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย จะต้องมาติดต่อกับงานทะเบียนเปลี่ยนแปลงที  เพ  ่อขอ 

อยู่อาศัยโดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน มาขอแก้ไขกับงานทะเบียน 
ในกรณีบิดามารดา มียศทางทหารหรือตำรวจ  

เมื่อได้รับการเลื่อนยศให้แจ้งงานทะเบียนทราบเพ่ือที่จะแก้ไขในทะเบียนของโรงเรียนให้ 
ถูกต้องด้วย 



3. การออกใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) และ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ในการออกเอกสารทุกอย่างนักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้นที่เป็นผู้ขอและจะต้องแจ้งควำม  

จ ำนงที่งานทะเบียนพร้อมทั้งส่งรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1  นิ้ว ตามจำนวนที่ขอและรูปถ่าย ต้อง 
ไม่เป็นรูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายและ  
ถ่ายรูปไม่เกิน 60 วัน  โดยกรอกแบบฟอร์มวันตามท่ีโรงเรียนกำหนดและยื่นขอเอกสารทุกอย่าง 
ต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
4. การขอพักการเรียน  

เมื่อนักเรียนไม่สามารถเรียนตามปกติได้  เช่น ป่วยเหรืออุบัติเหตุหรือไปต่างประเทศ ให้ผู้ปกครองยื่นคำ 
ร้องของหยุดพักการเรียนโดยนำหลักฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาติดต่อ ที่งานทะเบียน 
5. การลาออกหรือย้ายโรงเรียน  

1) ผู้ปกครองที่แท้จริงและนักเรียนต้องมายื่นคำร้องขอลาอออก หรอืย้ายโรงเรียนเป็น 
ลายลักษณ์อักษรพร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1  นิ้ว จำนวน 2 รูป  

2) กรอกแบบฟอร์มคำรอ้งขอลาออกหรือขอย้ายโรงเรียนและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
งานทะเบียนเพ่ือให้งานทะเบียนได้จัดเตรียมเอกสารโดยเอกสารที่เกี่ยวข  องได ้แก่ 

- ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังจะย้ายไป 
- ที่อยู่ที่นักเรียนพักอาศัยระหว่างที่กำลังศึกษา เมื่อย้ายออกไปแล้ว  

3) เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับเอกสาร โดย 
เอกสารที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย 

- ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 
- หนังสือส่ง 
- คะแนนเก็บและเวลาเรียน (กรณีย้ายโรงเรียนระหว่างภาคเรียน) 
- สมุดบันทึกสุขภำพ 



ขั้นตอนการดำเนินการขอบริการหลักฐานงานทะเบียน 
 
1. การลาออกหรือย้ายสถานศึกษา  

ขั้นตอนการดำเนินการ  เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
   
1. ผู้ปกครองและนักเรียนย  ่น - แบบคำร้องลาออกหรือย้าย - ครูที่ปรึกษา 

คำร้องขอลาออกหรือย้าย สถานศึกษา - นำยทะเบียน 

สถานศึกษา - คำร้องขอย้ายนักเรียน  

 - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  

 จำนวน 2 รูป  
    
2. นักเรียนติดต่อ ครูที่ปรึกษำ - ปพ.6 เอกสารรายงานผลการพัฒนา ครูที่ปรึกษา 

ขอรับ ปพ.6 คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  
    
3. นักเรียนติดต่อครูผู้สอน - ใบคะแนนเก็บและเวลาเรียน ครูผู้สอน 

ขอคะแนนเก็บและเวลาเรียนกับ    

ครูผู้สอน(กรณีย้ายโรงเรียน    

ระหว่างภาคเรียน)    
    
4. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - ปพ.1ระเบียนแสดงผลการเรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

ดำเนินการการออกเอกสาร    

ระเบียนแสดงผลการเรียน    

(ปพ.1)    
    
5. นักเรียนรับเอกสาร - ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

การลาออกหรือย้ายสถานศึกษา - ปพ.6 เอกสารรายงานผลการพัฒนา - ครูที่ปรึกษา 

พร้อมหนังสือส่งตัวนักเรียน คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  

(กรณีย้ายโรงเรียนระหว่างภำค - ใบคะแนนเก็บและเวลาเรียน  

เรียน) - หนังสอืส่งตวันักเรียนย้ายสถานศึกษา  
    



2. การขอ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (กรณีชำรุด/สูญหาย)  
     
 ขั้นตอนการดำเนินการ  เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
     
 1. ยื่นคำร้อง ขอ ปพ.1 - แบบฟอร์มการขอ ปพ.1 ใหม ่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ใหม่ - รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  

  จำนวน 2 รูป  

  -  ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ  

    

    
     
 2. นักเรียนรับเอกสาร - ปพ.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ปพ.1 ฉบับใหม่    
    

2. การขอใบแทนใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)(กรณีชำร ุด/สูญหาย)  
     
 ขั้นตอนการดำเนินการ  เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
    
 1. ยื่นคำร้องขอ ใบแทนใบ - แบบฟอร์มการขอใบแทน ปพ.2 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ประกาศนียบัตร (ปพ.2) - ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ  
    
 2. นักเรียนรับใบแทนใบ - ใบแทนใบประกาศนียบัตร (ปพ .2) เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ประกาศนียบัตร(ปพ.2)    

 ฉบับใหม่    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. 

 
 
การขอ ปพ.6 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กรณีชำร ุด/สูญหาย) 

     
 ขั้นตอนการดำเนินการ  เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
     
 1. ยื่นคำร้องขอปพ.6 ใหม่ - แบบฟอร์มปพ.6 ใหม่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

  - ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ  
    
 2. ซื้อสมุดเอกสารรายงานผล - สมุดเอกสารรายงานผลการพัฒนา เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)  

 (ปพ.6)    
    
 3. นักเรียนรับเอกสาร - สมุดเอกสารรายงานผลการพัฒนา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ปพ. 6 ฉบับใหม่ คุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)  
     
 
4. การขอ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1(กรณียังไม่จบหลักสูตรฯ) 
และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 
   
1. ยื่นคำร้องขอ ระเบียน - แบบฟอร์มการขอ ปพ.1 , ปพ.7 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

แสดงผลการเรียน(ปพ.1)และ - รูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป  

ปพ.7   
   
2. นักเรียนรับเอกสาร - ปพ.1 , ปพ.7 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

ปพ.1 . ปพ.7   
   

 
 
 
 
 
  


