
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการให้บริการ 

และแนวทางปฏิบัติงานด้าน

งานวัดผลประเมินผล 

โรงเรยีนวัดอุเบกขาราม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 



 

 

คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นกฎหมายกลางที่จะ
กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ือรับคำร้องและศูนย์รับคำขอ
อนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการจากภาครัฐ ทำให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 
นับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ข้าราชการและทุกภาคส่วน อ่ืน 
ๆ ได้รับทราบถึงข้ันตอนการให้บริการต่าง ๆ สำหรับประชาชน ทางโรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้นและได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

 

 

งานวัดผลประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับนักเรียนของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

2.1 หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่
ละปีการศึกษา  

2.2 ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร 1 วัน ช่วงระหว่าง
ขั้นตอนที่ 1-4 

เป็นไปตามประกาศ
โรงเรียน 

2 พิจารณาอนุญาต ประกาศผล 1 วัน 
3 แจ้งผลพิจารณา รายงานตัวนักเรียน 1 วัน 
4 ลงนนามอนุญาต มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน 

 

 



4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 ใบสมัคร(ใช้วันสมัคร) 1 ชุด   
 
เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือใบรับรอง
ผลการเรียนหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน 
(ใช้วันสมัคร) 

 
1 ฉบับ 

 
1 ฉบับ 

3 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ฉบับ  
4 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใช้วันมอบตัว) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 
5 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน  1 ฉบับ 
6 สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่ และ/หรือ 

ผู้ปกครอง 
 1 ฉบับ 

7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 
8 สำเนาสูติบัตร  1 ฉบับ 
9 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)  1 ฉบับ 
10 สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ และ/หรือ 

ผู้ปกครอง 
 1 ฉบับ 

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

7. หมายเหตุ  

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ กำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 



 

 

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ระดับ  อนุบาล 1   อนุบาล 2  ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
 ชื่อ ด.ช./ด.ญ. ..............................................นามสกุล..........................................ชื่อเล่น.................... ........ 
เกิดวันที่...........เดือน..........................................พ.ศ..........................อายุ(นับจากวันที่สมัคร)..... .....ปี.............เดือน 
เลขบัตรประชาชน................................................................................ .........หมู่โลหิต............................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
ข้อมูลครอบครัว 
 ชื่อบดิา .....................................................................อายุ...........ป ีเชื้อชาติ................สัญชาติ................... 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... โทรศัพท์.............................. 
ช่วงรายได้/ปี      ต่ำกว่า 150,000 บาท       150,000 - 300,000 บาท          มากกว่า 300,000 บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 

ชื่อมารดา ............................................................อายุ...........ปี เชื้อชาติ................สัญชาติ................... 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... โทรศัพท์.............................. 
ช่วงรายได้/ปี      ต่ำกว่า 150,000 บาท       150,000 - 300,000 บาท          มากกว่า 300,000 บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
สถานะครอบครัว  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน  บิดา มารดา แยกกันอยู่         อ่ืนๆ......................... 
 จำนวนพี่น้อง..........คน.............เป็นบุตรคนที่............มีพ่ีน้องที่สถารศึกษานี้จำนวน.........................คน 

กรณีเด็กไม่อยู่กับบิดามารดา ชื่อผู้ปกครอง ............................................................อายุ...........ป ี 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... เกี่ยงข้องเป็น....................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                      (                                           ) 

ผู้ปกครอง 
        สมัครวันที่............/...................../............... 

แผงผังแสดงที่อยู่ปัจจุบัน โปรดเขียนแผงผังท่ีอยู่ปัจจุบันไว้ด้านหลัง 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

....สำเนาสูติบัตร  ….สำเนาทะเบียนบ้าน  ....บัตรสุขภาพ   ....แบบปพ.1-9  ....รูปถ่าย   .....อ่ืนๆ............................ 

ลงช่ือ) ………………………………………………………ผู้รับสมัคร 



การขอย้ายนักเรียนเข้าของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจำนงการย้ายเข้าเรียน 

2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคำขอจากเหตุผล ความต้องการและความจำเป็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 

2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้าย
จากโรงเรียน 

4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

 



3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ 
คำขอและเอกสารประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง  

ขั้นตอนที่ 4 ไม่นับ
เวลาต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1 - 3  

2 พิจารณาอนุญาต ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร  
ของผูเ้รียน  

1 วัน 

3 แจ้งผลพิจารณา จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณา  

1 วัน 

4 ลงนนามอนุญาต ดำเนินการมอบตัว  1 วัน 
รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน  1 ชุด   
 
เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 ใบสมัคร (ใช้วันสมัคร)  1 ฉบับ  
3 เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1  1 ฉบับ 1 ฉบับ 
4 ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ (หาก

ย้ายระหว่างภาคเรียน)  
1 ฉบับ  

5 เอกสารส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (แบบ 
พบ.19/1 หรือ แบบ บค.20)  

1 ฉบับ  

6 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว  2 ฉบับ  
7 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน  1 ฉบับ 
8 สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่ และ/หรือ 

ผู้ปกครอง 
 1 ฉบับ 

9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)  1 ฉบับ 
10 สำเนาสูติบัตร  1 ฉบับ 
11 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)  1 ฉบับ 
12 สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ และ/หรือ 

ผู้ปกครอง 
 1 ฉบับ 

13 สมุดรายงานประจำตัว 
นักเรียน 

1 ฉบับ  

14 แบบบันทึกสุขภาพ 1 ฉบับ  
 

 

 



5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

7. หมายเหตุ  

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ระดับ  อนุบาล 1   อนุบาล 2  ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
 ชื่อ ด.ช./ด.ญ. ..............................................นามสกุล..........................................ชื่อเล่น.................... ........ 
เกิดวันที่...........เดือน..........................................พ.ศ..........................อายุ(นับจากวันที่สมัคร)..... .....ปี.............เดือน 
เลขบัตรประชาชน................................................................................ .........หมู่โลหิต............................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
ข้อมูลครอบครัว 
 ชื่อบดิา .....................................................................อายุ...........ป ีเชื้อชาติ................สัญชาติ................... 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... โทรศัพท์.............................. 
ช่วงรายได้/ปี      ต่ำกว่า 150,000 บาท       150,000 - 300,000 บาท          มากกว่า 300,000 บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 

ชื่อมารดา ............................................................อายุ...........ปี เชื้อชาติ................สัญชาติ................... 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... โทรศัพท์.............................. 
ช่วงรายได้/ปี      ต่ำกว่า 150,000 บาท       150,000 - 300,000 บาท          มากกว่า 300,000 บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
สถานะครอบครัว  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน  บิดา มารดา แยกกันอยู่         อ่ืนๆ......................... 
 จำนวนพี่น้อง..........คน.............เป็นบุตรคนที่............มีพ่ีน้องที่สถารศึกษานี้จำนวน.........................คน 

กรณีเด็กไม่อยู่กับบิดามารดา ชื่อผู้ปกครอง ............................................................อายุ...........ป ี 
วุฒิการศึกษา..............................อาชีพ........................สถานที่ทำงาน......................... เกี่ยงข้องเป็น....................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........หมู่ที.่..............ซอย...............................................ถนน..............................................  
ตำบล.................................อำเภอ......................................จงัหวัด..................................โทรศัพท์.............................. 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                      (                                           ) 

ผู้ปกครอง 
        สมัครวันที่............/...................../............... 

แผงผังแสดงที่อยู่ปัจจุบัน โปรดเขียนแผงผังท่ีอยู่ปัจจุบันไว้ด้านหลัง 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

....สำเนาสูติบัตร  ….สำเนาทะเบียนบ้าน  ....บัตรสุขภาพ   ....แบบปพ.1-9  ....รูปถ่าย   .....อ่ืนๆ............................ 

ลงช่ือ) ………………………………………………………ผู้รับสมัคร 



การขอย้ายนักเรียนของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

1. ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน 

2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสารประกอบคำขอ  

1 ชั่วโมง  

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

จัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการย้าย
ออก  
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ  
3. สมุดรายงานประจำตัว  
4. เอกสารส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียน 
(แบบ พบ.19/1 หรือ แบบ บค.20)  

2 วัน 



3 ลงนนามอนุญาต จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณา  

1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 แบบคำร้องขอย้ายออก (พฐ.19)  1 ฉบับ   
 
เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ และ/หรือ 
ผู้ปกครอง(ท่ีมาขอย้าย) 

 
 

 
1 ฉบับ 

3 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ฉบับ  
4 เอกสารยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียน

ปลายทาง  
1 ฉบับ  

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ - 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

7. หมายเหตุ  

 - 

 

 

 

 

 

 



คำร้องขอย้ายนักเรียน 
 

        โรงเรียนวดัอุเบกขาราม 
 

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

เรื่อง ขอย้ายนักเรียน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดอุเบกขาราม 
 

 

ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………อยูบ้่านเลขท่ี.............หมู่ที่...........แขวง / ตำบล
...........................................เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ.....................................จังหวัด....................................มีความประสงค์ขอย้าย
นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ซึง่ปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษาน้ี  
ไปเข้าเรียนท่ี...................................................................................................แขวง / ตำบล...........................................เขต/อำเภอ/
กิ่งอำเภอ.............................................จังหวัด..........................................ดังนี ้

     1.(ด.ช./ด.ญ.)……………………………………………………………เกดิวันท่ี…………เดือน……………พ.ศ................... 
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................กำลังเรียนอยู่ช้ัน……………………………………...……  

     2.(ด.ช./ด.ญ.)……………………………………………………………เกดิวันท่ี…………เดือน……………พ.ศ................... 
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................กำลังเรียนอยู่ช้ัน…………………………………..…….…  

     3.(ด.ช./ด.ญ.)……………………………………………………………เกดิวันท่ี…………เดือน……………พ.ศ.................. 
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................กำลังเรียนอยู่ช้ัน……………………………………...……  

      ทั้งนี้ เนื่องจาก   ย้ายติดตามผู้ปกครอง    อื่นๆ(ระบุ) ……………………………………………………………. 

และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพักอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที.่..........แขวง / ตำบล................. 
...........................เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ.....................................จังหวัด....................................โทร................................ 

พร้อมหนังสือนี้ได้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้  
 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
 สำเนาบัตรประชาชน จ้านวน 1 ฉบับ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… 
                      (                                           ) 

ผู้ปกครอง 
 

 

 

 

 

 



การขอลาออกนักเรียนของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16 

2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเท่านั้น 

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสารประกอบคำขอ  

1 วัน  

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

จัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการลาออก  
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. สมุดรายงานประจำตัว  

1 วัน 



3 ลงนนามอนุญาต จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณา  

1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน 

 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 แบบคำร้องขอย้ายออก  1 ชุด   
 
เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ และ/หรือ 
ผู้ปกครอง(ท่ีมาขอลาออก) 

 
 

 
1 ฉบับ 

3 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ฉบับ  

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ - 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

7. หมายเหตุ  

 - 

 

 

 

 

 



การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

หลักการเทียบโอนผลการเรียน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ หรือประสบการณของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซอน ทั้งนี้ให้คำนึงถึง 

ประโยชน์ของผู้เทียบโอนผลการเรียนเป็นสำคัญ 

3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน 

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะ การจัดหลักสูตร และสาระ

การเรียนรู้ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับเทียบโอน  

2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการได้ 2 กรณีดังนี้  
กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดข้ึนจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การยา้ยสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตรให้ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือ  



ต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนป็นนักเรียน เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควร
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจำเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบ
โอนไดภ้ายในช่วงเวลาที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถาน 
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน  
(Home School) ฯลฯ ให้ดำเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนด
รายวิชา/หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของ  
ผู้กำลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน  

3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบนพ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน  

4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียน
ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหมท่ี่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 
ภาคเรียน 

6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หนว่ยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนด  

7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมใน
ต่างประเทศป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศกำหนดไว้แล้ว  

8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คำสั่งกำหนดไว้แล้ว  

9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจำนงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพ่ือการ  
อ้างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการเทียบโอนไวในช่องหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นำมาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน  

10. ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
ผลการเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  



 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสารประกอบคำร้อง  

1 วัน  

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

คณะกรรมการพิจารณาการขอเทียบโอนผล
การเรียน  

5 วัน 

3 ลงนนามอนุญาต จัดทำหนังสือแจ้งผลขอเทียบโอนผลการ
เรียนและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม  

1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  1 ฉบับ 1 ฉบับ เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา
ถูกต้อง 

 

2 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ) 1 ฉบับ 1 ฉบับ 
3 คำอธิบายรายวิชา  1 ฉบับ 1 ฉบับ 
4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงทักษา/

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ)  
1 ฉบับ 1 ฉบับ 

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ -มีค่าใช้จ่ายอ่ืนในการขอเทียบโอนเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

 

 

 



 

 

แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) 

โรงเรียนอุเบกขาราม หมู่ที่ 6 
ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง  

จังหวัดกำแพงเพชร 62120  
วันที่............ เดือน ................................ พ.ศ. ............. 

เรื่อง   ขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

  ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................มีความประสงค์ขอใบระเบียน
แสดงผลการเรียนระดับชั้น  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้นของ (เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นาง / 

นางสาว)..............................................................เลขประจำตัว....................ชั้น............ปีการศึกษา(ท่ีจบ)...............
เกิดวันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ............ชือ่บิดา............................................................ ................ 
ชื่อมารดา.................................................เข้าโรงเรียนวัดอุเบกขาราม เมื่อวันที่ .........เดือน ................. พ.ศ. 
............ และออกจากโรงเรียนเมื่อวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............ โทร 
............................................... 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว 

  󠄑 หลักฐานการแจ้งความ    จำนวน................. ฉบับ 
  󠄑 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน ................ รูป 
  󠄑 สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน................. ฉบับ 
  󠄑 สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน................. ฉบับ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
(ลงชื่อ)............................................... 
          (.............................................) 

                 ความเห็นนายทะเบียน 
󠄑 󠄑󠄑เห็นควรดำเนินการ 
󠄑 ไม่ควรดำเนินการ เนื่องจาก............. 
............................................................................... 
 

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

                   คำสั่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
󠄑 อนุญาต 
󠄑 ไม่อนุญาต 
 
 

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



การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสาร
ฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่น 

3. กรณีท่ีหลักฐานชำรุดให้นำเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน 

4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
และเอกสารประกอบคำขอ  

1 วัน  

2 การพิจารณา
อนุญาต 

สืบค้นและตรวจสอบเอกสารตามท่ีร้องขอ  
 

3 วัน 

3 ลงนนามอนุญาต จัดทำใบแทนเอกสารทางการศึกษา/แจ้งผล
การสืบค้นและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลง
นาม  

1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 บัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ 1 ฉบับ  
 
เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 เอกสารใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)  1 ฉบับ  
3 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ฉบับ  
4 เอกสารฉบับเดิมที่ชำรุด (กรณีขอแทนใบ

ชำรุด)  
1 ฉบับ  

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 20 บาท  
หมายเหตุ - 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

 



การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนวัดอเุบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน 
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้  

1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการ

ประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็น
อันตรายแก่นักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 

1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้า
วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 

1.2.3 เด็กท่ีมีความจำเป็นอ่ืนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 

2. ระยะเวลาการผ่อนผัน 



2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ  

1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ 

2.2 กรณีเด็กมีความจำเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจำเป็นต้องผ่อน
ผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้ 

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  

 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำ
ขอและเอกสารประกอบคำขอ  

1 วัน  

2 การพิจารณาอนุญาต  คณะกรรมการพิจารณา  3 วัน 
3 ลงนนามอนุญาต จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

พิจารณา  
1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 ทะเบียนบ้าน   1 ฉบับ เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 สูติบัตร   1 ฉบับ 
3 ใบยื่นคำขอ (แบบ บค.16) (ถ้ามี)  1 ฉบับ  
4 ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)  1 ฉบับ  
5 หลักฐานการจบชั้นอนุบาล (ถ้ามี)  1 ฉบับ  

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ - 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  



การขอใช้อาคารสถานทีข่องโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง 

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์   ☒ วันอังคาร   ☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร์  

☒ มีพักเที่ยง  

เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ 08.30 น.  

เวลาปิดรับคำขอ 16.30 น.  

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย 

2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 

3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน 

รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกันใน 

อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่ 

6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น 

7. การใช้อาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ 

การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

3. ข้ันตอน ระยะเวลา  



 
ที ่

 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 

 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

 
หมายเหต 

1 ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำ
ขอและเอกสารประกอบคำขอ  

1 วัน  

2 การพิจารณาอนุญาต  สืบค้นและตรวจสอบเอกสารตามท่ีร้อง
ขอตามหลักเกณฑ  

2 วัน 

3 ลงนนามอนุญาต จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณา  

1 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ 
 

ที ่
 

รายการเอกสาร 
จำนวน  

หมายเหตุ 
ฉบับจริง ฉบับสำเนา 

1 ทะเบียนบ้าน   1 ฉบับ เอกสารฉบับสำเนา
ให้รับรองสำเนา

ถูกต้อง 
 

2 บัตรประชาชน   1 ฉบับ 

 

5. ค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) -  
หมายเหตุ - 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เลขท่ี 111 หมู่ 6 ตำบลหัวถนน  

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120  

2. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ubekschool.ac.th/mainpage 

3. สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  

หมายเหตุ – 

7. หมายเหตุ  

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน 
- แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติ 
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ 
- ใบรับรองเวลาเรียน 
- ใบรับรองวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน 
 
เขียนที่ ................................................................... วันท่ี ................ เดือน ....................................พ.ศ................... 
เรื่อง  ขอเอกสารทางการศึกษา 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ข้าพเจ้า ..................................................................นามสกุล....................................................................... 
  (   )  กำลงัศึกษาในระดบัช้ัน .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
  (   )  กำลงัศึกษาในระดบัช้ัน .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน ................................................เกิดวันที่ ...................เดือน..............................พ.ศ........................ 
เลขประจำตัวนักเรียน...................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. 
บิดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).............................................................นามสกุล ................................................................ 
มารดาชื่อ  (ถ้ามียศกรณุาเขียนเตม็).........................................................นามสกุล ................................................................. 
มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ดังต่อไปนี ้
  (    )  หนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (     )   ครั้งแรก  (    ) ทำหาย 
  (    )  ใบรับรองการเป็นนักเรยีน 
  (    )  อื่นๆ ตามเอกสารแนบ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
  ในการนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์นำเอกสารไปใช้ในการ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ลงช่ือ ..........................................................ผู้ขอ 

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

 

       ลงช่ือ .......................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

             .............../................/................ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

แบบคำร้องขอรับใบรับรองความประพฤติ 
เขียนที่ ................................................................... วันท่ี ................ เดือน ....................................พ.ศ................... 
เรื่อง  ขอเอกสารทางการศึกษา 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ข้าพเจ้า ..................................................................นามสกุล....................................................................... 
  (   )  กำลงัศึกษาในระดบัช้ัน .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
  (   )  กำลงัศึกษาในระดบัช้ัน .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน ................................................เกิดวันที่ ...................เดือน..............................พ.ศ........................ 
เลขประจำตัวนักเรียน...................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. 
บิดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).............................................................นามสกุล ................................................................ 
มารดาชื่อ  (ถ้ามียศกรณุาเขียนเตม็).........................................................นามสกุล ................................................................. 
มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ดังต่อไปนี ้
  (    )  รับรองการเป็นนักเรียน 
  (    )  อ่ืนๆ ตามเอกสารแนบ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 
  ในการนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์นำเอกสารไปใช้ในการ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ลงช่ือ ..........................................................ผู้ขอ 
          ( ................................................................) 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุม่บริหารงานกิจการนักเรียน 
         เห็นควรอนุญาตให้ออกใบรับรองความประพฤต ิ
 ในระดับ  ดีมาก......................................................................................... 
   ดี................................................................................................ 
   พอใช้ (หรือเรียบร้อย)................................................................ 
   ต้องปรับปรุง............................................................................... 
  ไม่ควรอนญุาต เพราะ ............................................................................................... 
     

ลงช่ือ .......................................................... 
                  ( ................................................. ) 
       ตำแหน่งหัวหน้ากลุม่บริหารงานกจิการนักเรยีน 
ผลการอนุมัต ิ  (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัต ิ
        
       ลงช่ือ .......................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                ( ....................................... ) 
             .............../................/................ 
 
 
 



 
 
 

แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ 
โรงเรียนวดัอุเบกขาราม  

วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ..................  
เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนช่ือ – สกุล และที่อยู่  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัอเุบกขาราม  

ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)....................................................................................  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ............/............ เลขประจำตัว ............................. มีความประสงค์ขอเปลีย่น  

 เปลี่ยนช่ือนักเรยีน    เปลี่ยนนามสกลุนักเรยีน  
 เปลี่ยนช่ือบิดา    เปลี่ยนนามสกลุบิดา  
 เปลี่ยนช่ือมารดา   เปลี่ยนนามสกลุมารดา  
 เปลี่ยนที่อยู่  

 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบค้าร้องดังนี้  

1. .............................................................................................................. จำนวน.................ฉบบั  
2. .............................................................................................................. จำนวน.................ฉบบั  
3. .............................................................................................................. จำนวน.................ฉบบั  
4. .............................................................................................................. จำนวน.................ฉบบั  
5. .............................................................................................................. จำนวน.................ฉบบั  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ  

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

     (.........................................................................)  
                                                                            ลงช่ือผู้ยื่นคำร้อง 

1. ความเห็นของนายทะเบียน 2. ความเห็นของหวัหนา้กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

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

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

ลงช่ือ..............................................งานทะเบยีน        ลงช่ือ....................................... กลุม่บริหารงานวิชาการ 

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

         ....../......................../..........               ....../......................../.......... 

                             3. การพิจารณาของผูอ้ำนวยการโรงเรยีนพนมศึกษา 

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

ลงช่ือ............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

                                                         ....../......................../.......... 

 
 



 

 
 

ใบรายงานผลการเรียน 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ตำบลหัวถนน 

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

         วันที่.......เดือน....................พ.ศ............. 
ชื่อ ..................................................... ชั้น..............................ภาคเรียนที่........ปีการศึกษา ......... ตั้งแต่

วันที่ ......... เดือน ...........................พ.ศ................. ถึงวันที่........... เดือน.....................พ.ศ...................... 
ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

เวลาเรียน 
คะแนน

ระหว่างเรียน  
 

ปลายภาค 
 

หมาย
เหตุ เต็ม มา เต็ม ได้ เต็ม ได้ 

รายวิชาพ้ืนฐาน        
         

         
         
         
         
         

         
         
         
         
รายวิชาเพ่ิมเติม        
         
         
         

 

 

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

        (...............................................)         (………………………………………………) 

      ครูประจำชั้น…………………………………                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 



 

ปพ. 7:บ 

 

 

 

ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ในกรณีจบหลักสูตร) 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม   จังหวัดกำแพงเพชร 

 --------------------------  

ขอรับรองว่า........................................................................เลขประจำตัว................................. 
เกิดวันที่..................เดือน..........................พ.ศ. .....................................บิดาชื่อ................................................. 
มารดาชื่อ.......................................................................เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
เมื่อ  วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ......................... 

ความประพฤต…ิ…..................………………………………………………. 
ความสามารถพิเศษ………………………………………………………… 

ออกให้ ณ วันที่ .................เดอืน.............................พ.ศ. …........................ 
 

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

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

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  

 

 

 

 

 

 

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

            นายทะเบียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ 
- แบบบันทึกขอรับเอกสารทางการศึกษา 
- ทะเบียนรายชื่อนักเรียนขอย้ายสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ 

ด้านงานทะเบียน โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ    ชาย     หญิง  
2. อายุ    ตำ่กว่า 20 ปี    21-30 ปี  

 31-40 ปี    41 ปีขึ้นไป  
3. สถานภาพของผู้มารับบริการ  

 นักเรียน    บุคคลทั่วไป    อื่นๆโปรดระบ.ุ..................  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้ริการด้านงานทะเบียน 

ประเด็น / ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / ครู 
1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน       
1.2 ความตรงเวลาของเจ้าหน้าท่ี       
1.3 มีความสุภาพในการให้บริการ       
1.4 มีความเป็นธรรมในการให้บรกิาร (ไม่เลือกปฏิบตัิ)       
2. ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน       
2.2 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาช่วยในการให้บริการ       
2.3 เอกสารและฟอร์มกรอกข้อมลูมีความชัดเจน       
2.4 มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานท่ีชัดเจน       
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1บริเวณสถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรยีบร้อย       
3.2 มีการจัดสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม       
3.3 เวลาการให้บริการมีความเหมาะสม       
3.4 มีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี สะดวกต่อการให้บริการ       

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา   .......................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................................................... 
   .........................................................................................................................................



 

แบบบันทึกขอรับเอกสารทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

ที ่ ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้
บริการ 

ประเภท
เอกสารที่ขอ 

ชั้น / ปี
การศึกษาท่ี
จบ / ออก 

วันที่ขอ
เอกสาร 

วันที่รับ
เอกสาร 

ลงชื่อ
ผู้รับ

เอกสาร 

ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้

ออก
เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทะเบียนรายชื่อนักเรียนขอย้ายสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา .............................. 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น สถานศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ 
วันเดือนปีที่ขอ

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


