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ค าน า 
  คู่มือการบริหารงานทะเบียน เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานทะเบียน จากสภาพที่เป็นจริง 
ของฝ่าย ทะเบียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานและสร้าง
ความเข้าใจในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏิปติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการ
พัฒนางานทะเบียนในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น จากการที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียน หนองหลวงศึกษา ในการน า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
เรียนการสอนและการบริการจัดการ อันเป็นการสนอง นโยบายของโรงเรียน และทางราชการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
โดยเฉพาะการน าผลความส าเร็จต่างๆ ในการบริหารงานทะเบียนสู่โลกกว้างทาง การศึกษาใน การสร้าง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (Intemet & Intranet) และ เครือข่าย
บริการด้านงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานทะเบียนนี้คงเป็นประโยชน์และเป็น แนวทาง
ใน การบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สืบไป  

 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ายงานทะเบียน 

๑. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว  

๒. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน  

๓. งานจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  

๔. งานสถิติข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนและจ านวนนักเรียน  

๕. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและท่ีก าลังศึกษา  

๖. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด  

๗. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอ่ืนประสานมา  

๘. จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA )และล าดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๙. ชัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  

๑๐. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา  

๑๑. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาสถาบันอื่นๆ  

๑๒. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน  

๑๓. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตองานทะเบียน 

๑. เวลาติดตองานทะเบียน  
สําหรับนักเรียน  
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น.  
เย็น หลังเลิกเรียน - ๑๖.๓๐ น.  
ส าหรับผปกครอง และ บุคคลทั่วไป เวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยกเวน วันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ  
๒. การขอเอกสารทางการศึกษา  
๒. นักเรียนปจจุบัน  
๒.๑.๑ นักเรียนตองเขียนค ารองดวยตนเองในใบค ารอง  
๒.๑.๒ กรอกขอมูลดวยตัวบรรจง และชัดเจน  
๒.๑.๓ ค ารองภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ชื่อและนามสกุลเขียนใหตรงกับชื่อ - นามสกุล ใน Passport 
๒.๑.๔ เอกสารที่ตองติดรูป ใชรูปถายขาวด า ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ)แตงกายถูกตองตาม 
ระเบียบของโรงเรียน และตองไมเปนรูปถายโพลารอยดรูปถายสติ๊กเกอรหรือภาพสแกน และเขียนชื่อ-
นามสกุลหลังรูปถาย ทุกใบ  
๒.๑.๕ รับเอกสารหลังจากยื่นค ารองแลว ๓ วันท าการ ส าหรับนักเรียนปจจุบัน ไมนับวันหยุดราชการ  
๒.๑.๖ นักเรียนปจจุบันตองแตงเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดตอกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง  
๒.๑.๗ นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไวถวงหนา โดยเฉพาะชวงปดภาค เรียนนักเรียน
ควรท าเรื่องขอเอกสารถวงหนามิฉะนั้นจะไม, ไดรับความสะดวกเทาที่ควร  
หมายเหตุ ภาคเรียนที่ ๑ ขอเอกสารภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
    ภาคเรียนที่ ๒ ขอเอกสารภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  
๒.๒ ส าหรับศิษยเกา  
๒.๒.๑ เขียนค ารองขอเอกสารที่หองทะเบียน  
๒.๒.๒ ตองแตงกายสุภาพ  
๒.๒.๓ ถ้าตองการขอเอกสารการจบการศึกษา ใหปฏิบัติดังตอไปนี้  
ศิษยเกาที่ใชใบ รบ.  
 เอกสารหลักฐานที่ตองเตรียม  
๑. รูปถายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป ใสเสื้อเชิ้ตสีขาว ไมติดเครื่องหมายใดๆ และถายไมเกิน ๖ เดือน  
๒. ใบแจงความเอกสารหาย แตลาเอกสารช ารุดใหน ามาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม ใหรับเอกสารที่ขอ
ไวไดภายใน ๗ วันท าการ  
ศิษยเกาที่ใชใบ ปพ.  
 เอกสารหลักฐานที่ตองเตรียม  
๑. รูปถายขนาด ๓ X ๔ จ านวน  
๒ รูป ใสเสื้อเชิ้ตสีขาว ไมติดเครื่องหมายใดๆ และถายไมเกิน ๖ เดือน ๒. ใบแจงความเอกสารหาย แตถา
เอกสารช ารุดใหน ามาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม ใหรับเอกสารที่ขอไวไดภายใน ๗ วันท าการ  



๒.๒.๔ ศิษยเกามารับเอกสารไดภายใน ๗ วันท าการ ไมนับวันหยุดราชการ  
๓. ระหวางปดภาคเรียน  
๓.๑ นักเรยีนปจจุบันตองแตงเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดตองานทะเบียน  
๓.๒ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม. ๖ ตองแตงเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดตองานทะเบียน จนถึงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม หลังจากนั้นแตงกายสุภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาดวยการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 

 นักเรียนคนใดมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนไดแก ชื่อ-ชื่อสกุล ของ
ตนเอง บิดา หรือมารดา ใหปฏิบัติดังนี้  
๑. ยื่นค ารองขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล หองทะเบียนวัดผล โดยแนบหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พรอมรับรองส าเนาถูกตอง  
 ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบานที่เจาหนาที่ทะเบียนราษฎรไดแกไขขอมูลชื่อ-ชื่อสกุล เรียบรอยแลว พรอม
รับรองส าเนาถูกตอง  
๒. เมื่อยื่นค ารองแลวเจาหนาที่จะท าการตรวจสอบหลักฐานแลวคืนฉบับจริงใหทั้งหมดจึงจะถือวาการยื่นค าร
องนั้น เสร็จสมบูรณ  
๓. ในกรณีนักเรียน ม. ๖ ใหด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ มถิุนายน เนื่องจาก
โรงเรียน จะตองสงรายชื่อนักเรียนไปยังส านักงานทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ) เพื่อ ใชในการสอบ O-
NET ค าชี้แจงส าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน  
การขอยายเขาเรียนของโรงเรียน  
หลักเกณฑ  
1. ใหผปูกครองแจงความจ านงการยายเขาเรียน  
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับค าขอจากเหตุผล ความตองการและความจ าเปนของนักเรียน
และ ผูปกครอง  
3. ใหผปูกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยายจาก 
โรงเรียน  
เอกสาร/หลักฐาน  
• บัตรประจ าตัวประชาชน (ส าเนา 1 ฉบับ) ของนักเรียน  
• บัตรประจ าตัวประชาชน (ส าเนา 2 ฉบับ) ของผูปกครอง  
• ส าเนาทะเบียนบาน (ส าเนา 1 ฉบับ) ของนักเรียน  
• ส าเนาทะเบียนบาน (ส าเนา 2 ฉบับ) ของผูปกครอง  
• แบบค ารองขอยายเขาเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)  
• เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)  
• ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากยายระหวางภาคเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)  
• สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ถามี)  
• แบบบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)(ถามี)  
• ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (กรณีมีการเทียบโอน)  
• ระเบียนสะสม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (ถามี)  
• เอกสารสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 20) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (หากโรงเรียนรับย
าย) • รปูถายปจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว (ฉบับจริง 2 ฉบับ)  
• ใบมอบตัว (ฉบับจริง 1 ฉบับ)  
คาธรรมเนียม  
เปนไปตามประกาศของโรงเรียน 



การยายออกนักเรียนไปศึกษาตอที่โรงเรียนอื่น 
ขั้นตอนในการขอยายสถานศึกษา  
1. ตรวจสอบผลการเรียน ตองไมติด 0, ร, มส, มผ ยกเวนกรณียายไป กศน.  
2. ตรวจสอบเอกสารประวัตินักเรียนไดแก ส าเนาทะเบียนบาน นักเรียน บิดา มารดา  
3. ตองไดรับการยื่นยันจากโรงเรียนที่จะยายไป วารับนักเรียนยายจริง  
4. เชิญผปูกครองยื่นเรื่องขอยายพรอมส าเนาบัตรประชาชน  
5. น าหนังสือท่ียืมเรียนมาคืน  
6. เขียนค ารองขอยาย ว.11  
7. เตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้  
7.1 ส าเนาทะเบียนบานของ นักเรียน บิดา มารดา อยางละ 1 แผน  
7.2 รูปถายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
7.3 หนังสือยืนยันการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่จะยายไป  
7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผูมาติดตอ จ านวน 1 ฉบับ  
8. น าใบขอเวลาเรียนและคะแนนเก็บ ว.12 สงที่วิชาการ  
9. สงเอกสารทั้งหมดที่งานทะเบียนพรอมรูปถายขนาดนิ้วครึ่ง จ านวน 3 รูป  
10. รอรับ เอกสารการยาย 3 วันหลังยื่นเรื่องครบเรียบรอย  
รูปถายที่ใชติดหลักฐาน  
รูปถายที่นักเรียนน ามาใชติดหลักฐานตางๆ  
1. แตงเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว ( กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม.)  
2. หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาด า และไมตองใสเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไมปด หน
าผาก ไมซอย ไมสับหรือดัดผม  
3. ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
การขอวุฒิการศึกษา กรณีสูญหาย  
เอกสารหลักฐาน  
1. ใบแจงความจากสถานีต ารวจ 
2.บัตรประจ าตัวประชาชน  
3. รูปถายหนาตรง เสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (แลวแตสถานศึกษาก าหนด)  
4. ส าเนาทะเบียนบาน (ถามี)  
วิธีการดําเนินการ  
 แจงความที่สถานีต ารวจในทองที่ที่เอกสารสูญหาย  
 น าเอกสารที่เก่ียวของ ติดตอที่สถานศึกษาที่จบการศึกษาเพ่ือขอออกใบแทน วุฒิการศึกษาใหม  
 ขั้นตอนการ ด าเนินการจะขึ้นอยูกับแตสถานศึกษาเปนผูก าหนด  
สถานที่แจงขอออกเอกสารวุฒิการศึกษา  
 สถานศึกษาเดิมที่ออกเอกสารใบวุฒิการศึกษา  
 
 



การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข  
หลักการเทียบโอนผลการเรียน  
1. แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 
หรือ ประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหค านึงถึงประโยชนของ
ผูเทียบโอนผลการ เรียนเปนส าคัญ 
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับ 
เดียวกันแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการ
เรียน รซูึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
รับเทียบโอน  
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการได้ 2 กรณีดังนี ้ 
 กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบ การศึกษา การยายหลักสูตรใหด าเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผูขอ เทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควร
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถามีเหตุจ าเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอ
เทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่ก าหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ
สถาน ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ ให
ด าเนินการตนภาค เรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/หมวดวิชา จ านวน
หนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะ รับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูก าลังเรียนและประสงคจะ
ไปศึกษา จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะตองได รับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน  
3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณา บนพ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกปจจุบัน  
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตาม 
หลักฐานเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหลักฐานการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

เอกสารหลักชิานการศึกษาถือเปนเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาตองชัดท าข้ึนเพ่ือใชในการด าเนินงานใน ดานต
าง ๆ ของการชัดการศึกษา ดังนี้  
■ บันทึกขอมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแก แบบบันทึกผลการเรียน
ประจ า รายวิชา  
■ ติดตอสื่อสาร รายงานขอมูล และผลการเรียนของผูเรียน ไดแก แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน ระเบียน
สะสม  
• จัดท าและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน ไดแก ระเบียนแสดงผล การเรียน 
ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ สถานศึกษาจะตอง ด าเนินการเปน 2 
ประเภทไดแก  
• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้  
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
 เปนเอกสารส าหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ไดแกผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตอง
จัดท าและออกเอกสารนี้ใหผูเรียน เปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแตละระดับ หรือเม่ือ ผูเรียนออกจาก
สถานศึกษา เพ่ือใชแสดงผลการเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และใชเป
นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัคร งานหรือ ขอรับสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่พึงมีพึงได
ตามวุฒิการศึกษานั้น  
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)  
 เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบใหแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูส าเร็จการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือประกาศและรับรองวุฒิ
การศึกษา ของผูส าเร็จการศึกษา ตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถน าไปใชประโยชน
ดังนี้  
 - ใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน อ่ืนใด
ที่พึงม ีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรนั้น  
 - ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน  
๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  
 เปนเอกสารส าหรับอนุมัติการจบหลักสูตรของผูเรียนในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและ ข
อมูลทาง การศึกษาของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษา ภาคบังคับ 



(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) แบบรายงานผูส าเร็จ การศึกษา 
(ปพ.๓) จัดท าเพ่ือ  
 - ผบูริหารสถานศึกษา อนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ และ 
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานของผูเรียน  
 - แสดงรายชื่อผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับและการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ได
รับการ รับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 - เปนหลักฐานในการตรวจสอบ และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผูส าเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร 
การศึกษานั้นๆ 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  
 ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจ าเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งข
อมูล ดาน ความกาวหนาในการเรียนรู สถานศึกษาจึงตองมีเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข
อมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ ผูเรียน เอกสารเหลานี้ ไดแก แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา แบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร  
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา  
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึน เพ่ือใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและการประเมินผลการ เรียน
ตามแผนการ จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินผลการ 
เรียนแตละรายวิชา เอกสารนี้ ควรจัดท าเพ่ือบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง เอกสารบันทึกผลการเรียน
ประจ ารายวิชา น าไปใชประโยชนดังนี้  
 - ใชเปนเอกสารเพ่ือการด าเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ ผูเรียน
แตละ รายวิชา รายหอง  
 - ใชเปนหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ วัด
และ ประเมินผลการเรียน  
 - เปนเอกสารที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการอนุมิติผลการเรียนประจ าภาคเรียน/ปการศึกษา  
๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาการดาน ต
าง ๆ ของ ผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รวมทั้งขอมูลดานอ่ืนๆ ของผูเรียนทั้งท่ีบานและโรงเรียน เปนเอกสารรายบุคคล ส าหรับสื่อสารใบผูปกครอง 
ของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการ เรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนและรวมมือในการพัฒนา ผู
เรียนอยางตอเนื่อง  
๓. ใบรับรองผลการเรียน  
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาที่ก าลัง ศึกษา
อยูหรือ รับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามท่ีผูรียนรองขอ ทั้งกรณีท่ีผูเรียนก าลังศึกษา 
อยูในโรงเรียนหรือ เมื่อจบการศึกษาไปแลวแตก าลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน เปนต
น ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใชงานชั่วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน ซ ่งผูเรียนสามารถ น าไปใชเป



นหลักฐานแสดง คุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาท างาน หรือเมื่อมีกรณีอ่ืน ใดที่ผูเรียน
แสดงคุณสมปติเกี่ยวกับวุฒิ ความรู หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน  
๔. ระเบียนสะสม  
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เป
นรายบุคคล อยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ป 
ระเบียนสะสมใหขอมูลที่ เปนประโยชนในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบ อาชีพของผูเรียน การ
พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัว ของผูเรียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงาน กระบวนการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนระหวางสถานศึกษากับบาน และใช เปนหลักฐานในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูเรียน
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียน 

   อัตราค่าธรรมเนียมการขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

( ผลการเรียน  4 ภาคเรียน / ผลการเรียน  5 ภาคเรียน) ปฏิบัติดังนี้ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้ 

1. เขียนค าร้องที่ห้องทะเบียน 

2. ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน  1  รูป 

3. มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

4. ช าระค่าธรรมเนียม ( ขอใบแรกไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม แต่ขอใบที่สองและใบต่อๆ ไป ช าระใบละ 5 
บาท) 

( เอกสาร ปพ.1 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จ าเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันท าการ  ยกเว้นมีเหตุ
จ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ) 

  การขอใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ ( Transcripts of records )  

ปฏิบัติดังนี้ 

นักเรียนที่จบ ม.3 ให้ขอที่งานทะเบียนและปฏิบัติดังนี้ 

1. เขียนค าร้องขอตามแบบของโรงเรียน 

2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 2  รูป 

3. มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

4. ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 นักเรียนที่ จบ ม.6 ที่จบก่อนปีการศึกษา 2518 ให้ขอได้ที่ส านักงานทดสอบกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (เนื่องจากกระทรวงฯ วัดผลให้โรงเรียนทั่วประเทศ) โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. เขียนค าร้องในแบบฟอร์มการขอ Transcripts เป็นภาษาอังกฤษตามแบบของโรงเรียน 

2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 2  รูป 

3. เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท 

4. น าเรื่องไปตรวจสอบและขออนุมัติที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 



5. นักเรียนที่ก าลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถขอเอกสารได้ท่ีห้อง
ทะเบียน 

( เอกสารใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ Transcripts of records ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  
จ าเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันท าการ  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ) 

 

  การขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1) ฉบับที่ 2   ปฏิบัติดังนี้ 

กรณีท่ี ปพ.1 ฉบับเดิมช ารุด ให้แนบ ปพ.1 ฉบับเดิมที่ช ารุดมาพร้อมแบบค าร้องขอ ปพ.1 (ฉบับที่2 )ด้วย 

กรณีท่ี ปพ.1 ฉบับเดิมสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีต ารวจแล้วน าใบแจ้งความแนบกับแบบค ารองขอ ปพ.1 
(ฉบับที่ 2) 

 ขั้นตอนปฏิบัติในการขอเอกสาร ดังนี้ 

1. เจ้าของ ปพ.1 ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง (ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อความรวดเร็ว
ต่อการค้นหาเอกสาร) 

2. เขียนค าร้องขอตามแบบของโรงเรียน 

3. ถ้าจบก่อนปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 

4. ถ้าจบหลังปีการศึกษา 2545  ใช้รูปถ่ายขนาด  1 ½  นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง)  จ านวน  1  รูป 

5. มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

6. ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 

ระเบียบการถ่ายรูปเพ่ือใช้ติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับที่ 2 

1. ต้องเป็นรูปปัจจุบันไม่เกิน 6  เดือน 

2. สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ระบุหรือมีตราสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

3. ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ไม่ใส่สร้อยคอ  ไม่ใส่ต่างหู  ห้ามติดก๊ิบสียางสีที่ผม  ทรงผมต้องไม่ ปรกหน้า 
(ถ้าผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย) 

4. รูปถ่ายต้องไม่อัดด้วยระบบโพลารอยด์ หรือ  ต้องไม่เป็นรูปถ่ายที่ปริ้นต์เอง 

( เอกสาร(ปพ.1) ฉบับที่ 2 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วันจ าเป็นต้องขอล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท า
การ  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน) 

 



    การขอใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 ) 

ปฏิบัติดังนี้ 

1. เขียนค าร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน 

2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 1  รูป 

3. ใบรับรองมีอายุการใช้งานได้ภายใน 60  วัน  นับต้องแต่วันออก 

4. ใบรับรองใบแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม ใบที่สองและใบต่อๆ ไป เสียค่าธรรมเนียมใบละ 5 บาท 

5. มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

( เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จ าเป็นต้อง ขอล่วงหน้า 1  วัน
ท าการ) 

   การขอใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ) 

ปฏิบัติดังนี้ 

1. เขียนค าร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องทะเบียน โดยต้องเขียนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดาและมารดา 
ให้ตรงตามพาสสปอร์ต 

2. รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 1  รูป 

3. มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

( เอกสารใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองอ่ืนๆ ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  
จ าเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันท าการ  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน) 

 

การขอประกาศนียบัตร 

ปฏิบัติดังนี้ 

1. ติดต่อที่งานทะเบียน 

2. นักเรียนยื่นค าร้องตามแบบค ารองที่โรงเรียนจัดให้ 

3. งานทะเบียนจะนัดวันรับหลังจากโรงเรียนอนุมัติแล้ว 

      

 

 



     การขอลาออกจากโรงเรียน 

ปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้แจ้งและเขียนค าร้องขอลาออกนักเรียนที่ห้องทะเบียน 

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนน าใบลาออกให้งานการเงินตรวจสอบการช าระค่าเล่าเรียน 

3. น าเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการลาออก 

4. รูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 2  รูป 

5. มารับเอกสาร ปพ.1 ตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

( เอกสาร ปพ.1 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จ าเป็นต้องขอล่วงหน้า  3  วันท าการ  ยกเว้นมีเหตุ
จ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ) 

 

    การทําเร่ืองขอย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น 

 ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อที่อ่ืน โดยย้ายระหว่างภาคเรียนซึ่งเมื่อนักเรียนแจ้งการ
ลาออกและโรงเรียนด าเนินการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้แล้ว  โรงเรียนจะมีแบบคะแนนเก็บ
และเวลาเรียนเป็นรายวิชาให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. เขียนแบบฟอร์มค าร้องขอย้าย 

2. เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 ½ (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จ านวน 2  รูป 

3. รับเอกสารตามวันนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสารสมุด 

( เอกสารใบรับรองผลการเรียน ปพ.7 ไม่สามารถขอและรับได้ภายใน 1 วัน  จ าเป็นต้อง ขอล่วงหน้า 1  วัน
ท าการ) 

การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนของนักเรียน / ผู้ปกครอง 

ปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนหรือผู้ปกครองเขียนแบบค าร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่ห้องทะเบียน ระบุการเปลี่ยนแปลง เช่น  
2. 2. ชื่อนักเรียน  นามสกุลนักเรียน  ชื่อบิดา  นามสกุลบิดา  ชื่อมารดา  นามสกุลมารดา 

3. ส าเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล  พร้อมลงชื่อส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ชุด 

4. แนบเอกสารในข้างต้นพร้อมตัวจริงที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะเก็บตัวส าเนาไว้และคืนตัว
จริงให้) 

5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนลงในสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน 



การเตรียมรูปถ่ายสําหรับติดเอกสารต่างๆ 

1. ใช้รูปถ่ายขนาด 1 ½ นิ้ว (หนึ่งนิ้วครึ่ง) 

2. ต้องเป็นรูปหน้าตรง 

3. ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาด าจนมองไม่เห็น 

4. เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หรือถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

5. แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่) 

6. ทรงผมถูกต้องตามตามระเบียบของโรงเรียน ผมด้านหน้าต้องไม่ปิดบังคิ้วจนมองไม่เห็น  นักเรียนที่ถัก
ผมเปียไว้ด้านหลังไม่อนุญาตให้น าผมมาพาดไหล่ไว้ด้านหน้า 

7. รูปถ่ายไม่อนุญาตให้ใส่สร้อยคอและต่างหู 

 ในกรณีนักเรียนที่จบไปแล้วแต่ต้องการขอเอกสารใหม่ให้ใช้รูปถ่ายปัจจุบัน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว
ไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆ ที่เสื้อและไม่สวมแว่นด า 

  


