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ค าน า 

คู่มือแนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา (งานทะเบียน) เป็นเอกสารที่เขียนจากสภาพที่เป็นจริง 
ของฝ่ายทะเบียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการใช้บริหาร 
อย่างเข้าใจและสามารถน ามาปฏิบัติให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนางานทะเบียนในโรงเรียน 
สู่ชมุชนและท้องถิ่น  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา (งานทะเบียน) คงเป็นประโยชน์และ  
เป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

งานทะเบียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
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ความหมายและขอบข่ายงานทะเบียน 

 
1. งานทะเบียนนักเรียน หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สถานภาพ
ทางการ ศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรท ี่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทะเบียนรายวิชา  
งานทะเบียน เป็นงานท ี่ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานท ี่ท้าให้ระบบการจัดการเรียนการสอน
สามารถด าเนินการ ล ุล่วงไปได ้ด้วยดี ในสถานศกึษาหลายแห ่งจ ัดงานฝา่ยทะเบียนเป ็นงานด ้านบริการ
การศึกษา แต่ก็มีหลายแห่งท ี่ ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ เพราะงานทะเบ ียนจะม ีงานต ั้งแต ่การ
เริ่มร ับสม ัครผ ู ้ท ี่จะเข ้าศ ึกษาในสถานศึกษา จนสำเร็จการศึกษา งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที่มีกระบวนการ
ท างานท ี่ต่อเน ื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ 
 
2. ขอบข่ายงานทะเบียน 
 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น
ระบบ 
 2. ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียน 
 3. เก็บรักษาเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 4. จัดท าแบบประกาศ  พร้อมเอกสารต่าง ๆ ในการรับนักเรียนใหม่ 
 5. จัดการรับมอบตัวนักเรียน พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่ และตรวจสอบหลักฐานการรับมอบตัวนักเรียน 
 6. จัดท าทะเบียนนักเรียนและให้เลขประจ าตัวนักเรียนใหม่ 
 7. จัดท าใบรับรองผลการศึกษาและใบรับรองอ่ืนๆ  
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้อง การลาพักการเรียน การย้ายสถานศึกษา การลาออกของนักเรียน 
 9. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มาติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียน



4

แนวปฏิบัติการขอเอกสารทางการศึกษา 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การขอเอกสารทางการศึกษา (หนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือรบ. (กรณีขอครั้งแรก), หนังสือ
รับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ปกครอง / นักเรียนเขียนใบค าร้องด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนหรือดาวโหลดใบ
ค าร้องได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th 

2) ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน ที่ส านักงานวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป
4) ผู้ปกครองส ารวจการค้างช าระเงินกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน
5) รับเอกสารได้หลังส่งใบค าร้องไม่เกิน 3 วัน

2. การขอเอกสารทางการศึกษา หนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือรบ. (กรณีท าสูญหาย)
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ปกครอง / นักเรียนเขียนใบค าร้องด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนหรือดาวโหลดใบ
ค าร้องได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th 

2) ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน  ที่ส านักงานวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) รูปถ่ายปัจจุบันสามเสื้อขาว  ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป
4) รับเอกสารได้หลังส่งใบค าร้องไม่เกิน 3 วัน

3. การลาออก/ ขอย้ายสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้
1) ผู้ปกครองที่เป็นคนมามอบตัว หรือ ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู๋ในความดูแล เขียนค าร้อง 

ขอลานักเรียนออก / ขอย้ายสถานศึกษา และใบค าร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในกรณีที่มีผลการเรียน 
2) ผู้ปกครองส ารวจการค้างช าระเงินกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) ยื่นใบตอบรับจากโรงเรียนที่ย้ายไปเรียนต่อ
4) รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป
5) รับเอกสารได้หลังส่งใบค าร้องไม่เกิน 3 วัน

4. การขอแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ  
นักเรียนที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล เปลี่ยนยศบิดา มารดา เปลี่ยนที่อยู่ต้องส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่

นายทะเบียนด้วยตนเอง 
- กรณีเป็นนักเรียนปัจจุบัน มาติดต่อด้วยชุดนักเรียน 

https://wp.nrpsc.ac.th/
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- กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
5. การขอเปลี่ยนแผนการเรียน  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้

1) นักเรียนเขียนใบค าร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
2) แนบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เทอมที่ผ่านมา

หมายเหตุ 
1. สามารถติดต่อยื่นค้าร้องขอเอกสารทางการศึกษาได้ในวันเวลาราชการเท่านั้น
2. ไม่รับย่ืนค้าร้องทางวาจา
3. ให้มารับเอกสารตามก าหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดใบค ารอ้ง 
1. ใบค าร้องขอเอกสาร (ประกอบด้วย หนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. 1 หรือรบ., หนังสือ

รับรองการเป็นนักเรียน) ดาวน์โหลดได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th/dl 
2. ใบค ารองขอเอกสารหนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลดได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th/dl

3. ใบค าร้องลาออก/ ขอย้าย ดาวน์โหลดได้ ที่ https://wp.nrpsc.ac.th/dl

4. ใบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ ดาวน์โหลดได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th/dl

5. ใบค าร้องเปลี่ยน/ เลือกแผนการเรียน ดาวน์โหลดได้ที่ https://wp.nrpsc.ac.th/dl

https://wp.nrpsc.ac.th/
https://wp.nrpsc.ac.th/
https://wp.nrpsc.ac.th/
https://wp.nrpsc.ac.th/
https://wp.nrpsc.ac.th/
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หลักฐานที่ใช้ติดต่อฝ่ายงานทะเบียน 
เพื่อขอรับเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา ดังนี้ 
1. หนังสือระเบียบแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ รบ.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและความประพฤติ

1) ใบค าร้อง
2) รูปถ่าย

- ชุดนักเรียน (ศิษย์ปัจจุบัน) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
- เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมแว่นตา (ศิษย์เก่า) ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

2. การลาออก / ขอย้ายสถานศึกษา
1) ใบค าร้อง
2) ใบตอบรับจากโรงเรียนที่ย้ายไปเรียนต่อ
3) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป

3. การขอแก้ไขหลักฐานต่าง ๆ  
1) ใบค าร้อง
2) หลักฐานต่าง  ๆ ท่ีขอแก้ไขหรือเปลี่ยน

4. การขอเปลี่ยนแผนการเรียน
1) ใบค าร้อง
2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เทอมที่ผ่านมา

หมายเหตุ   
1. สามารถติดต่อยื่นค าร้องขอเอกสารทางการศึกษาได้ในวันเวลาราชการเท่านั้น
2. ไม่รับย่ืนค าร้องทางวาจา
3. ให้มารับเอกสารตามก าหนดเวลาที่นัดหมาย
4. สามารถรับเอกสารได้หลังจากยื่นค าร้องไม่เกิน 3 วันท าการ
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ภาคผนวก ก 
- แบบค าร้องขอรับเอกสารทางการเรียน 
- แบบค าร้องขอรับใบรับรองความประพฤติ 
- ใบค าร้องขอย้าย 
- แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล และที่อยู ่
- แบบค าร้องเปลี่ยนแผนการเรียน 
- แบบค าร้องแจ้งความประสงค์เลือกแผนการเรียน 
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แบบค าร้องขอรับเอกสารทางการเรียน 

 
เขียนที่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ................... 
เร่ือง  ขอเอกสารทางการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 ข้าพเจ้า ..................................................................นามสกุล....................................................................... 
  (   )  ก าลังศึกษาในระดับชั้น .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
  (   )  ก าลังศึกษาในระดับชั้น .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ................................................เกิดวันที่ ...................เดือน..............................พ.ศ........................ 
เลขประจ าตัวนกัเรียน...................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. 
บิดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).............................................................นามสกุล ................................................................ 
มารดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).........................................................นามสกุล ................................................................. 
มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  (    )  หนังสือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (     )   คร้ังแรก  (    ) ท าหาย 
  (    )  ใบรับรองการเป็นนักเรียน 
  (    )  อื่นๆ ตามเอกสารแนบ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
  ในการนี้ข้าพเจ้ามีความประสงคน์ าเอกสารไปใช้ในการ 
.................................................................................................................................................................................................. 
    
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        ลงชื่อ ..........................................................ผู้ขอ 
           ( ................................................................) 
 
งานทะเบียน                         (    )  ควรอนุญาต  (    )  ไม่ควรอนุญาต 
       ลงชื่อ .......................................................... 
                      ( นางนวลฉวี  วีราพันธ์ ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  (    )  ควรอนุญาต            (    )  ไม่ควรอนุญาต 
       ลงชื่อ .......................................................... 
                   ( นายอายุปข่าน  สยามประโคน) 
ผลการอนุมัติ  (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
       ลงชื่อ .......................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                ( นางสารภี  เลไธสง ) 
             .............../................/................ 

 



 
 

9 

 

 
แบบค าร้องขอรับใบรับรองความประพฤติ 

เขียนที่ ................................................................... วันที ่................ เดือน ....................................พ.ศ................... 
เร่ือง  ขอเอกสารทางการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ข้าพเจ้า ..................................................................นามสกุล....................................................................... 
  (   )  ก าลังศึกษาในระดับชั้น .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
  (   )  ก าลังศึกษาในระดับชั้น .................................ปีการศึกษา ...................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ................................................เกิดวันที่ ...................เดือน..............................พ.ศ........................ 
เลขประจ าตัวนกัเรียน...................................................เบอร์โทรศัพท์ ................................................................. 
บิดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).............................................................นามสกุล ................................................................ 
มารดาชื่อ  (ถ้ามียศกรุณาเขียนเต็ม).........................................................นามสกุล ................................................................. 
มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  (    )  รับรองการเป็นนักเรียน 
  (    )  อื่นๆ ตามเอกสารแนบ (โปรดระบุ)............................................................................................ 
  ในการนี้ข้าพเจ้ามีความประสงคน์ าเอกสารไปใช้ในการ 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ลงชื่อ ..........................................................ผู้ขอ 
          ( ................................................................) 
 
งานทะเบียน                         (    )  ควรอนุญาต  (    )  ไม่ควรอนุญาต 
       ลงชื่อ .......................................................... 
                      ( นางนวลฉวี  วีราพันธ์ ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  (    )  ควรอนุญาต            (    )  ไม่ควรอนุญาต 
       ลงชื่อ .......................................................... 
                   ( นายอายุปข่าน  สยามประโคน) 
ผลการอนุมัติ  (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
       ลงชื่อ .......................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                ( นางสารภี  เลไธสง ) 
             .............../................/................ 
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ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
เห็นควรอนุญาตให้ออกใบรับรองความประพฤติ 
ในระดับ ดีมาก......................................................................................... 

ดี................................................................................................ 
พอใช้ (หรือเรียบร้อย)................................................................ 
ต้องปรับปรุง............................................................................... 

ไม่ควรอนุญาต เพราะ ............................................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................... 
 ( นายคณยศ  ทองด ี) 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่บริหารงานกิจการนกัเรียน 
ผลการอนุมัติ (    )  อนุมัติ (    )  ไม่อนุมัติ 

ลงชื่อ .......................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ( นางสารภี  เลไธสง ) 

 .............../................/................ 
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ใบค าร้องขอย้ายสถานศึกษา 

เขียนที่.......................................  
วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............  

เร่ือง ขอย้ายนักเรียน  
เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน.......................................................  

ด้วยข้าพเจ้า.............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมูท่ี่.................  
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ....................................จังหวัด...........................................  
มีความประสงค์ขอย้ายนกัเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ซ่ึงปัจจุบนัเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ ไปเข้าเรียนที่ 
โรงเรียน.................................................... แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ...............................  
จังหวัด.........................................................ดังนี้  

1. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)....................................................เกิดวันที่.................เดือน.....................พ.ศ .............  
เลขประจ าตัวประชาชน................................................................................นักเรียนชั้น...................................  

2. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................เกิดวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ ............. 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................................................นักเรียนชั้น...................................  

ทั้งนี้ เนื่องจาก........................................................................................................................................................  
และการย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพกัอยู่บ้านเลขที่..............................................หมู่ที่............................  
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ...........................................จังหวัด.......................................... พร้อม
หนังสือนี้ได้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้  

 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
 ส าเนาบัตรประชาชน จ้านวน 1 ฉบับ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ขอแสดงความนับถือ  
 

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

                                   ผู้ปกครอง 
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การตรวจสอบเจ้าหนา้ท ี่งานทะเบียนน ักเรียน เรียนเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการเพ ื่อพิจารณา 

(    ) ได ้ตรวจสอบเอกสารครบถ ้วน  ............................................................................ 

(    )   ขาดเอกสาร  

............................................................................................ ลงชือ่....................................... รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ลงชือ่..............................................งานทะเบียน               (นายอายุปขา่น  สยามประโคน) 

                       (นางนวลฉวี  วีราพันธ)์             ....../......................../.......... 

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

ค าอนมุัต ิของผู้บริหาร 

(   )  อน ุญาต                        (  ) ไม่อนุญาต  เนื่องจาก.................................................................. 

ลงชือ่............................................................ผู้อ านวยการโรงเร ียน 

                                                           (นางสารภี  เลไธสง) 

                                                         ....../......................../.......... 
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แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..................  

เร่ือง ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ – สกลุ และที่อยู่  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  

ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)....................................................................................  
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ............/............ เลขประจ าตัว ............................. มีความประสงค์ขอเปลี่ยน  

 เปลี่ยนชื่อนักเรียน    เปลี่ยนนามสกลุนกัเรียน  

 เปลี่ยนชื่อบิดา               เปลี่ยนนามสกลุบิดา  

 เปลี่ยนชื่อมารดา   เปลี่ยนนามสกลุมารดา  

 เปลี่ยนที่อยู่  
 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบค้าร้องดังนี้  

1. .............................................................................................................. จ านวน.................ฉบับ  
2. .............................................................................................................. จ านวน.................ฉบับ  
3. .............................................................................................................. จ านวน.................ฉบับ  
4. .............................................................................................................. จ านวน.................ฉบับ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

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

                                                                            ลงชื่อผู้ย่ืนค าร้อง 
1. ความเห็นของนายทะเบียน 2. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวชิาการ 

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

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

ลงชือ่..............................................งานทะเบียน        ลงชื่อ.......................................  

                     (นางจารุณี  แซ่โง้ว)                  (นายอายุปขา่น  สยามประโคน) 

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

                             3. การพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  

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

ลงชือ่............................................................ผู้อ านวยการโรงเร ียน 

                                                           (นางสารภี  เลไธสง) 

                                                         ....../......................../.......... 
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แบบค าร้องเปลี่ยนแผนการเรียน 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ าเภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา.............................. 
************************************************************** 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ชื่อ-สกลุ .................................................................................... ชั้น .................... ห้อง ............................  
แผนการเรียนเดิม   ( ) วิทย์-คณิต  ( ) ศิลป์-ค านวณ เกรดเฉลี่ย .........................................  
มีความประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแผนการเรียนเป็น ( ) วิทย์-คณิต  ( ) ศิลป์-ค านวณ  
2. เหตุผลประกอบการพิจารณาในการเปลี่ยนแผนการเรียน  
..........................................................................................................................................................................  
3. ความเห็นของผู้ปกครอง  

( ) อนุญาต   ( ) ไม่อนุญาต  
เหตุผล ..........................................................................................................................................................  
 

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

         ผู้ปกครอง               นักเรียน  
4. ความเห็นของครูที่ปรึกษา  
......................................................................................................................................................................  
 

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

       ครูที่ปรึกษา                ครูที่ปรึกษา  
5. ความเห็นของกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ งานวัดผล  
..........................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ .....................................................    ลงชื่อ..................................................  
           (นางสาวสราวลี  มาประจวบ)                             (นายสมพุด  เกตขจร)  
           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                              หัวหน้างานวัดผล 
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แบบค าร้องแจ้งความประสงค์เลือกแผนการเรียน 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ าเภอนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา.............................. 
************************************************************** 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ชื่อ-สกลุ .................................................................................... ชัน้ .................... ห้อง ............................  
แผนการเรียนเดิม  ( ) วิทย์-คณิต  ( ) ศิลป์-ค านวณ เกรดเฉลี่ย .........................................  
มีความประสงค์ท่ีจะเลือกแผนการเรียนเป็น     ( ) วิทย์-คณิต  ( ) ศิลป์-ค านวณ  
2. เหตุผลประกอบการพิจารณาในการเปลี่ยนแผนการเรียน  
..........................................................................................................................................................................  
3. ความเห็นของผู้ปกครอง  

( ) อนุญาต   ( ) ไม่อนุญาต  
เหตุผล ..........................................................................................................................................................  
 

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

         ผู้ปกครอง               นักเรียน  
4. ความเห็นของครูที่ปรึกษา  
......................................................................................................................................................................  
 

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

       ครูที่ปรึกษา                ครูที่ปรึกษา  
5. ความเห็นของกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ งานวัดผล  
.......................................................................................................................................................................... 
ผลการสอบวัดผล   ( ) ผ่าน    ( ) ไม่ผ่าน   
 

ลงชื่อ .....................................................    ลงชื่อ..................................................  
           (นางสาวสราวลี  มาประจวบ)                             (นายสมพุด  เกตขจร)  
           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                              หัวหน้างานวัดผล 
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ภาคผนวก ข 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ 
- แบบบันทึกขอรับเอกสารทางการศึกษา 
- ทะเบียนรายชื่อนักเรยีนขอย้ายสถานศึกษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ 

ด้านงานทะเบียน โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ    ชาย     หญิง  

2. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี    21-30 ปี  

 31-40 ปี    41 ปีขึ้นไป  
3. สถานภาพของผู้มารับบริการ  

 นักเรียน    บุคคลทั่วไป    อื่นๆโปรดระบุ...................  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้ริการด้านงานทะเบียน 

ประเด็น / ด้าน 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ท่ี / ครู 
1.1 การให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน       
1.2 ความตรงเวลาของเจ้าหน้าที่       
1.3 มีความสุภาพในการให้บริการ       
1.4 มีความเป็นธรรมในการให้บริการ (ไม่เลือกปฏิบัติ)       
2. ด้านกระบวนการท างาน 
2.1การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นระบบชัดเจน       
2.2 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ       
2.3 เอกสารและฟอร์มกรอกข้อมลูมีความชัดเจน       
2.4 มีการก าหนดขั้นตอนการท างานทีช่ัดเจน       
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1บริเวณสถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย       
3.2 มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม       
3.3 เวลาการให้บริการมีความเหมาะสม       
3.4 มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ สะดวกต่อการให้บริการ       

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะ  .......................................................................................................................................... 

   .........................................................................................................................................
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แบบบันทึกขอรับเอกสารทางการศึกษา 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม  

ที ่ ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้บริการ ประเภทเอกสารที่ขอ ชั้น / ปีการศึกษาที่จบ / 
ออก 

วันที่ขอเอกสาร วันที่รับ
เอกสาร 

ลงชื่อผู้รับ
เอกสาร 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ 
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ทะเบียนรายชื่อนักเรียนขอย้ายสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา .............................. 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่
สถานศกึษาที่เข้าศึกษาต่อ 

วันเดือนปีที่ขอ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
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