ระเบียบโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ว่าด้วยการบริการของฝ่ ายทะเบียนวัดผล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรกาหนดระเบียบการบริการของฝา่ ยทะเบียนวัดผล ซึง่ มีหน้าที่
จัดทาและควบคุมดูแลทะเบียนประวัตขิ องนักเรียนให้ถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ รวมทัง้
การออกเอกสารทางการเรียน การลาพักการเรียน และการจาหน่าย–ลาออก ซึง่ มีรายละเอียด
ของงาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
งานบริ การของฝ่ ายทะเบียนวัดผล
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
นักเรียนทีป่ ระสงค์จะแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงประวัติ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ทีอ่ ยู,่ ชื่อบิดา
หรือมารดา ฯลฯ ให้ผปู้ กครองนาสาเนาหลักฐานจากทางราชการ และสาเนาทะเบียนบ้าน
ติดต่อขอเปลีย่ นแปลงประวัตไิ ด้ทห่ี อ้ งธุรการ-การเงิน (ฝา่ ยทะเบียนวัดผล) เมือ่ ฝา่ ยทะเบียน
ดาเนินการแก้ไขประวัตแิ ล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ครูประจาชัน้ ทราบเพื่อให้
การแก้ไขถูกต้องตรงกันต่อไป
กรณีไม่มหี ลักฐานจากทางราชการมาแสดง ทางโรงเรียนจะถือหลักฐานเดิมเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ จนกว่าจะมีหลักฐานทีถ่ ูกต้อง
2. การลาพักการเรียน
นักเรียนทีป่ ระสงค์จะลาพักการเรียน ให้ผปู้ กครองติดต่อขอยืน่ คาร้องได้ทห่ี อ้ งธุรการการเงิน (ฝา่ ยทะเบียนวัดผล) เพื่อนาเสนอต่อผูอ้ านวยการพิจารณา การลาพักการเรียน
นักเรียนจะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1 การลาพักการเรียนเพื่อไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลีย่ นต่าง ๆ ต้องถ่าย
สาเนาหนังสือหรือเอกสารทีแ่ สดงว่านักเรียนเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการจากหน่วยงานทีจ่ ดั นามาแสดงประกอบคาร้อง
2.2 การลาพักการเรียนเนื่องจากปว่ ย ต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบคาร้อง
2.3 ทางโรงเรียนอนุญาตให้ลาพักการเรียนได้ในอัตราสูงสุด 1 ปีการศึกษาเท่านัน้
(เฉพาะรายทีม่ เี หตุผลความจาเป็ นเพียงพอ)
2.4 การลาพักการเรียนแต่ละครัง้ นักเรียนจะต้อง
2.4.1 ไม่คา้ งชาระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนใด ๆ
2.4.2 ชาระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนปจั จุบนั ให้ครบถ้วน
2.4.3 ผูป้ กครองจะต้องมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการเรียนเมือ่ ถึงกาหนด
เวลาการชาระค่าธรรมเนียมการเรียนแต่ละภาคเรียน เพื่อรักษาสถานภาพ
การเป็นนักเรียนทุกภาคเรียนทีล่ าพักการเรียน
2.5 การกลับเข้ามาเรียนหลังการลาพักการเรียน ให้ผปู้ กครองนานักเรียนมารายงานตัว
ทีห่ อ้ งธุรการ-การเงิน (ฝา่ ยทะเบียนวัดผล) เพื่อขอกลับมาเข้าเรียนตามปกติ

3. การลาออกและจาหน่ ายออก
นักเรียนทีป่ ระสงค์จะลาออก ให้ผปู้ กครองนักเรียนติดต่อขอกรอกแบบคาร้องลาออกได้
ทีห่ อ้ งธุรการ-การเงิน (ฝ่ายทะเบียนวัดผล) และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
3.1 พบฝา่ ยวิชาการ กรณีทผ่ี ลการเรียนติด 0 , ร, มส หรือ มผ ต้องดาเนินการแก้ไข
ให้ผ่านเรียบร้อยก่อน ทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสาร ปพ.1 ให้
3.2 พบฝา่ ยการเงิน เพื่อตรวจเช็คการชาระค่าธรรมเนียมการเรียน
3.3 แนบรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึง่ จานวน 2 รูป เพื่อการออกระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) โดยผูป้ กครองทีม่ าดาเนินการต้องเป็นบุคคลเดียวกับทีล่ งลายมือ
ชื่อไว้ในใบมอบตัวนักเรียน (วันมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน)
- กรณีทไ่ี ม่ใช่ผปู้ กครอง ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจากผูป้ กครอง
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
- กรณีจะขอเอกสารรับรองผลการเรียนอื่น ๆ เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อทีอ่ ่นื
ต้องยืน่ คาร้องขอเอกสารพร้อมใบลาออก
3.4 การจาหน่ ายออก โรงเรียนจะจาหน่ ายนักเรียนออกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.4.1 ลาออก
3.4.2 เสียชีวติ
3.4.3 ขาดการเรียนเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทางโรงเรียนทราบ และไม่
ตอบรับการติดตามจากทางโรงเรียน
3.4.4 ประพฤติผดิ กฎระเบียบอย่างร้ายแรงถึงขัน้ พิจารณาโทษให้ออก
3.4.5 การลาออกเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 3.1–3.3 แต่ตอ้ งแจ้ง
ความประสงค์ต่อฝา่ ยทะเบียนก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีการศึกษานัน้
ยกเว้น ชัน้ ป.6, ม.3 และ ม.6 โดยชัน้ ป.6 และ ม.3 ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของโรงเรียนทีจ่ ะแจ้งให้ทราบตอนปลายปีการศึกษา สาหรับนักเรียนชัน้ ม.6
ไม่ตอ้ งเขียนใบลาออก เนื่องจากนักเรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (จบชัน้ สูงสุดของโรงเรียน)
4. การออกเอกสารทางการเรียนและใบรับรองต่ าง ๆ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
4.1 ใบรับรองประเภทต่าง ๆ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1.1 ใบรับรองการเป็ นนักเรียน
4.1.2 ใบรับรองความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักกีฬา,
วงโยธวาทิตของโรงเรียน เป็นต้น
4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนประกอบด้วย
4.2.1 ใบ ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน
4.2.2 ใบ Transcript คือ หลักฐานแสดงผลการเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ

5. นักเรียนที่ มีความประสงค์ขอเอกสารทางการเรียน
จะต้องดาเนินการดังนี้
5.1 ยืน่ ใบคาร้องขอเอกสารทางการเรียนทีห่ อ้ งธุรการ-การเงิน (ฝา่ ยทะเบียนวัดผล)
5.1.1 กรณีขอใบ Transcript (ระเบียนแสดงผลการเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ)
ให้ถ่ายสาเนา Passport ของนักเรียนและบิดา-มารดา (ถ้ามี)
5.1.2 กรณีเป็ นศิษย์เก่า การขอเอกสารจะต้องแนบใบแจ้งความเอกสารสูญหายมา
ประกอบใบคาร้องด้วย
5.2 เตรียมรูปถ่ายทีน่ ามาใช้ประกอบการขอเอกสารทางการเรียน
ลักษณะของรูปถ่าย จะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายรูปหน้าตรง ทรงผมตาม
ระเบียบของโรงเรียน สวมเสือ้ นักเรียนถ่ายให้เห็นอักษรย่อ (ด.ร.) ของโรงเรียน
และเลขประจาตัวนักเรียนชัดเจน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครือ่ งประดับ ไม่ใส่ต่างหู
นักเรียนหญิงมัธยมปลายทีไ่ ว้ผมยาวให้รวบผมไว้ดา้ นหลังให้เรียบร้อย นักเรียน
หญิงประถมและมัธยมต้นให้ถกั เปียเรียบร้อย
5.2.1 การขอใบปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใช้รปู ถ่ายขนาด 1นิ้วครึง่
จานวน 2 รูป
5.2.2 การขอใบรับรองการเป็ นนักเรียน ใช้รปู ถ่ายขนาด 1 นิ้วครึง่ จานวน 1 รูป
5.2.3 การขอใบ Transcript (หลักฐานแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
ใช้รปู ถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
5.3 ขอเอกสารผลการเรียน หากรายวิชาใดทีม่ ผี ลการเรียนไม่ผ่าน ได้ 0,ร,มส หรือ มผ
นักเรียนจะต้องดาเนินการแก้ไขกับครูประจาวิชาให้ผ่านก่อน ฝา่ ยทะเบียนจึงจะ
ออกเอกสารผลการเรียนให้ได้
5.4 กรณีลาออกหรือจบหลักสูตร นักเรียนต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียนทีย่ งั ค้าง
ชาระของทุกภาคเรียน รวมทัง้ ภาคเรียนสุดท้ายทีเ่ รียนอยูใ่ ห้เรียบร้อยก่อน
5.5 การรับเอกสารทางการเรียน
5.5.1 กรณีนกั เรียนทีจ่ บหลักสูตรปีการศึกษาปจั จุบนั โดยจบหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทีป่ ระสงค์จะลา
ออก และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ฝา่ ยทะเบียนจะมีประกาศ
กาหนดเวลาในการยืน่ คาร้องขอเอกสารผลการเรียน และการขอรับ
เอกสารให้ทราบก่อนสอบปลายภาคเรียน โดยนักเรียนทีล่ าออกและ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามแนวทางทีโ่ รงเรียนกาหนด จะได้รบั การอนุมตั ใิ ห้
ลาออกได้จากผูอ้ านวยการ
5.5.2 ผูข้ อเอกสารทางการเรียน จะต้องติดต่อขอเอกสารล่วงหน้า 3 วัน
ทาการจึงได้รบั เอกสาร หรือตามวันเวลาทีโ่ รงเรียนกาหนด
5.5.3 กรณีลาออกเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ผูข้ อเอกสารจะได้รบั ระเบียนแสดงผล
การเรียน หลังจากอนุ มตั ผิ ลการเรียนปลายปีการศึกษาแล้ว ซึง่ ฝา่ ย
ทะเบียนจะแจ้งกาหนดวันรับเอกสารให้ทราบในวันทีย่ น่ื เอกสารลาออก

