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แนวปฏิบัติทจํี าเป็ นสํ าหรับนักเรียน
1. ขอลาป่ วย
กรณี ทีนักเรี ยนสามารถเขียนใบลาได้ดว้ ยตัวเอง
-นักเรี ยนเขียนใบลาตามแบบของฝ่ ายวิชาการมอบหัวหน้าห้องแจ้งครู ผสู้ อน
-ถ้าลาเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
กรณี ทีนักเรี ยนสามารถเขียนใบลาได้ดว้ ยตัวเอง
-ให้ผปู้ กครองหรื อญาติผใู้ หญ่เขียนใบลาตามแบบของฝ่ ายวิชาการ
-ถ้าลาเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
2. ขอลาออก(ย้ายโรงเรียน)
-ผลการเรี ยนทีผ่านมาของนักเรี ยนทีขอย้ายต้องไม่ติด 0 ร มส. มผ.
-นักเรี ยนต้องติดต่อโรงเรี ยนทีจะย้ายเข้าไปเรี ยนและต้องได้รับการอนุญาต
-นักเรี ยนต้องติดต่อขอเวลาเรี ยน คะแนนจุดประสงค์ทีสอบแล้วกับครู ทีสอนเพือ
นําไปโอนทีโรงเรี ยนใหม่
-นําผูป้ กครองเขียนใบลาออก
-นักรี ยนส่ งรู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด หนึ งนิวครึ ง ถ่ายไม่เกิน หกเดือน
เพือติดใบรับรองผลการเรี ยน(ปพ.1)
โรงเรี ยนจะออกเอกสารการส่ งตัวเข้าเรี ยนทีโรงเรี ยนใหม่
3. แจ้ งการเข้ าเรียน การโอนหน่ วยการเรียน (กรณีย้ายโรงเรียน)
-นําผลการเรี ยนใน ปพ.มาติดต่อกับทางโรงเรี ยน
-ผลการเรี ยนทีผ่านมาของนักเรี ยนทีขอย้ายต้องไม่ติด 0 ร มส. มผ.
-นักเรี ยนต้องมาติดต่อโรงเรี ยนกําแพงและต้องได้รับการอนุญาต
-นักเรี ยนต้องติดต่อขอเวลาเรี ยน คะแนนจุดประสงค์ทีสอบแล้วกับครู ทีสอนจาก
โรงเรี ยนเดิมเพือนํามาโอนทีโรงเรี ยนกําแพง
-นําผูป้ กครองเขียนใบมอบตัวเข้าเรี ยน เอกสารทีนํามามอบในวันย้ายเข้ามี
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1)ใบเวลาเรี ยน คะแนนจุดประสงค์ทีสอบแล้วกับครู ทีสอนจากโรงเรี ยนเดิมเพือ
นํามาโอนทีโรงเรี ยนกําแพง 2)ใบรับรองผลการเรี ยน(ปพ.1) 3)สําเนาทะเบียน
บ้านทีมีชือนักเรี ยน ชือบิดา ชือมารดา
-ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามระเบียบของโรงเรี ยน
-ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนจะแจ้งครู ทีสอนตามแบบแจ้งนักเรี ยนเข้าเรี ยน
4. ผลสอบปลายภาคของของนักเรียน
1)นักเรี ยนทีขาดสอบ ระหว่างภาค ปลายภาค ได้ผลการเรี ยน ร
2)นักเรี ยนทีไม่ส่งงาน หรื อ ผลการสอบ จุดประสงค์ ไม่ครบตามตัวชีวัด ไม่
สามารถตัดสิ นผลการเรี ยนได้ จะได้ผลการเรี ยน ร โดยครู ผสู้ อนเขียนใบขออนุญาตติด ร
เสนอผูอ้ าํ นวยการ โดยผ่านฝ่ ายวิชาการ
3)นักเรี ยนที ไม่มีสิทธิสอบ และไม่ดาํ เนินการเพิมเวลาเรี ยน เพือมีสิทธิสอบ
ได้ผลการเรี ยน มส.
5 ยืนคําขอเพือมีสิทธิสอบ กรณี มส.
เขียนแบบยืนคําขอมีสิทธิสอบติดต่ อผู้สอนเพือดําเนินการให้ มเี วลาเรียนครบเพือมี
สิทธิสอบ
6. การยืนคําขอแก้ 0 ร มผ. มส.
1)นักเรี ยนทีไม่ผา่ นจะยืนแบบขอแก้ผา่ นฝ่ ายวิชาการ
แล้วนําแบบขอแก้ไปขอแก้กบั ครู ทีสอน ครู รับลงทะเบียนแก้ มอบหมายงาน หรื อสอบ จนผล
การเรี ยนผ่านตามข้อตกลง
2)ครู ส่งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน 0 ร มผ ด้วยตัวเองตามแบบรายงานผลการ
สอบแก้ตว้ และบันทึกการส่ งในแบบส่ งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน
3)กรณี ทีผลการเรี ยน มส. นักเรี ยนจะยืนแบบขอลงทะเบียนเรี ยนซําแล้วนําแบบ
ลงทะเบียนเรี ยนซําไปขอแก้กบั ครู ทีสอน ครู รับลงทะเบียนแก้ มอบหมายงาน และสอบ จนผล
การเรี ยนผ่านตามข้อตกลง ครู ส่งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน มส. ด้วยตัวเองตามแบบรายงาน
ผลการสอบแก้ตว้ และบันทึกการส่ งในแบบส่ งผลการสอบแก้ผลการเรี ยน
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4)ถ้านักเรี ยนยังมีผลการเรี ยน การเรี ยน 0 ร มส. มผ ทางโรงเรี ยนโดย
ผูอ้ าํ นวยการร่ วมกับฝ่ ายวิชาการจะกําหนดการเชิญผูป้ กครองทําข้อตกลงสัญญาแก้ไขจนกว่าจะ
แก้ตว้ ผ่านทุกวิชา
5)ถ้านักเรี ยนยังมีผลการเรี ยน การเรี ยน 0 ร มส. มผ อีกนักเรี ยนไม่ได้สอบปลาย
ภาคตามกําหนดแรกพร้อมเพือน
7. การขอพักการเรียน
นําผูป้ กครองมาติดต่อกับฝ่ ายวิชาการ เขียนคําร้องตามแบบคําขอ
เอกสารประกอบการขอพักการเรี ยนประกอบ ด้วยสําเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
8. ขอเอกสารทางการศึกษา
1)การขอเอกสารรับรองผลการเรียนสําหรับนักเรียนปัจจุบนั
-เขียนคําร้องตามแบบคําขอ
-แนบรู ปถ่ายนักเรี ยนทีถูกต้องขนาด หนึงนิวครึ ง ไม่สวมเสือยืดด้านใน
-ต้องยืนคําขออย่างน้อย 2 วัน
2)การขอเอกสารรับรองผลการเรียนสําหรับผู้ทจบหลั
ี
กสู ตรแล้วขอใหม่
-เอกสารประกอบคําขอ
1)ใบแจ้งความหาย 2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อ
-เขียนคําร้องตามแบบคําขอ
-แนบรู ปถ่ายเสื อเชิตขาว หนึงนิวครึ ง หน้าตรง ไม่สวมเสื อยืดด้านใน ไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
-ต้องยืนคําขออย่างน้อย 2 วัน

