ขัน้ ตอนการขอเอกสารทางการศึกษา

ผูป้ กครอง/นักเรียน

ฝ่ ายทะเบียน

๑) ขอใบคาร้องทีฝ่ ่ ายทะเบียน หรือดาวน์โหลดใบคาร้องขอเอกสารที่
www.panyaprateep.org  ดาวน์โหลดเอกสาร  แบบคาร้องขอ
หลักฐานการศึกษา
๒) กรอกใบคาร้องขอเอกสารในหน้าที่ ๑-๒ และยืน่ ใบคาร้องทีฝ่ ่ ายทะเบียนหรือ
แสกนเอกสารส่งมาที่ Email: studentlife.pps@gmail.com

๓) ฝ่ ายทะเบียนดาเนินการคัดกรองข้อมูล
๔) นาเสนอใบคาร้องขอเอกสารให้กบั หัวหน้าฝ่ ายบ่มเพาะชีวติ นักเรียน เพือ่ อนุมตั ิ
ให้ดาเนินการจัดทาเอกสาร

หัวหน้าฝ่ ายบ่มเพาะชีวติ
นักเรียน

๕) ฝ่ ายทะเบียนดาเนินการจัดทาเอกสารให้กบั นักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง
และลงชื่อรับรอง
๖) ฝ่ ายทะเบียน ดาเนินการเสนอเอกสารให้ผูอ้ านวยการโรงเรียนลงชื่อรับรอง

ผูอ้ านวยการโรงเรียน

ระยะเวลาในการจัดทาเอกสาร ๕ วันทาการ
นับจากวันที่ย่นื แบบคาร้องขอเอกสาร
(กรณี ขอเอกสารทางการศึกษาอืน่ ๆ เช่น
Recommendation Letter, Reference
ฯลฯ จะมีระยะเวลาการจัดทาเอกสาร ๓๐ วัน
นับจากวันที่ย่นื คาร้องขอเอกสาร)

และประทับตราโรงเรียน

๗) การรับเอกสาร
- รับเอกสารด้วยตนเองทีฝ่ ่ ายทะเบียน โรงเรียนปัญญาประทีป
- แสกนส่งทางอีเมล โดยต้องระบุอเี มลผูร้ บั ให้ถกู ต้อง ชัดเจน และต้องมา
ติดต่อขอรับเอกสารฉบับจริงทีฝ่ ่ ายทะเบียน
- จัดส่งเอกสารไปที่บา้ น โดยต้องระบุท่อี ยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ถกู ต้อง มี
ผูร้ บั เอกสารตามทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้

๘) ชาระเงินค่ารรรมเนียม ๕๐ บาท/ฉบับ และค่าจัดส่งเอกสารตามทีจ่ ่ายจริง (ถ้ามี)
- ชาระเงินสด : ผูป้ กครองชาระเงินค่ารรรมเนียม/ค่าจัดส่งเอกสารทีฝ่ ่ายการเงิน
- หักเงินเบ็ดเตล็ดนักเรียน : บันทึกลงในสมุดเบ็ดเตล็ดนักเรียนทีห่ อ้ งรุรการ

หน ้า |๑

แบบคำร้องขอหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
วันที่...........เดือน................................พ.ศ. .................
เรื่อง ขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ผ่านหัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะชีวิตนักเรียนด้านวิชาการ
ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).....................................................................................นักเรียนชั้น……………………
เลขประจาตัว.......................................... มีความประสงค์ที่จะขอให้ฝ่ายทะเบียนจัดทาเอกสาร ดังนี้
๑.  ใบรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรียน (ปพ.๗/PP.7)
 ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ

จำนวน............................................ฉบับ

๒.  ใบรับรองผลกำรศึกษำ
 ฉบับภาษาไทย

จำนวน............................................ฉบับ

 ฉบับภาษาอังกฤษ

๓.  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑)

จำนวน............................................ฉบับ

๔.  Transcript (ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ)

จำนวน............................................ฉบับ

๕.  เอกสำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ (ระบุชื่อเอกสารและผู้จัดทาด้านล่าง)

จำนวน............................................ฉบับ

ระบุชื่อเอกสาร.............................................................................................................................................................................
ผู้จัดทำ  ผู้บริหาร ระบุชื่อ...................................................



ครูผู้สอน ระบุชื่อ..................................................

 ครูประจาชั้น ระบุชื่อ.............................................
 ฝ่ายทะเบียน

จุดประสงค์ในกำรขอเอกสำรดังกล่ำวเพื่อ ............................................................................................................................. .
(กำรรับเอกสำร)

 รับเอง  ส่งเอกสารตามที่อยู่..............................................................................................................

 แสกนส่งทางอีเมล์......................................................................... โดยจะได้รับ/ส่งเอกสารในวันที่ ..................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอเอกสาร
(
)
แบบคำร้องขอหลักฐำนทำงกำรศึกษำ/งำนทะเบียนนักเรียน/ปรับปรุงครั้งที่ ๙ : ๐๑-๐๑-๖๒

หน ้า |๒

**สำหรับผู้ปกครอง/นักเรียนกรอกข้อมูล**
หมำยเหตุ
๑. การขอเอกสารในกรณี ที่ นั ก เรี ย นยั งไม่ ล าออก/จบการศึ ก ษา
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)....................................................................
โรงเรียนคิดค่าจัดทาเอกสาร ๕๐ บาท/ฉบับ
ชั้น.......................เลขประจาตัวนักเรียน..............................................
๒. ระยะเวลำกำรดำเนินกำรจัดทำเอกสำร
- กรณีขอเอกสารตามข้อ ๑ - ๔ ให้นักเรียน/ผู้ปกครองมาติดต่อ
กรณีขอเอกสำรภำษำอังกฤษ ให้กรอกข้อมูลด้านล่าง 
ขอรับภายใน ๕ วันทาการนับจากวันทียื่นแบบคาร้อง
For the English document. (Please fill the form in capital letters.)
- กรณีขอเอกสารข้อ ๕ (ขอเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ) นักเรียน/
กรณีขอเอกสำรภำษำไทย ให้กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ 

Student’s Name………………………………………………………………………
Current Address……………………………………………..……….………………
……………………………………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………….………………………..
Father’s Name………………………………………………..……………………….
Mother’s Name…………………………………………….…….………….……….

ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับเอกสารภายใน ๓๐ วันทาการนับจาก
วัน ที่ ยื่นแบบคาร้อง และเมื่อนั กเรียนได้รับเอกสารไปแล้ ว ให้
นั ก เรี ย นเขี ย นจดหมำยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อบคุ ณ คุ ณ ครู ที่ ช่ว ย
จัดทาเอกสารให้กับนักเรียน
- กรณี นั ก เรี ย นส่ งใบค าร้ อ งขอเอกสารในช่ ว งวั น หยุ ด ยาวของ
โรงเรียน ให้นักเรียนนับจานวนวันที่จะได้รับเอกสารเพิ่มไปอีก
โดยนั บ จ ำนวนวั น ที่ โ รงเรี ย นหยุ ด + ระยะเวลำในกำร
ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร

**สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกข้อมูล**
กำรชำระเงินค่ำธรรมเนียม

 เงินสด จานวน..................................................................บาท
 หักเงินเบ็ดเตล็ดนักเรียน
 ค่าจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี) จานวน.........................................บาท
ลงชื่อ………………………….……………………….ผู้รับเงิน (กรณีชาระเงินสด)
(.........................................................)
.............../..................../๒๕............
คำสั่ง

เสนอ หัวหน้ำฝ่ำยบ่มเพำะชีวิตนักเรียนด้ำนวิชำกำร
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดาเนินการ
ลงชื่อ ………………………….……………………….นายทะเบียน
(นางสาวิสตรี ช้างศรี)
.............../..................../๒๕............

ผู้ปกครอง/นักเรียน ได้รับเอกสำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

 อนุมัติให้ดาเนินการตามคาร้อง
 ลงสมุดเบ็ดเตล็ดนักเรียนแล้วจานวน.....................................บาท
 ไม่อนุมัติเนื่องจาก..............................................................
 แสกนส่งให้ผปค./นักเรียนทางอีเมล์เมื่อวันที่................................
ลงชื่อ……………………............….……………….
 ส่งเอกสารผ่านทางบริษัทจัดส่งพัสดุเมื่อวันที่................................
(นางสาวกฤษณา พรพิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะชีวติ นักเรียนด้านวิชาการ
............./..................../๒๕........

ลงชื่อ………………………………….………………..ผู้รับเอกสาร
(...........................................................)
................./...................../๒๕...........

แบบคำร้องขอหลักฐำนทำงกำรศึกษำ/งำนทะเบียนนักเรียน/ปรับปรุงครั้งที่ ๙ : ๐๑-๐๑-๖๒

