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1

ตัวอย่างข
้อความ

ค�ำอธิบำยกำรกรอกระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำ (ปพ.1 : ป)

	 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ระดับประถมศึกษา	(ปพ.1	:	ป)	ให้กรอกข้อมูลต่างๆ	

ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด	 หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้ว	 ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น	 โดยให้ใช้หมึก									

สีด�าหรือสีน�้าเงินเท่านั้น	ตัวเลขที่กรอกใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก	ห้ามลบ	หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว	กรณีที่เขียนผิด	หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	

ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยหมึกสีแดงโดยประณีต	 แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้อง	 หรือข้อความที่ต้องการไว้

ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามก�ากับไว	้วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

  1.1 โรงเรียน	ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

  1.2 สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตามการปกครองรูปแบบพิเศษ	

เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร	และส�านักการศึกษาเมืองพัทยา	เป็นต้น

  1.3 ต�ำบล/แขวง, อ�ำเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

  1.4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

  1.5 วันเข้ำเรียน ให้กรอกเลขวันที่	ชื่อเดือน	และเลข	พ.ศ.	ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียนตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน	เช่น	

16	พฤษภาคม	2552

  1.6 โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน	ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผู้เรียนที่น�ามาใช้สมัครเข้าเรียน

   กรณีที่ 1	 ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน	ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม	ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย	“--”

   กรณีที่ 2	 ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน	ให้กรอกชื่อสถานศึกษาล�าดับสุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก	ตามหลักฐาน

ระเบียนแสดงผลการเรียน	(ปพ.1)	ที่น�ามาแสดง

   กรณีที่ 3	 ผูเ้รยีนศกึษาจากการศกึษาต่างรปูแบบ	 ถ้าศกึษาจากสถานศกึษานอกระบบ	 ให้กรอกช่ือสถานศกึษานอกระบบทีเ่รยีน	

และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย	ให้กรอก	“ศึกษาตามอัธยาศัย”

  1.7 จังหวัด	ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม	กรณีศึกษาตามอัธยาศัย	ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับ

ตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา	ส่วนผู้เรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัย		แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใดๆ	ให้กรอกชื่อ

จังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย

  1.8 ชั้นเรียนสุดท้ำย	 ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนก�าลังเรียนหรือจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐาน 

การศึกษาที่ผู้เรียนน�ามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน	ดังนี้

   กรณีที่ 1	 สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร	เมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา	ให้กรอกชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษานั้น

   กรณีที่ 2	 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา	 (ไม่จบระดับการศึกษา)	 ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียน

จบปีการศึกษา

   กรณีที่ 3	 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา	 ให้กรอก	 “ก�าลังเรียนชั้น........”	

(ระบุชั้นปีที่ก�าลังเรียนอยู่	ขณะที่ลาออก)

   กรณีที่ 4	 ผู้เรียนที่ไม่มีสถานศึกษาเดิม	ให้ขีดเครื่องหมาย	“--”

  1.9 ชื่อ-ชื่อสกุล	 ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน	พร้อมค�าน�าหน้าชื่อที่ถูกต้อง	 ด้วยอักษรตัวบรรจง	 เช่น	 เด็กชาย

สุภาพ	เรียบร้อย,	นางสาวมารยาท	ดีงาม	เป็นต้น

  1.10 เลขประจ�ำตัวนักเรียน	ให้กรอกเลขประจ�าตัวของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา	

  1.11 เลขประจ�ำตวัประชำชน	ให้กรอกเลขประจ�าตวัประชาชนของผูเ้รยีนจ�านวน	13	หลกั	โดยน�ามาจากเลขในส�าเนาทะเบยีนบ้าน	

(ท.ร.14)	ของผู้เรียน	เช่น	1	8497	00022	20	7	เป็นต้น

  1.12 เกิดวันที่.....เดือน......พ.ศ........ให้กรอกเลขวันที่	 ชื่อเดือน	 และเลข	 พ.ศ.	 ที่ผู้เรียนเกิด	 ให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียน

นักเรียน

  1.13 เพศ	ให้กรอก	“ชาย”	หรือ	“หญิง”	ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน

  1.14 สัญชำติ	ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน

  1.15 ศำสนำ ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ	เช่น	พุทธ	อิสลาม	หรือคริสต์	เป็นต้น

  1.16 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำ, ชื่อ-ชื่อสกุลมำรดำ	 ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล	 และค�าน�าหน้าที่ถูกต้องอย่าง

ชดัเจน	ตามหลกัฐานในทะเบยีนนกัเรยีน	กรณีไม่มช่ืีอบดิาและ/หรอืชือ่มารดาในทะเบยีนนกัเรยีน	 ให้ขดีเครือ่งหมาย	“--”	 ห้ามกรอกชือ่บดิาบญุธรรม

หรือมารดาบุญธรรม	หรือผู้ที่มิใช่บิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดผู้เรียน
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 2. ผลกำรเรียนรำยวิชำ

	 	 การกรอกผลการเรยีนรายวชิา	จะกรอกคร้ังเดยีวเมือ่ต้องการออกเอกสารทัง้กรณผีูเ้รยีนจบระดบัประถมศกึษา	(ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6)	

หรือขอลาออกจากสถานศึกษา	 ข้อมูลผลการเรียนที่น�ามากรอกเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดท�าเอกสารทั้งหมด	 ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่

มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง	การกรอกข้อมูลในช่องตาราง	ให้กรอกดังนี้

  2.1 รหัส/รำยวิชำ ให้กรอก	 “ปีการศึกษา”	 ที่เริ่มเรียนก่อนตามด้วยชั้นป	ี แล้วจึงกรอกรายวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละป	ี

โดยกรอกเลขรหัสก่อนตามด้วย	 ชื่อรายวิชา	 ให้กรอกเรียงรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู	้ และตามด้วยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปีนั้นๆ	

(กรณีที่ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เว้นว่างไว้)	ให้กรอกเรียงตามล�าดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ

  2.2 เวลำ (ชั่วโมง) ให้กรอกจ�านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมง	ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

  2.3 ผลกำรเรียน	 ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้นๆ	 ผลการเรียนที่น�ามากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 

ในขณะที่จัดท�าเอกสาร	 เช่น	 รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่านและยังไม่ได้แก้ไข	 ให้กรอกผลการเรียนเดิม	 แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว 

ให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว

 3. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

  3.1 กจิกรรม	ให้กรอกปีการศึกษาและชัน้ปีทีผู่เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรม	ตามด้วยชือ่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีผู่เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมในปีนัน้

เรียงลงมาตามล�าดับ	 โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรมนักเรียน	 (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	 ฯลฯ	 ตามด้วยกิจกรรม

ชุมนุม/ชมรม	 โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชัดเจน)	 และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน	์ กรณีที่สถานศึกษาก�าหนดรหัสของกิจกรรม							

ไว้ด้วย	ก็สามารถน�ามากรอกได	้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา

  3.2 เวลำ (ชั่วโมง) ให้กรอกจ�านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�าหนด	และตรงกับชื่อ

กิจกรรมนั้นๆ

  3.3 ผลกำรประเมิน	 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม	 โดยกรอก	 “ผ”	 ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับการ

ประเมิน	“ผ่าน”	และกรอก	“มผ”	ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน	“ไม่ผ่าน”	

 4. ผลกำรเรียนเฉลี่ย (ป.4-6)

  4.1 ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS)

   - หน่วยน�้ำหนักรวม (ป.4-6) ให้สถานศึกษาแปลงเวลาเรียนจากจ�านวนชั่วโมงที่เรียนในแต่ละรายวิชาให้เป็นหน่วยน�า้หนัก	

โดย	40	ชั่วโมงเท่ากับ	1	หน่วยน�้าหนัก	แล้วกรอกจ�านวนหน่วยน�า้หนักรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที	่4-6	โดยจ�าแนก

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)

   - ผลกำรเรียนเฉลี่ย (ป.4-6)	 ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที	่ 4-6 

โดยจ�าแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)

	 	 	 ส�าหรับ	รายวิชาเพิ่มเติม	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)	ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานี	้ให้ขีดเครื่องหมาย	“--”

  4.2 ผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6)

   - หน่วยน�้ำหนักรวม (ป.4-6) ให้กรอกจ�านวนหน่วยน�า้หนักรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6

   - ผลกำรเรียนเฉลี่ย (ป.4-6) ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว	โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน

ในชั้นประถมศึกษาปีที	่4-6	

 5. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลกำรประเมิน

  5.1 สรุปผลกำรประเมิน

   5.1.1 ผลกำรประเมนิรำยวชิำพืน้ฐำน	ให้กรอกผลการประเมนิรายวชิาพืน้ฐาน	“ผ่านทกุรายวชิา”	ในช่องสรุปผลการประเมนิ 

ตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�าเอกสาร

   5.1.2 ผลกำรประเมินกำรอำ่น คิดวิเครำะห์ และเขียน	 ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห	์ และเขียนของ 

ชั้นปีสุดท้าย	 “ดีเยี่ยม”	 หรือ	 “ดี”	 หรือ	 “ผ่าน”	 ส�าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห	์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับ 

ประถมศึกษาของสถานศึกษา	และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา

   5.1.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย 

“ดีเยี่ยม”	หรือ	“ดี”	หรือ	“ผ่าน”	ส�าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา	

และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา

   5.1.4 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 “ผ่าน”	 ส�าหรับผู้เรียนที่มีผล

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา	และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา
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  5.2 ผลกำรตัดสิน	ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาแต่ละเกณฑ	์ดังนี้

	 	 	 ก.	 กรอก	“ผ่าน”	เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว	ได้	“ผ่าน”

	 	 	 ข.	 กรอก	“ไม่ผ่าน”	เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว	ได้	“ไม่ผ่าน”

	 	 	 ค.	 เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน

  5.3 วันอนุมัติกำรจบ ให้กรอกเลขวันที	่ ชื่อเดือน	และเลข	พ.ศ.	ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา	 ได้แก	่ วันที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา	 (ปพ.3)	 กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา	ให้ขีดเครื่องหมาย	“--”

  5.4 วันออกจำกโรงเรียน	 ให้กรอกเลขวันที่	 ชื่อเดือน	 และเลข	 พ.ศ.	 ที่ผู้เรียนออกจากสถานศึกษาตาม	 “วันจ�าหน่าย”	 ที่ระบุใน

ทะเบียนนักเรียน	

  5.5 สำเหตุที่ออกจำกโรงเรียน	ให้กรอก	ดังนี้

	 	 	 ก.	 กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา	ให้กรอก	“จบการศึกษาระดับประถมศึกษา”

	 	 	 ข.	 ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆ	ให้กรอก	“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”

 6. ผลกำรทดสอบระดับชำติ

	 	 ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน)	 หรือ

หน่วยงานระดับชาติอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ	ชั้นที่สอบ	รายวิชา	และผลการทดสอบ	ให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน

 7. สัดส่วนผลกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติ

  - ร้อยละ.......ของผลกำรเรยีนเฉลีย่ตลอด 3 ปี (ป.4-6)	 ให้กรอกสัดส่วนของผลการเรยีนของผูเ้รยีนตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรือ่งการใช้ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเป็นองค์ประกอบหนึง่ในการตดัสนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษา	 ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	แล้วคิดผลการเรียนที่ได้ตามสัดส่วนนั้น

  - ร้อยละ.......ของผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน	 ให้กรอกสัดส่วนของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสิน 

ผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 แล้วคิดผลการทดสอบที่ได้ตามสัดส่วนนั้น	

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(สทศ.)	เป็นผู้คิดค�านวณให้	สถานศึกษาสามารถน�าผลการค�านวณผลการทดสอบของผู้เรียนที่ได้รับแจ้งจาก	

สทศ.	มากรอกได้เลย)

  - ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม	 ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 8. ค�ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ

	 	 ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา	 และค�าอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสิน 

ผลการเรียนรายวิชา	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การอ่าน	คิดวิเคราะห	์และเขียน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 9. หมำยเหตุ

	 	 ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

กำรออกเอกสำรระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)  
	 	 1.	 ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน	 (ปพ.1)	 อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับ	 ต้นฉบับของ

นักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่าย	ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา

	 	 2.	 ให้จัดท�าเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น	2	ฉบับ	โดยใช้วิธีการถ่ายส�าเนาจากต้นฉบับ	หรือน�าแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดท�า

ต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได	้(กรณีนี้ให้น�าเลขชุดที่........เลขที่........		ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่

ทั้ง		2	ฉบับ	โดยกรอกว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่........เลขที่.......)

	 	 3.	 ตดิรปูถ่ายของผูเ้รยีนขนาด	3	×	4	ซม.	ในช่องตดิรปูถ่าย	ให้นายทะเบยีนและผูบ้รหิารสถานศกึษาลงนามในเอกสารทีจ่ดัท�าขึน้ใหม่

ทัง้	2	ฉบบั	พร้อมกบักรอกวนัที	่เดอืน	พ.ศ.	ท่ีลงนามในเอกสาร	แล้วประทบัตราสถานศกึษา	(ตราดุนหรอืสแีดงชาด)	ทีร่ปูถ่ายของผูเ้รยีนและทีล่ายเซน็

ของผู้บริหารสถานศึกษา	สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดท�าขึ้นให้ผู้เรียน	1	ฉบับ	และเก็บรักษาไว้เป็นส�าเนารวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา	1	ฉบับ

	 	 ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน	(ปพ.1)	ไปแล้ว	เมื่อมีความจ�าเป็นต้องขอฉบับใหม่	ให้ยื่นค�าร้องขอเอกสารฉบับใหม่

พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร	ให้สถานศึกษาด�าเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดท�าไว้ตามวิธีข้างต้น	และให้

นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ด�ารงต�าแหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นค�าร้องขอเอกสาร	เป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดท�าใหม่ทั้ง	2	ฉบับ


