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คำ�อธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ)
การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1:พ) ให้กรอก
ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการเขียน หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น
โดยให้ใช้หมึกสีด�ำหรือสีน�้ำเงินเท่านั้น ตัวเลขที่ใช้กรอกให้ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยหมึกสีแดงโดยประณีต แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือ
ข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามก�ำกับไว้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
		
1.1 โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
		
1.2 สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตามการปกครองรูปแบบพิเศษ
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำ�นักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นต้น
1.3 ตำ�บล/แขวง, อำ�เภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
1.4 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
		
1.5 วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียนตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน เช่น
16 พฤษภาคม 2552
		
1.6 โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผู้เรียนที่นำ�มาใช้สมัครเข้าเรียน
			 กรณีที่ 1 ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อสถานศึกษาเดิม ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย “--”
			 กรณีที่ 2 ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลำ�ดับสุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐาน
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่นำ�มาแสดง
			 กรณีที่ 3 ผูเ้ รียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ให้กรอกชือ่ สถานศึกษานอกระบบทีเ่ รียน
และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
		
1.7 จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับ
ตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อ
จังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
		
1.8 ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนกำ�ลังเรียนหรือจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐาน
การศึกษาที่ผู้เรียนนำ�มาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน ดังนี้
			 กรณีที่ 1 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษานั้น
			 กรณีที่ 2 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียน
จบปีการศึกษา
		 กรณีที่ 3 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา ให้กรอก “กำ�ลังเรียนชั้น........”
(ระบุชั้นปีที่กำ�ลังเรียนอยู่ ขณะที่ลาออก)
			 กรณีที่ 4 ผู้เรียนที่ไม่มีสถานศึกษาเดิม ให้ขีดเครื่องหมาย “--”
1.9 ชื่อ-ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมคำ�นำ�หน้าชื่อที่ถูกต้องด้วยอักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชาย
สุภาพ เรียบร้อย, นางสาวมารยาท ดีงาม เป็นต้น
1.10 เลขประจำ�ตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำ�ตัวของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา
		
1.11 เลขประจำ�ตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำ�ตัวประชาชนของผูเ้ รียนจำ�นวน 13 หลัก โดยนำ�มาจากเลขในสำ�เนาทะเบียนบ้าน
(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 สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
		
1.15 ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็นต้น
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1.16 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล และคำ�นำ�หน้าที่ถูกต้องอย่าง
ชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มชี อ่ื บิดาและ/หรือชือ่ มารดาในทะเบียนนักเรียน ให้ขดี เครือ่ งหมาย “--” ห้ามกรอกชือ่ บิดาบุญธรรม
หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดามารดาผู้ให้กำ�เนิดผู้เรียน
2. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครัง้ เดียวเมือ่ ต้องการออกเอกสารทัง้ กรณีผเู้ รียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) หรือขอลาออกจากสถานศึกษาข้อมูลผลการเรียนที่นำ�มากรอกเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำ�เอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลใน
เอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอก ดังนี้
		
2.1 รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชา
เพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียนเรียงตามลำ�ดับลงมา การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเรียงตามลำ�ดับจากสดมภ์ซ้ายมือ
ไปขวามือ
2.2 หน่วยกิต ให้กรอกตัวเลขจำ�นวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น
			 หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้
และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิตคำ�นวณได้จากการนำ�จำ�นวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจำ�นวนเวลา 40 ชั่วโมง
(1 หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ 40 ชั่วโมง) ดังนี้
		
จำ________________________________
�นวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง)						
		 จำ�นวนหน่วยกิต =		
40 ชั่วโมง
		
2.3 ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้นๆ ผลการเรียนที่นำ�มากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันใน
วันจัดทำ�เอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน และยังไม่ได้แก้ไข ให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว ให้กรอก
ผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้ำ�และผู้เรียนได้เรียนซ้ำ�แล้วให้นำ�ผลการเรียนซ้ำ�นั้นมากรอก สำ�หรับรายวิชาที่ผ่าน ให้กรอก
ด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ
3. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในปีนั้นเรียงลงมาตามลำ�ดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน          (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร ฯลฯ หรือกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชัดเจน) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กรณีที่สถานศึกษา
กำ�หนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย ก็สามารถนำ�มากรอกได้ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
		
3.2 เวลา (ชั่วโมง) ให้กรอกจำ�นวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมง ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำ�หนด และตรงกับชื่อ
กิจกรรมนั้นๆ
		
3.3 ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก “ผ” สำ�หรับกิจกรรมที่ได้รับการ
ประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สำ�หรับ  กิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน”
4. ผลการเรียนเฉลี่ย		
		 4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
			 - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำ�นวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยจำ�แนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
			 - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยจำ�แนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
สำ�หรับรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานี้ให้ขีดเครื่องหมาย “--”
		 4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
		 - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำ�นวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมทุกรายวิชาที่เรียน
			 - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน
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5. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
5.1 สรุปผลการประเมิน
			 5.1.1 จำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจำ�นวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมา
แล้วกับจำ�นวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำ�เอกสาร
			 5.1.2 จำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจำ�นวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมา
แล้วกับจำ�นวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำ�เอกสาร
			 5.1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของชั้นปี
สุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำ�หรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำ�หรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 5.1.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย
“ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำ�หรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำ�หรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 5.1.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” สำ�หรับผู้เรียนที่มี
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำ�หรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
		
5.2 ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละเกณฑ์ ดังนี้
ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ไม่ผ่าน”
ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
		
5.3 วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา ได้แก่ วันที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำ�เร็จการศึกษา (ปพ.3)  กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ขีดเครื่องหมาย “--”
		
5.4 วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจากสถานศึกษาตาม “วันจำ�หน่าย” ที่ระบุใน
ทะเบียนนักเรียน
		
5.5 สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี้
ก. กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กรอก “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
6. ผลการทดสอบระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
หน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชาและผลการทดสอบให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน
7. สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
		
- ร้อยละ.......ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ให้กรอกสัดส่วนของผลการเรียนของผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการตัดสินผลการเรียนของผูเ้ รียนทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วคิดผลการเรียนที่ได้ตามสัดส่วนนั้น
		
- ร้อยละ.......ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน ให้กรอกสัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วคิดผลการทดสอบที่ได้ตามสัดส่วนนั้น
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้คิดคำ�นวณให้ สถานศึกษาสามารถนำ�ผลการคำ�นวณผลการทดสอบของผู้เรียนที่ได้รับแจ้งจาก
สทศ. มากรอกได้เลย)
- ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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8. คำ�อธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคำ�อธิบายระดับผลการเรียน หรือรูปแบบการตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการ
ตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

1. ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับ ต้นฉบับของ
นักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา
2. ให้จัดทำ�เอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น 2 ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสำ�เนาจากต้นฉบับ หรือนำ�แบบพิมพ์เอกสารที่ใช้
จัดทำ�ต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนใ้ี ห้นำ�เลขชุดที.่ .......เลขที.่ .......   ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกทีช่ อ่ งหมายเหตุของเอกสารทีล่ อกใหม่
ทั้ง  2 ฉบับ โดยกรอกว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่........เลขที่.......)
3. ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด 3 × 4 ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทำ�
ขึ้นใหม่ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสาร แล้วประทับตราสถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและ
ที่ลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดทำ�ขึ้นให้ผู้เรียน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็นสำ�เนารวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา
1 ฉบับ
ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ไปแล้ว เมื่อมีความจำ�เป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้ยื่นคำ�ร้องขอเอกสาร
ฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สถานศึกษาดำ�เนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทำ�ไว้ตามวิธี
ข้างต้น และให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำ�รงตำ�แหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นคำ�ร้องขอเอกสาร เป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทำ�ใหม่ทั้ง
2 ฉบับ
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