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1

ตัวอย่างข
้อความ

คำ�อธิบ�ยก�รกรอกระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ปพ.1 : พ)

	 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ปพ.1:พ)	 ให้กรอก

ข้อมูลต่างๆ	 ด้วยวิธีการเขียน	 หรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น	 

โดยให้ใช้หมึกสีด�าหรือสีน�้าเงินเท่านั้น	 ตัวเลขที่ใช้กรอกให้ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก	 ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว	 กรณีเขียนผิดหรือต้องการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล	 ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยหมึกสีแดงโดยประณีต	 แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือ

ข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามก�ากับไว้	วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

 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 ตำ�บล/แขวง, อำ�เภอ/เขต, จังหวัด	ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

  1.4 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

  1.5 วันเข้�เรียน	ให้กรอกเลขวันที	่ชื่อเดือน	และเลข	พ.ศ.	ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียนตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน	เช่น	

16	พฤษภาคม	2552

  1.6 โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน	ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผู้เรียนที่น�ามาใช้สมัครเข้าเรียน

   กรณีที่ 1	 ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน	ไม่ต้องกรอกชื่อสถานศึกษาเดิม	ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย	“--”

   กรณีที่ 2	 ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน	 ให้กรอกชื่อสถานศึกษาล�าดับสุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก	 ตามหลักฐาน

ระเบียนแสดงผลการเรียน	(ปพ.1)	ที่น�ามาแสดง

   กรณีที่ 3	 ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ	 ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ	 ให้กรอกช่ือสถานศึกษานอกระบบท่ีเรียน	

และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย	ให้กรอก	“ศึกษาตามอัธยาศัย”

  1.7 จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม	กรณีศึกษาตามอัธยาศัย	ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับ

ตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา	 ส่วนผู้เรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใดๆ	 ให้กรอกชื่อ

จังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย

  1.8 ชั้นเรียนสุดท�้ย	 ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนก�าลังเรียนหรือจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐาน 

การศึกษาที่ผู้เรียนน�ามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน	ดังนี้

   กรณีที่ 1	 สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา	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�าหน้าชื่อที่ถูกต้องด้วยอักษรตัวบรรจง	 เช่น	 เด็กชาย

สุภาพ	เรียบร้อย,	นางสาวมารยาท	ดีงาม	เป็นต้น

  1.10 เลขประจำ�ตัวนักเรียน	ให้กรอกเลขประจ�าตัวของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา	

  1.11 เลขประจำ�ตัวประช�ชน	ให้กรอกเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้เรียนจ�านวน	13	หลัก	โดยน�ามาจากเลขในส�าเนาทะเบียนบ้าน	

(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 สัญช�ติ	ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน

  1.15 ศ�สน� ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ	เช่น	พุทธ	อิสลาม	หรือคริสต	์เป็นต้น
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  1.16 ชื่อ-ชื่อสกุลบิด�, ชื่อ-ชื่อสกุลม�รด�	 ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล	 และค�าน�าหน้าที่ถูกต้องอย่าง

ชัดเจน	 ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน	 กรณีไม่มีช่ือบิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน	 ให้ขีดเคร่ืองหมาย	 “--”	 ห้ามกรอกช่ือบิดาบุญธรรม

หรือมารดาบุญธรรม	หรือผู้ที่มิใช่บิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดผู้เรียน

 2. ผลก�รเรียนร�ยวิช�

	 	 การกรอกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา	 จะกรอกคร้ังเดียวเม่ือต้องการออกเอกสารท้ังกรณีผู้เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที	่ 6)	 หรือขอลาออกจากสถานศึกษาข้อมูลผลการเรียนที่น�ามากรอกเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดท�าเอกสารทั้งหมด	 ในขณะเดียวกันข้อมูลใน

เอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง	การกรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอก	ดังนี้

  2.1 รหัส/ร�ยวิช�	ให้กรอก	“ปีการศึกษา”	และ	“ภาคเรียนที่”	ที่เริ่มเรียนก่อน	แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชา

เพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียนเรียงตามล�าดับลงมา	การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู	้	และเรียงตามล�าดับจากสดมภ์ซ้ายมือ

ไปขวามือ

  2.2 หน่วยกิต ให้กรอกตัวเลขจ�านวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น

   หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้

และกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิตคำานวณได้จากการนำาจำานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจำานวนเวลา 40 ชั่วโมง 

(1 หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ 40 ชั่วโมง) ดังนี้

                                    
จำานวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง)  จำานวนหน่วยกิต      =  ________________________________      

                                                                              
 40 ชั่วโมง

  2.3 ผลก�รเรียน	ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้นๆ	ผลการเรียนที่น�ามากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันใน

วันจัดท�าเอกสาร	เช่น	รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน	และยังไม่ได้แก้ไข	ให้กรอกผลการเรียนเดิม	แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว	ให้กรอก

ผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว	 หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้�าและผู้เรียนได้เรียนซ้�าแล้วให้น�าผลการเรียนซ้�านั้นมากรอก	 ส�าหรับรายวิชาที่ผ่าน	 ให้กรอก

ด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ

 3. ผลก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

  3.1 กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม	ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม

ในปีนั้นเรียงลงมาตามล�าดับ	โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมนักเรียน										(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา

ทหาร	 ฯลฯ	 หรือกิจกรรมชุมนุม/ชมรม	 โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชัดเจน)	 และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	 กรณีที่สถานศึกษา

ก�าหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย	ก็สามารถน�ามากรอกได	้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา

  3.2 เวล� (ชั่วโมง)	ให้กรอกจ�านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมง	ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�าหนด	และตรงกับชื่อ

กิจกรรมนั้นๆ

  3.3 ผลก�รประเมิน	 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก	 “ผ”	 ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับการ

ประเมิน	“ผ่าน”	และกรอก	“มผ”	ส�าหรับ		กิจกรรมที่ได้รับการประเมิน	“ไม่ผ่าน”	

 4. ผลก�รเรียนเฉลี่ย  

  4.1 ผลก�รเรียนเฉลี่ยร�ยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

   - หน่วยกิตรวม	 ให้กรอกจ�านวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว	 โดยจ�าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)

   -  ผลก�รเรียนเฉลี่ย	 ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว	 โดยจ�าแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)	

	 	 	 ส�าหรับรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(IS)	ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานี้ให้ขีดเครื่องหมาย	“--”

  4.2  ผลก�รเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

   -  หน่วยกิตรวม	ให้กรอกจ�านวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว	โดยรวมทุกรายวิชาที่เรียน	

   -  ผลก�รเรียนเฉลี่ย	ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว	โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน
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 5. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลก�รประเมิน

  5.1 สรุปผลก�รประเมิน

   5.1.1 จำ�นวนหน่วยกิตร�ยวิช�พื้นฐ�นที่เรียน.....ได้.....	 ให้กรอกตัวเลขจ�านวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมา

แล้วกับจ�านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา	ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดท�าเอกสาร

    5.1.2 จำ�นวนหน่วยกิตร�ยวิช�เพิ่มเติมที่เรียน.....ได้.....	 ให้กรอกตัวเลขจ�านวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมา

แล้วกับจ�านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา	ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดท�าเอกสาร

   5.1.3 ผลก�รประเมินก�รอ�่น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน	ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห	์และเขียน	ของชั้นปี

สุดท้าย	“ดีเยี่ยม”	หรือ	“ดี”	หรือ	“ผ่าน”	ส�าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห	์และเขียน	ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายของสถานศึกษา	และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   5.1.4 ผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย	 

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

สถานศึกษา	และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   5.1.5 ผลก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 “ผ่าน”	 ส�าหรับผู้เรียนที่มี

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา	 และเว้นว่างไว้ส�าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

  5.2 ผลก�รตัดสิน	ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	แต่ละเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	 ก.	 กรอก	“ผ่าน”	เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว	ได้	“ผ่าน”

	 	 	 ข.	 กรอก	“ไม่ผ่าน”	เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว	ได้	“ไม่ผ่าน”

	 	 	 ค.	 เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน

  5.3 วันอนุมัติก�รจบ	 ให้กรอกเลขวันที่	 ชื่อเดือน	 และเลข	 พ.ศ.	 ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา	 ได้แก่	 วันที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา	(ปพ.3)		กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ให้ขีดเครื่องหมาย	“--”

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

ทะเบียนนักเรียน	

  5.5 ส�เหตุที่ออกจ�กโรงเรียน ให้กรอก	ดังนี้

	 	 	 ก.	 กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ให้กรอก	“จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

	 	 	 ข.	 ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆ	ให้กรอก	“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”

 6. ผลก�รทดสอบระดับช�ติ

	 	 ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน)	 หรือ 

หน่วยงานระดับชาติอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ	ชั้นที่สอบ	รายวิชาและผลการทดสอบให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน

 7. สัดส่วนผลก�รเรียนและผลก�รทดสอบระดับช�ติ

  - ร้อยละ.......ของผลก�รเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร	ให้กรอกสัดส่วนของผลการเรียนของผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

เร่ืองการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	แล้วคิดผลการเรียนที่ได้ตามสัดส่วนนั้น

  - ร้อยละ.......ของผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น	 ให้กรอกสัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสิน

ผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 แล้วคิดผลการทดสอบที่ได้ตามสัดส่วนนั้น	

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

สทศ.	มากรอกได้เลย)

  - ผลก�รเรียนเฉลี่ยรวม	 ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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 8. คำ�อธิบ�ยเกณฑ์ก�รประเมินของสถ�นศึกษ�

	 	 ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และค�าอธิบายระดับผลการเรียน	 หรือรูปแบบการตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการ

ตัดสินผลการเรียนรายวิชา	การอ่าน	คิดวิเคราะห์	และเขียน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 9. หม�ยเหตุ

	 	 ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

ก�รออกเอกส�รระเบียนแสดงผลก�รเรียน (ปพ.1)
	 	 1.	 ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน	 (ปพ.1)	 อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับ	 ต้นฉบับของ

นักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่าย	ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา

	 	 2.	 ให้จัดท�าเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น	 2	 ฉบับ	 โดยใช้วิธีการถ่ายส�าเนาจากต้นฉบับ	 หรือน�าแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้ 

จัดท�าต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้	(กรณีน้ีให้น�าเลขชุดท่ี........เลขท่ี........			ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกท่ีช่องหมายเหตุของเอกสารท่ีลอกใหม่ 

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

	 	 3.	 ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด	 3	 ×	 4	 ซม.	 ในช่องติดรูปถ่าย	 ให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดท�า 

ขึ้นใหม่ทั้ง	2	ฉบับ	พร้อมกับกรอกวันที	่เดือน	พ.ศ.	ที่ลงนามในเอกสาร	แล้วประทับตราสถานศึกษา	(ตราดุนหรือสีแดงชาด)	ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและ

ที่ลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา	 สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดท�าขึ้นให้ผู้เรียน	 1	 ฉบับ	 และเก็บรักษาไว้เป็นส�าเนารวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา	 

1	ฉบับ

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

ฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร	 ให้สถานศึกษาด�าเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดท�าไว้ตามวิธ ี

ข้างต้น	 และให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ด�ารงต�าแหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นค�าร้องขอเอกสาร	 เป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดท�าใหม่ทั้ง	 

2	ฉบับ


