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            ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  เปนเอกสารแสดงผล  

การเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเรียนตามรายวิชา ซึ่ง

สถานศึกษาจัดทําขึ้นเปนรายบุคคล   เพื่อใชเปนหลกัฐานในการ

รับรองผลการเรียน และใชเปนเอกสารสําหรับการตรวจสอบ   

รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผูเรียน

            

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
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          ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให    

แกผูจบการศึกษาบังคับและสําเร็จการศึกษาตามหลักฐานแกนกลางเพื่อ

รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น

          แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนเอกสารอนุมัติการ    

จบการศึกษา ป.6 ม.3 ของผูเรียนในแตละรุนใชตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

ใหผูเรยีน ที่สําเร็จการศึกษาและใชตรวจสอบยืนยันและรับรองความสําเร็จ

และวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตลอดไป

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ตอ)
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จําแนกเปน 3 แบบ คือ

         ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้นประถมศึกษา (ปพ.1 : ป)

         ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1 : บ)

         ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ)

ระเบยีนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 
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การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
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ทุกระดับชั้น มี 2 แบบ

                แบบพิมพปกติใชสําหรับกรอกขอมลูดวยการเขียนหรือพิมพดดี

กรณีนี้ สถานศึกษาไมสามารถใชแบบพิมพที่มีอยูเดิมได ตองสั่งซื้อแบบ

พิมพฉบับปรับปรุงใหม

                 แบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร กรณีนี้ สถานศึกษาสามารถ

ใชแบบพิมพที่มีอยูเดิมได โดยใหขึน้เลมใหม ไมควรใชตอจากเลมเดิมที่เหลือ 

เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ

โรงเรียนทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพ

ตอสํานักงานเขตพื้นที่

กรณีที่ 1

สพป. เปนผูดําเนินการจัดซื้อ

กรณีที่ 2

ร.ร.ไดรับมอบหมายเปนผูจัดซื้อเอง

ผอ.สพป.ทําหนังสือสั่งซื้อแบบ

พิมพถึงองคการคาของ สกสค.

ผอ.สพป.ทําหนังสือสั่งซื้อแบบ

พิมพถึงองคการคาของ สกสค.

โดยระบุชื่อ –นามสกุลบุคลากรของ ร.ร.ที่ไดรับมอบ

ฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับมอบ

ฉันทะ นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการไป

แสดงตอองคการคาของ สกสค.ดวย

โดยระบุชื่อ –นามสกุลบุคลากรของ สพป.ที่ไดรับมอบ

ฉันทะใหเปนผูดําเนินการจัดซื้อ  ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับมอบ

ฉันทะ นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการไป

แสดงตอองคการคาของ สกสค.ดวย

ผูรับมอบฉันทะของ สพป.นาํแบบพิมพ

ลงบัญชีรับ – จาย แบบพิมพของ สพป.

ผูรับมอบฉันทะของ ร.ร.นําแบบพิมพ      

ลงบัญชีรับ – จาย แบบพิมพของ สพป.

สพป.แจงใหโรงเรียนมา

รับแบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว

ผูรับมอบฉันทะของร.ร.นํา

แบบพิมพลงบัญชีรับแบพิมพ

ของร.ร.ตอไป
โรงเรียนนาํแบบพิมพลงบัญชีรับแบบ

พิมพของโรงเรียนตอไป

เมื่อไดรับแบบ

พิมพแลว

เมื่อไดรับแบบ

พิมพแลว



         ใหกรอกดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดดี หรือ คอมพวิเตอร 

อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวให ใชวิธกีารนั้นตลอดทั้ง

แผน โดยใหกรอกหมึกสีดํา หรือ สีน้ําเงิน ตัวใชอารบิก เทานั้น หามลบ

         หรือขูดขอมลูที่กรอกไปแลวกรณีเขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล ให

ขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอความที่ถูกตอง

หรือตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
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                 โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของโรงเรียนอยางชัดเจน
สังกัด   ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหนวยงาน

จัดการศึกษาตาม การปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 
สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ

ตําบล/แขวง,เขต/อําเภอ,จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อนัเปนทีต่ั้งของ
โรงเรียนอยางชัดเจน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหโรงเรียนทุกสงักัดกรอกชื่อสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่โรงเรยีนตั้งอยู

วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรียนรับผูเรียนเขา
เรียนตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน 12 มีนาคม 2552

ขอมูลสถานศึกษาและผูเรียน
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โรงเรียนเดิม ใหกรอกชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผูเรียน ตามที่ระบุในหลักฐาน
การศึกษาของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
        กรณีที่ 1 กรณีผูเรียนเขาโรงเรียนโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตอง
กรอกชื่อโรงเรียนเดิมใหขีดดวยเครื่องหมาย “ – ”
        กรณีที่ 2 กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในโรงเรียนอื่น ๆ มากอนใหกรอกชื่อโรงเรียน
ลําดับสุดทายทีผู่เรียนลาออกตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทีน่ํามา
แสดง
        กรณีที่ 3 ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ ถาศกึษาจากสถานศกึษานอกระบบ ใหกรอก
ชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัยใหกรอก “ศึกษาตาม
อัธยาศยั”
        จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเดิม กรณีศึกษานอกระบบและ
อัธยาศยัใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการ
เทียบระดับการศึกษาสวนนักเรียนทีศ่ึกษาตามอัธยาศยั แตยังไมไดรบัเอกสารการเทยีบ
ระดับการศึกษาใด ๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียนเปนผูศึกษาตามอัธยาศัย

ขอมูลสถานศึกษาและผูเรียน (ตอ)
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สาเหตุการออกจากโรงเรียน ใหกรอก ดงันี้
     กรณีจบระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6

     ใหกรอก “จบการศึกษาระดับประถมศึกษา”
     กรณีนักเรียนออกจากสถานศึกษา เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

     ใหกรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ”
     กรณีนักเรียนออกจากสถานศึกษา เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

     ใหกรอก “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
     นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่น ๆ 

     ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”

สาเหตุการออกจากโรงเรียน
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        แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน ใชเฉพาะในสถานศึกษาที่จัดซื้อ

เทานั้น หาม แลกเปลี่ยนหรือขอยืมใชระหวางสถานศึกษาเปนอันขาด

        ระเบียนแสดงผลการเรียน จัดซื้อมาแลวไมประสงคจะนํามาใช

สถานศึกษาตองเก็บรักษาไวตลอดไป

         การออกระเบียนแสดงผลการเรียนใหผูเรยีนตองทําบัญชีจายในทุก

กรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มี

การออกเอกสาร

ขอสังเกต

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2



การออกระเบียนแสดงผลการเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ปพ.1)
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          การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สถานศึกษาตอง

จัดทําตนฉบับ เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหนักเรียนทุกคน

โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพรอมกับกรอกขอมูลที่

กําหนดในเอกสารอยางครบถวน แตไมตองติดรปูถายของนักเรียน 

ไมตองลงนามนายทะเบียนและหัวหนาสถานศึกษาใหสถานศึกษาจัดทํา

ตนฉบับของเอกสารอยางถูกตองครบถวนและเก็บรักษาไวอยางดีตลอดไป

อยาใหเกิดการชํารุด เสียหาย สูญหายหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสาร เปนอันขาด
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       จัดทําเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับขึน้ 2 ฉบับ โดยใชวิธีการถายสําเนาจาก

       ตนฉบับ หรือนําแบบพิมพเอกสารที่ใชจัดทําตนฉบับมาคัดลอกขอมูล จาก

       ตนฉบับก็ได (กรณนีี้ใชนําเลขชุดที ่........... เลขที่ ............ ของเอกสารตนฉบับ

      ไปกรอกที่ชองหมายเหตุของเอกสารที่คัดลอกใหมทั้ง 2 ฉบับ โดยกรอกวา 

       เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับชุดที ่....... เลขที่ ......)

       ติดรูปถายของนักเรียนขนาด 3 X 4 ซม. ในชองติดรปูถายใหนายทะเบียนและ

       ผูบริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมทั้ง 2 ฉบับ พรอมกบั

       กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ทีล่งนามในเอกสารแลวประทับตราสถานศึกษา 

       (สีแดงชาด) ที่รปูถายของนักเรียนและที่ลายเซ็นของผูบริหารสถานศึกษา

การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใหนกัเรียน 

    ใหจดัทํา ดังนี้

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2



การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน

กรณีสูญหายหรือเสียหาย
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        เนื่องจากระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

เปน เอกสารหลักฐานสําคญั ที่กระทรวงศึกษาธิการจะตอง

ดําเนินการควบคมุ ดงันั้น ถาระเบยีนผลการเรียน(ปพ.1) 

เกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะตองดําเนินการสอบสวนและ

ประกาศยกเลิกแบบพิมพที่สูญหายหรือเสียหาย พรอมทั้ง

แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
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ใหผูทําใหเกิดการสูญหาย ดําเนินการดังตอไปนี้

        ผูทําใหเกิดการสูญหายหรือแจงความเอกสารสูญหายตอเจาหนาที่

ตํารวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจําวันรับแจงเอกสารหาย แลวเก็บใบแจง

ความไวเปนหลักฐาน

         ทํารายงานแจงเรื่องแบบพิมพ (ปพ.1) ฉบบัที่สูญหาย (พรอมแนบ

สําเนาเอกสาร ลงบันทึกรายงานประจําวัน) ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่สังกัดโดยดวน

กรณีที่แบบพิมพเกดิการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนสง

และเก็บรักษาอยูโรงเรียน
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                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงแลว
     ทํารายงานเพื่อขอยกเลิกแบบพิมพพรอมแนบรางประกาศยกเลิก
     แบบพิมพตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาลงนามและ
ประกาศยกเลิกแบบพิมพเมื่อมีการลงนามเรียบรอยแลว ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโรงเรียนดําเนินการแจงประกาศยกเลิก ถึงกระทรวงทุก
 กระทรวงและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจงหนวยงานใน
สังกัดไมใหรับพิจารณาเอกสาร(ปพ.1)  ที่ถูกยกเลิกตอไป
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กรณีที่แบบพิมพเกดิการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนสง

และเก็บรักษาอยูโรงเรียน (ตอ)



          โรงเรียนที่ทําเกิดความเสียหายทํารายงานขอยกเลกิแบบพิมพ 

(ปพ.1)  เสนอตอสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกดั/ที่โรงเรียน

ตั้งอยู

        สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สอบสวนหากคณะกรรมการเห็นชอบใหทํารายงานของยกเลิก

แบบพิมพ (ปพ.1)  ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พรอมแนบประกาศยกเลกิแบบพิมพเพื่อลงนาม

กรณีที่แบบพิมพเกดิการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก

หรือเกดิการชํารุดเสียหายดวยเหตอุืน่ใดจนไมอาจใชการได
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        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาลงนามและ

ประกาศยกเลกิแบบพิมพเมื่อมีการลงนามเรียบรอยแลว ให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนดําเนนิการแจงประกาศ

ยกเลิก ถึงกระทรวงทุกกระทรวงและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อแจงหนวยงานในสงักดัไมใหรับพิจารณาเอกสาร (ปพ.1) ที่ถูก

ยกเลิกตอไป

กรณีที่แบบพิมพเกดิการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก

หรือเกดิการชํารุดเสียหายดวยเหตอุืน่ใดจนไมอาจใชการได (ตอ)
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แนวปฏิบัติ

ในการจัดทําหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา

ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
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             เปนเอกสารที่สถานศึกษา ออกใหกับนกัเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการ

จบการศึกษาภาคบังคับและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนการจบหลักสูตรการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา

นักเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน  เพื่อสมัครเขา  

ศึกษาตอ สมัครเขาทํางานหรือเพื่อการอื่นใดทีต่องแสดงวุฒิการศึกษา โดยใชแบบ

พิมพเอกสารทีก่ระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น

หลักฐานแสดงวฒุิการศึกษาประกาศนยีบตัร (ปพ.2)
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 ประกาศนียบัตร (ปพ.2)   สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 มี 2 แบบ ไดแก

          ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 

 (ปพ.2:บ)

          ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาที่ 6) (ปพ.2:พ)

รูปแบบของประกาศนียบัตร (ปพ.2)
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        โรงเรียนจะตองออกประกาศนีบัตร (ปพ.2) ใหกับผูเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ(ม.3) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ทุกคน  โดยใชแบบฟอรมที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โรงเรียนตองควบคุมการจัดทํา การออก
เอกสารและการเก็บรักษาแบบฟอรมของเอกสารใหปลอดภัย อยาใหเกิด
ชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการนําไปออกใหกับผูเรียนในทางมิชอบ

         กรณีที่ผูเรียนรับเอกสารไปแลว มคีวามประสงคจะขอรับเอกสารนี้ใหม 
โรงเรียนจะตองออกใบแทนใหโดยใชแบบฟอรมใบแทนประกาศนียบัตรที่มี
ลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด

การออกประกาศนียบัตร (ปพ.2)

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2



              ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ
และผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคนทันทีที่สําเร็จการศึกษา ตามแบบ ปพ.2: บ หรือ ปพ.2:พ 
พรอมกําหนดวัน เวลา ในการรับประกาศนียบัตร

               ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูลงนามในประกาศนียบัตรรวมกัน
กรณีสถานศึกษาเลิกลมกิจการ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเก็บหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไวเปนผูลง
นามในใบแทนประกาศนียบัตร

               กรณีผูสําเร็จการศึกษาไมไดรับประกาศนียบัตรตามกําหนดเวลาที่  
สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษาตองยื่นคําขอรับประกาศนียบัตร
ดวยตนเองตามแบบ คํารอง
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การจัดทําหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร  (ปพ.2)
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 การกรอกรายการประกาศนียบัตร ใหเขียนหรือพิมพดวยหมึกสดีาํ  

 ใหชัดเจน หามใชปากกาลูกลืน่ ตัวอักษรที่กรอกตองเปน

 ตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใชเลขไทย 

ประกาศนียบัตรทุกฉบับตองไมมีรอยขูด ลบ แก หรือตกเตมิ และ

ตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอน จากการเขียน การพิมพ หรือเกดิ

ความสกปรกจาก เหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตร 

ใหกรอกดังนี้
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 เลขที่ ใหกรอกเลขที่ลําดับของประกาศนียบัตรที่ออกใหนักเรียน โดยเจาหนาที่ทะเบียน
ของสถานศึกษาเปนผูออก และใหเขียนเฉพาะเลขลําดับตามทะเบียน ประกาศนียบัตร
ไมตองลง พ.ศ.กํากับ
*หมายเหตุ   เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด ใหเริ่มลําดับที่ประกาศนยีบัตร 
                      ใหมทุกครั้ง
ชื่อ – ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ เชน เด็กชาย เด็กหญิง นาง นางสาว ยศ  เชน 
รอยตํารวจตรีหญิง รอยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เชน หมอมหลวง หมอมราชวงศ 
หมอมเจาใหเขยีนเต็มไมใชอักษรยอ สําหรับคํานําหนาชื่อฐานันดรศกัดิ์ ใหเขียนติดกัน
ไปกับชื่อหรือพระนาม สวนยศกับชื่อ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์ ชื่อกับชื่อสกุล ใหเวน
ระหวางพองาม นามสกลุที่มีคําตอทาย เชน ณ อยุธยา ณ ระนอง ใหเวนวรรคเล็กทั้ง
ขางหนาและขางหลังคํา   “ณ” และตองไมใช “ร” (ไปยาลนอย)

แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหนา
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   เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ.ที่ผูเรียนเกิดโดยเขียน

   คําและจํานวนเต็มทัง้หมด

   สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสําเร็จ

   การศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกเลขวันที่ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.ที่ผูบริหารสถานศึกษาลง

   นามอนุมัติการหลักสตูร ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

   และในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

   โรงเรียน ใหกรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนจบการศึกษา

   อําเภอเขต, จังหวัด ใหกรอกชื่อ อําเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

   การลงลายมือชื่อ ใหผูบริหารสถานศกึษาและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

  ซึ่งดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนสําเร็จการศกึษาและผูลงนาม

  ใหประทับตราโรงเรียน บนลายมือของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชสีแดงชาด
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 ใหผูมีหนาที่จดัทําประกาศนียบัตร และผูรับประกาศนียบัตร

 ลงลายมือชือ่ ดังนี้

              ผูเขียน,ผูพิมพ,ผูทาน,ผูตรวจ

              นายทะเบียน

              ผูรับประกาศนยีบัตร

              วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร

แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหลัง
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            กรณปีระกาศนียบัตรที่ผูสําเร็จการศึกษารับไปแลวเกิดชํารุด

หรือสูญหายใหสถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรใหและเกบ็

คาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ถาผูสําเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพน

กําหนด 10 ป  นับแตวันที่ออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียม

ฉบับละ 30 บาท

การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย
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          การขอใบแทนประกาศนียบัตร ใหผูสําเร็จการศึกษาเปนผูยื่น
คํารองและขอรับใบแทนดวยตนเองที่สถานศึกษากรณีสถานศึกษาเลิกกิจการ 
ใหไปยื่นคํารองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาแหงนั้นเคย
ตั้งอยู พรอมหลักฐานเอกสารประกอบคํารอง ดงันี้

              กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ใหไปแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ 
             แลวนําใบแจงความไปประกอบคํารองขอรับใบแทน

             กรณีประกาศนียบัตรชํารุด ใหนําประกาศนียบัตรที่ชํารุดไปยื่น
             ประกอบคําตองขอรับใบแทนประกาศนีบัตรใหใชแบบพิมพที่
             กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ
               
การจัดพิมพสั่งซื้อและการออกใบแทนประกาศนียบัตรใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับประกาศนียบัตร
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               โรงเรียนออกประกาศนียบัตรใหกับผูเรียนผูสําเร็จการศึกษา

แลวใหจดัทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร โดยจัดทํา 2 ชุด 

เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา 1 ชุด และจดัสงไปเก็บไวที่สํานักงานเขต

พื้นที่ 1 ชดุ 

              หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนยีบัตร ปพ.2 ที่

จดัซื้อมาใหใชเฉพาะในสถานศึกษาที่จัดซื้อเทานั้น หาม แลก 

เปลี่ยน หรือ ขอยืมใชระหวางสถานศึกษาเปนอนัขาด
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แนวปฏิบัติ

ในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  

(ปพ.3)
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          แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนเอกสารอนุมัติการจบ
หลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ(ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3)
          
                และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนเอกสาร
สําหรับอนุมัติผลการเรียน ใหผูเรยีนเปนผูสําเร็จการศึกษาเปนเอกสาร
สําหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาแตละคน
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แบบรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

จําแนกเปน 3 แบบ คือ

      แบบรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา 

      ระดบัชั้นประถมศึกษา (ปพ.3:ป)

      แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

      (ปพ.3:บ)

      แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       (ปพ.3:พ)

รูปแบบของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
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             แตงตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ 

เพื่อรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

และเอกสารสําคัญอืน่ ๆ ของสถานศึกษา

          แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จ

การศึกษา (ปพ.3) เปนคราว ๆ ไป ประกอบดวยผูเขียน/พิมพ 

และผูตรวจ ดําเนนิงานภายใตการกํากับของนายทะเบียน

           คณะกรรมการในขอ 2 ตองดําเนนิการจัดทําโดยปฏิบตัติาม

คําชี้แจงการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) แนบทาย

คําสั่งนี้อยางถูกตอง
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            เมื่อจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบรอยแลว
ใหกรรมการทุกคนและนายทะเบียนลงนามไวทีดานหนาของเอกสารในชอง
ที่กําหนดไวทุกแผน กอนเสนอใหผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือ
ครูใหญ แลวแตกรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร

            ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครใูหญ ควรเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบ
รายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อความ
ถูกตองสมบูรณ และรอบคอบกอนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร

           สถานศึกษาตองจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตาม
แนวปฏิบัติขางตน เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา
ของผูจบการศึกษาตอไป
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     การกรอก ปพ. 3 โดยใช ปพ. 3  ดานหนาใหกรอก 10 คน ซึ่งมี

ครุฑสีดําเปนที่สังเกต ดานหลัง 14 คน แลวจึงเริ่มแผนตอไปใน

ลกัษณะเดยีวกัน

     หลังจากเขียน/พิมพ ผูสําเร็จการศึกษาคนสุดทาย ใหขีดเสนแดง

ยาวตลอดแนวนอน กลางชองบรรทัด ถัดจากผูสําเร็จการศึกษาคน

สุดทายลงมา เพื่อมิใหการกรอกรายการผูจบเพิ่มเตมิ และให

ผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชือ่กาํกับไวใตเสน

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2



          สถานศึกษาจะตองสงเอกสารที่จัดทําเรียบรอยแลว ไปให

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเก็บรักษา ตองสงดวยตนฉบับ ภายใน 30 วันหลังจาก

ผูเรียนไดรับการอนุมตัใิหสําเร็จการศึกษา การจัดสงเอกสารไมตรง

ตอเวลา หรือลาชาถือวาเปนความบกพรองตอหนาที่ของ

ผูรับผิดชอบ
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        ระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)  จัดทําครั้งละ 2  ชดุ 

เก็บไวที่สถานศึกษา 1  ชดุ สงเก็บสํานักงานเขต 1 ชดุ

        ระดับมธัยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ)  จัดทําครั้งละ 3  ชุด

เก็บไวที่สถานศึกษา 1  ชดุ สงเก็บสํานักงานเขต 1 ชดุ

และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลกัฐานสําหรับ

ตรวจสอบวุฒิ
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        ระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)  จัดทําครั้งละ 2  ชดุ 

เก็บไวที่สถานศึกษา 1  ชดุ สงเก็บสํานักงานเขต 1 ชดุ

        ระดับมธัยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ)  จัดทําครั้งละ 3  ชุด

เก็บไวที่สถานศึกษา 1  ชดุ สงเก็บสํานักงานเขต 1 ชดุ

และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 1 ชุด เพื่อใชเปนหลกัฐานสําหรับ

ตรวจสอบวุฒิ
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      การอนุมตัจิบการศึกษา สถานศึกษาสามารถอนมุตัจิบการศึกษา

ใหผูเรียนไดตลอดป โดยไมตองรอจนถึงปลายภาคหรือปลายป

การศึกษา 

      การอนุมตัิใหจบการศึกษาภายในวันเดอืนปเดียวกันถือเปนการ

จบการศึกษารุนเดยีวกัน วันอนมุตัิจบการศึกษา ภาคเรียนและ        

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะตองสอดคลองกับระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิารวาดวยปการศึกษาการเปดและปดสถานศึกษา

การอนุมัตจิบการศึกษา
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        การอนมุตัิจบการศึกษาพรอมรุน

            ผูเรียนที่มคีุณสมบัติครบตามเกณฑการจบการศึกษาในรุน

ปกติ สถานศึกษาตองจดัทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาฉบับ

เดียวกัน และอนมุตัิใหจบการศึกษาภายในวันเดอืนปเดียวกัน

       การอนมุตัิจบการศึกษาไมพรอมรุน

        ผูเรียนที่มคีุณสมบัติไมครบตามเกณฑการจบการศึกษาในรุน

ปกติ จําเปนตองเรียนตอเพือ่ใหจบหลักสูตร เมื่อผูเรียนมีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑการจบการศึกษาแลว สามารถอนุมตัใิหจบได 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับเอกสารหลักฐานการศึกษา



                  
     1.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552

เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1)
2.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552
เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2)

3.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552
เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3)

4.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552
เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
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ขอบคุณคะ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
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