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เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน              

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
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เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 

       ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เอกสารบนัทึกผลการเรียนตาม
หลกัสตูรฯ  จดัท าและออกให้นักเรียนเป็นรายบคุคล เม่ือจบการศึกษาหรือ
ลาออกจากสถานศึกษาทุกกรณี 

   

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

              ประกาศนียบตัร (ปพ.๒) เอกสารแสดงวฒิุการศึกษาตามหลกัสตูรฯ        
เพ่ือรบัรองศกัด์ิและสิทธข์องผูส้ าเรจ็การศึกษา 

           แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) เอกสารอนุมติัการจบการศึกษา 
ป.๖, ม.๓, ม.๖ ของผูเ้รียนในแต่ละรุ่น ใช้ตดัสินและอนุมติัผลการเรียนให้ผู้เรียน
ท่ีส าเรจ็การศึกษาและใช้ตรวจสอบยืนยนัและรบัรองความส าเรจ็และวฒิุ
การศึกษาของผูส้ าเรจ็การศึกษาแต่ละคนตลอดไป 
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จ าแนกเป็น ๓ แบบ คือ 

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา  (ปพ.๑ : ป) 

 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) 

 ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ปพ.๑ : พ) 

      ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 



 แบบพิมพป์กติ ใช้กรอกข้อมลูด้วยการเขียนหรือพิมพดี์ด 
 

 แบบพิมพส์ าหรบัใช้กบัคอมพิวเตอร ์ เป็นกระดาษว่างมีข้อมลูเฉพาะ 
ช่ือเอกสารแต่ละระดบั และหมายเลขควบคมุเอกสารเท่านัน้ 

ลกัษณะของแบบพมิพท์ุกระดบัชัน้  ม ี ๒ แบบ 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 





 
 
 
ท่ี ...........................                                                                                    โรงเรียน.............................................. 
                                                                                                                    ............................................................ 

                                                        วนั....... เดือน.......... ปี........... 
เร่ือง ขอซ้ือแบบพิมพข์องทางราชการ 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
                         ดว้ย โรงเรียน........................................ มีความประสงคข์ออนุญาตจดัซ้ือแบบพิมพข์องทางราชการ 
 เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประเมินผลการเรียนของนกัเรียน จ านวน........รายการ ดงัน้ี 
                         ๑. แบบ ปพ.๑: ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ฉบบัปรับปรุง ระดบัประถมศึกษา) จ านวน...........เล่ม ฉบบัใชก้บัคอมพิวเตอร์ 
                         ๒. แบบ ปพ.๒ (ประกาศนียบตัร) จ านวน...........แผน่ 
                         ๓. แบบ ปพ.๓: ป (แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดบัประถมศึกษา) จ านวน...........แผน่ ฉบบัใชก้บัคอมพิวเตอร์ 
                        โดยมอบหมายให ้.......................................................      ต  าแหน่ง......................................................  
เป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือ 
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                     .............................................. 

                                 (..................................................) 
                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................................... 

โรงเรียน............................. 
โทร.................................... 

ตวัอย่างหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ ์



การลงทะเบยีนรบัแบบพมิพ ์

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 
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       แบบพิมพร์ะเบียนแสดงผลการเรียน ใช้เฉพาะในสถานศึกษาท่ี
จดัซ้ือเท่านัน้  ห้ามแลกเปล่ียนหรือขอยืมใช้ระหว่างสถานศึกษาเป็นอนัขาด 
   

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน จดัซ้ือมาแล้วไม่ประสงคจ์ะน ามาใช้
สถานศึกษาต้องเกบ็รกัษาไว้ตลอดไป  
   
       การออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียน ต้องท าบญัชีจ่าย
ในทกุกรณีและบนัทึกในสมดุจดหมายเหตรุายวนัของสถานศึกษาทกุครัง้ท่ีมี
การออกเอกสาร 
 

ข้อสังเกต 
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 - เขียน หรือพิมพดี์ด หรือคอมพิวเตอร ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
 - ใช้หมึกสีด า หรือสีน ้าเงิน เท่านัน้              
 - ให้ใช้ ตวัเลขใช้ฮินดอูารบิก  
 - ห้ามลบ หรือขดูข้อมลูท่ีกรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือเปล่ียนแปลง
ข้อมลู ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีเขียนผิดหรือต้องการเปล่ียนแปลงข้อความท่ีถกูต้อง
หรือต้องการไว้ข้างบนและให้นายทะเบียนลงนามก ากบัไว้ 
             

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

การจดัท าระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) 
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สาเหตุทีอ่อกจาก
โรงเรยีน 

   

 ๑. จบประถมศึกษาปีท่ี ๖  
           ให้กรอก “จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา”   
 ๒. จบมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓    
           ให้กรอก “จบการศึกษาภาคบงัคบั” 
 ๓. จบมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖           
           ให้กรอก “จบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน”  
 ๔. นักเรียนท่ีออกจากสถานศึกษากรณีอ่ืนๆ  
           ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 
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 ๑. สถานศึกษาต้อง จดัท าต้นฉบบั (ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคน โดย   
ใช้แบบพิมพท่ี์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  พร้อมกบักรอกข้อมลูท่ีก าหนด
ในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรปูถ่ายของนักเรียนไม่ต้องลงนาม
นายทะเบียนและหวัหน้าสถานศึกษา 
  

การออกระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

  
  
 ๒.  จดัท าคู่ฉบบัขึน้ ๒ ฉบบั  โดยใช้วิธีการถ่ายส าเนาจากต้นฉบบั                    
หรือน าแบบพิมพเ์อกสารท่ีใช้จดัท าต้นฉบบัมาคดัลอกข้อมลูจากต้นฉบบักไ็ด้  
(กรณีน้ีให้น าเลขชดุท่ี.......... เลขท่ี............ ของเอกสารต้นฉบบัไปกรอกท่ีช่อง 
หมายเหตขุองเอกสารท่ีลอกใหม่ทัง้ ๒ ฉบบั โดยกรอกว่า  เอกสารฉบบัน้ีเป็น
เอกสารคู่ฉบบัของเอกสารต้นฉบบัชดุท่ี.......... เลขท่ี...............) 
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         ๓.  ติดรปูถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. ในช่องติดรปูถ่าย ให้นายทะเบียนและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามในเอกสารท่ีจดัท าขึน้ใหม่ทัง้ ๒ ฉบบั พร้อมกบั
กรอกวนัท่ี....เดือน.....พ.ศ....... ท่ีลงนามในเอกสาร แล้วประทบัตรา
สถานศึกษา (ตราดนุหรือสีแดงชาด) ท่ีรปูถ่ายของนักเรียน  และท่ีลายเซน็
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
 
  

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

         ๔.  มอบเอกสารท่ีจดัท าขึน้ให้นักเรียน ๑ ฉบบั และเกบ็รกัษาไว้เป็น
ส าเนารวมกบัต้นฉบบัท่ีสถานศึกษา ๑ ฉบบั 
          ๕. ให้สถานศึกษาเกบ็รกัษาเอกสารต้นฉบบัไว้อย่างดีตลอดไป       
อย่าให้เกิดการช ารดุ เสียหาย สญูหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร    
หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูในเอกสาร เป็นอนัขาด  

การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
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      ๖. รบั ปพ.๑ ไปแล้ว จ าเป็นต้องขอฉบบัใหม่  ให้ย่ืนค าขอร้อง                  
พร้อมด้วยเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร สถานศึกษาด าเนินการ         
ออกเอกสารใหม่จากต้นฉบบัเดิมและให้นายทะเบียนและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูล้งนามในเอกสารท่ีจดัท าใหม่          
ทัง้ ๒ ฉบบั   

การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

       ๗. การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนต้องท าบญัชี
จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และ
บนัทึกในสมดุจดหมายเหตรุายวนัของสถานศึกษาทกุครัง้ท่ีมี 
การออกเอกสาร 



          ระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.๑) 
เป็นเอกสารหลกัฐานส าคญัที่
กระทรวงศึกษาธกิารจะต้องด าเนินการ
ควบคุม ดงันั้น ถ้าเกดิการสญูหาย
หรอืเสียหาย จะต้องด าเนินการ
สอบสวนและประกาศยกเลกิแบบพมิพท์ี ่   
สูญหาย หรอืเสียหาย พร้อมทัง้แจ้ง
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ 
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                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 
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กรณีสญูหาย ขณะท าการขนส่ง หรือเกบ็รกัษาอยู่ท่ีโรงเรียน 

การยกเลกิระเบยีนแสดงผล
การเรยีน 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

           ๑. แจ้งความเอกสารสญูหายต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือลงบนัทึกรายงาน
ประจ าวนัรบัแจ้งเอกสารหาย แล้วเกบ็ใบแจ้งความไว้เป็นหลกัฐาน 
           ๒. แจ้งเร่ืองแบบพิมพ ์(ปพ.๑) ฉบบัท่ีสญูหาย(พร้อมแนบส าเนาเอกสาร
ลงบนัทึกรายงานประจ าวนั) ต่อส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีสงักดัโดยด่วน 

            ๓. สพป. สพม. ด าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริง แล้วท ารายงานเพ่ือขอ
ยกเลิกแบบพิมพพ์ร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพต่์อผูอ้ านวยการเขต
พืน้ท่ีการศึกษา 
           ๔. ผอ.สพป. สพม. พิจารณาลงนามและประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์ เม่ือมี
การลงนามเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทกุ
กระทรวง และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เพ่ือแจ้งหน่วยงานในสงักดัไม่ให้ 
รบัพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ท่ีถกูยกเลิกต่อไป 
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กรณีเสียหาย  เน่ืองจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือช ารดุเสียหาย     
ด้วยเหตอ่ืุนใดจนไม่อาจใช้การได้ 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

           ๑. ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์(ปพ.๑) เสนอต่อส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาต้นสงักดั/ท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ 
          ๒. สพป. สพม. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบสวน          
ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ปพ.๑ ต่อผูอ้ านวยการเขตพืน้ท่ี พร้อม
แนบประกาศยกเลิกแบบพิมพเ์พ่ือลงนาม 
          ๓. ผอ.สพป. สพม. พิจารณาลงนาม และประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์
ให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  และโรงเรียนด าเนินการแจ้งประกาศ
ยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เพ่ือ
แจ้งหน่วยงานในสงักดัไม่ให้รบัพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ท่ีถกูยกเลิกต่อไป 

การยกเลกิระเบยีนแสดงผล
การเรยีน 



ประกาศนียบตัร 
(ปพ.๒) 
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                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษา ออกให้กบันักเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษา
ตามหลกัสตูรชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ซ่ึงเป็นการจบการศึกษาภาคบงัคบัและ
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นการจบหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือแสดง
วฒิุการศึกษาและรบัรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูส้ าเรจ็การศึกษา     
               นักเรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาของตน  
เข้าศึกษาต่อ สมคัรเข้าท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีต้องแสดงวฒิุการศึกษา 
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 ๑. ประกาศนียบตัร  ส าหรบัผูเ้รียนท่ีส าเรจ็การศึกษาภาคบงัคบั                       
(จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓) (ปพ.๒ : บ) 

รปูแบบของประกาศนียบตัร 
(ปพ.๒) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

 ๒. ประกาศนียบตัร  ส าหรบัผูเ้รียนท่ีส าเรจ็การศึกษาขัน้พืน้ฐาน                      
(จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖) (ปพ.๒ : พ) 

วธิกีารส่ังซือ้ ควบคุม ท าเหมอืนกบั
แบบ ปพ.๑ 
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             ออกให้กบัผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั (ม.๓)   และผูจ้บ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ม.๖) โดยใช้แบบฟอรม์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  

การออกประกาศนียบตัร (ปพ.๒) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

โรงเรียนต้องควบคมุการจดัท าการออกเอกสาร และการเกบ็
รกัษาแบบฟอรม์ของเอกสารให้ปลอดภยั อย่าให้เกิดช ารดุ  เสียหาย     
สญูหาย หรือมีการน าไปออกให้กบัผูเ้รียนในทางมิชอบ  
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      กรณปีระกาศนียบตัรทีผู่้ส าเร็จการศึกษา
รบัไปแลว้ 
เกดิช ารดุหรอืสญูหาย 
      - ให้สถานศึกษาออกใบแทน
ประกาศนียบตัรให้  และเก็บคา่ธรรมเนียม 
ฉบบัละ 20 บาท  
      -  ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาขอรบัเมือ่พ้น
ก าหนด 10 ปี  นบัแตว่นัทีอ่อก
ประกาศนียบตัร ให้เก็บคา่ธรรมเนียม 
ฉบบัละ 30 บาท 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 



การขอใบแทน
ประกาศนียบตัร 

 

ให้ผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผูย่ื้นค าร้องและขอรบัใบแทนด้วยตนเองท่ีสถานศึกษา
กรณีสถานศึกษาเลิกกิจการ ให้ไปยื่นค าร้องท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา       
ท่ีสถานศึกษาแห่งนัน้เคยตัง้อยู่ พร้อมหลกัฐานเอกสารประกอบค าร้อง ดงัน้ี 

www.themegallery.com LOGO 

 

กรณีสญูหาย 
       ให้แจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแล้วน าใบแจ้งความ
ประกอบค าร้องขอรบัใบแทน 

 

 

กรณีช ารดุ 
       ให้น า ปพ.๒ ท่ีช ารดุ      
ไปยื่นประกอบค าร้องขอใบแทน 

 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 



แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ.๓) 
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 เอกสารอนุมติัการจบหลกัสตูร โดยบนัทึกรายช่ือและ                     
ข้อมลูของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.๖) ผูจ้บการศึกษา                 
ภาคบงัคบั (ม.๓) และผูจ้บการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ม.๖) ตามหลกัสตูร  
              เป็นเอกสารส าหรบัอนุมติัผลการเรียน ให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ าเรจ็
การศึกษา เป็นเอกสารส าหรบัตรวจสอบ ยืนยนั และรบัรอง
ความส าเรจ็และวฒิุการศึกษาของผูส้ าเรจ็การศึกษาแต่ละคน 

 

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.
๓) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 
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จ าแนกเป็น ๓ แบบ คือ   
 ๑. แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓ : ป) 
 ๒. แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓ : บ) 
 ๓. แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓ : พ) 

รูปแบบของแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

วธิกีารส่ังซือ้ ควบคุม ท า
เหมอืนกบัแบบ ปพ.๑ 
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 ๑. แต่งตัง้นายทะเบยีนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพ่ือรบัผิดชอบ
การจดัท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ               
ของสถานศึกษา 

การจดัท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

 ๒. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา  
(ปพ.๓) เป็นคราวๆ ไป ประกอบด้วยผูเ้ขียน/พิมพ ์ผูท้าน และผูต้รวจ ด าเนินงาน
ภายใต้การก ากบัของนายทะเบยีน 

 ๓. คณะกรรมการในข้อ ๒ ต้องด าเนินการจดัท าโดยปฏิบติัตามค าช้ีแจง
การจดัท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายค าสัง่น้ีอย่างถกูต้อง 
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การจดัท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

 ๔. จดัท า ปพ.๓ เสรจ็เรียบร้อยแลว้ ให้กรรมการทกุคนและนายทะเบยีน
ลงนามไว้ท่ีด้านหน้าของเอกสารในช่องท่ีก าหนดไว้ทกุแผน่  ก่อนเสนอให้
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา  พิจารณาอนุมติัการจบหลกัสูตร 

 ๕. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ  
งานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พิจารณา ปพ.๓ ท่ีจดัท าเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว 
เพ่ือความถกูต้อง สมบรูณ์  และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมติัผลการจบหลกัสตูร 

 ๖. จดัเกบ็ ปพ.๓  ตามแนวปฏิบติัข้างต้น  เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานส าหรบั
ตรวจสอบวฒิุทางการศึกษาของผูจ้บการศึกษาต่อไป 



การกรอก ปพ. 3 โดยใช้ ปพ. 3  ด้านหน้าให้กรอก 10 คน ซ่ึงมีครฑุสีด า
เป็นท่ีสงัเกต ด้านหลงั 14 คน แล้วจึงเร่ิมแผน่ต่อไปในลกัษณะเดียวกนั 
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หลงัจากเขียน/พิมพ ์ผูส้ าเรจ็การศึกษาคนสดุท้าย ให้ขีดเส้นแดง ยาว
ตลอดแนวนอน กลางช่องบรรทดั ถดัจากผูส้ าเรจ็การศึกษาคนสดุท้ายลง
มา เพ่ือมิให้การกรอกรายการผูจ้บเพ่ิมเติม และให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาลง
ลายมือช่ือก ากบัไว้ใต้เส้น 

การจดัท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

สถานศึกษาจะต้องส่งเอกสารท่ีจดัท าเรียบร้อยแล้ว ไปให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเกบ็
รกัษา ต้องส่งด้วยต้นฉบบั ภายใน 30 วนั หลงัจากผูเ้รียนได้รบัการอนุมติั
ให้ส าเรจ็การศึกษา 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 



ระดบัประถมศึกษา   

สถานศึกษาจดัท า ๒ ชดุ โดยเกบ็รกัษาไว้ท่ีสถานศึกษา ๑ ชดุ   
และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาต้นสงักดั ๑ ชดุ 
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สถานศึกษาจดัท า ๓ ชดุ โดยเกบ็รกัษาไว้ ท่ีสถานศึกษา ๑ ชดุ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๑ ชดุ และ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีเป็นต้นสงักดั ๑ ชดุ 

การจดัท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

ภายในเวลา ๓๐ วนั นบัจากวนั
อนุมตักิารจบ  

ระดบัมธัยมศึกษา 
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    ๔.๑ การอนุมติัจบการศึกษาพร้อมรุ่น 
           ผูเ้รียนท่ีมีคณุสมบติัครบตามเกณฑก์ารจบการศึกษาในรุ่นปกติ               
จดัท าแบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษาฉบบัเดียวกนั และอนุมติัให้จบการศึกษา                         
ภายในวนัเดือนปีเดียวกนั             

                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

การอนุมตักิารจบการศึกษา 

 ๔.๒ การอนุมติัจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น 
           ผูเ้รียนท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบตามเกณฑก์ารจบการศึกษาในรุ่นปกติ  
จ าเป็นต้องเรียนต่อเพ่ือให้จบหลกัสตูร เช่น จบภาคฤดรู้อน หรือต้องแก้ไขผลการเรียน  
หรือด้วยเหตจุ าเป็นบางประการ เมื่อผูเ้รียนมีคณุสมบติัครบตามเกณฑก์ารจบการศึกษาแล้ว 
สามารถอนุมติัให้จบได้ 
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                                                                                                             กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต ๒ 

การจดัเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
                แบบรายงาน ปพ.๓ ท่ีจดัเกบ็ไว้เดิมท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาก่อนการก าหนดแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพืน้ท่ีการศึกษา     
ให้จดัเกบ็ท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีเป็นต้นสงักดัของสถานศึกษา 

             ทัง้น้ี ในการจดัเกบ็แบบรายงาน (ปพ.๓) ให้อยู่ในความดแูล
รบัผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 



LOGO 

     

 นางณัฐรดา  ฤาชยั 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพป.สระบรีุ เขต ๒ 

555 ขอบคณุค่ะ... 


