


คำนำ 

 เอกสารคู่มือการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคู่มือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำขึ้นเพ่ือให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา   และเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ใน
การบันทึกผลการเรียน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลจากการวัดและ
ประเมินผลของครูผู้สอน  สถานศึกษา ต้องจัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการบันทึก ผลการเรียนรู้ และข้อมูล
สำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียนและรับรองผลการเรียนและผลการประเมินด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการรับรองศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา และอนุมัติการจบหลักสูตร นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริหารทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป 
 
 
              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คูม่อืการจดัทำแบบรายงานผู้สำเรจ็การศกึษา ปพ.3 

แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ

และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่๖) ผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของ
ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน 

ลักษณะของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
๑. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จำแนกเป็น ๓ แบบคือ 

๑.๑ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) 

๑.๒ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ :บ) 

๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) 
๒. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกระดับมี๒ประเภทคือ 

๒.๑ แบบพิมพ์ปกติมีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับใช้กรอกข้อมูล
ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด 

๒.๒ แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นกระดาษว่างพิมพ์เฉพาะชื่อ
เอกสารและข้อมูลบางส่วนที่สำคัญ 

การสั่งซ้ือควบคุมและการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓) 
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกันสถานศึกษาสามารถสั่งซื้อ
โดยตรงได้ท่ีองค์การค้าของสกสค. โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อการจัดเก็บแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจัดทำครั้งละ ๒ ชุดเก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา๑ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด๑ชุดสำหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายให้จัดทำครั้งละ๓ชุดเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา๑ชุดส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด๑ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ๑ชุดภายในเวลา๓๐วันนับจากวันอนุมัติการจบการศึกษาโดยจะต้องเก็บรักษา
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 

หมายเหตุ 
๑. กรณีสถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สำหรับผู้เรียนจบไม่พร้อม

รุ่นไม่ว่ากรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาต้อง
จัดทำรายงานเป็น ๓ ชุดเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา๑ชุดส่งเก็บรักษาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดของสถานศึกษา๑ ชุดและส่งเก็บรักษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ๑ชุดเช่นเดียวกัน 

๒. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่างๆมีข้อมูลไม่ตรงกันให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง 

๓. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ที่ได้ส่งไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ 
 

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเพ่ือรับผิดชอบการจัดทำแบบ

รายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓) และเอกสารสำคัญอ่ืนๆของสถานศึกษา 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)เป็นคราวๆ

ไปประกอบด้วยผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานและผู้ตรวจดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน 
๓. คณะกรรมการในข้อ๒ต้องดำเนินการจัดทำโดยปฏิบัติตามคำชี้แจงการจัดทำแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
๔. เมื่อจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคน

และนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ
หรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร 

๕. ผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแบบรายงานผู้สำเร็การศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อย
แล้วเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 
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๖. สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามแนวปฏิบัติข้างต้นเพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป 
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คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.๓: ป) 
การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กรอกข้อมูลต่างๆด้วย

วิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้
วิธีการนั้นตลอดทุกหน้าทุกแผ่นโดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้นกรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้ปากกาลูกลื่น
ตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่
ถูกต้องหรือข้อความท่ีต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกำกับไว้ 
การกรอกรายการข้อมูลต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ข้อมูลโรงเรียน 

๑.๑สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ปีการศึกษาให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 

๑.๒โรงเรียนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กรอกชื่อ
สถานศึกษาท่ีตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
๒. ข้อมูลผู้เรียน 

๒.๑ลำดับที่ ให้กรอกเลขลำดับผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 
ให้เริ่มจากลำดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 

๒.๒เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู้เรียนแต่ละคนที่ได้รับการ
ตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษาต้องเรียงลำดับ
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่
กำหนด 

๒.๓เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน๑๓หลักให้
ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกท่ีบรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๔ชุดที่ปพ.๑ : ป/เลขที ่ปพ.๑ : ป ให้กรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.๑ : ป) ที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆโดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอก
เลขที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๕ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ให้กรอกชื่อผู้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุลผู้เรียนโดย
เขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๖วันที่/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ใน
ทะเบียนนักเรียนโดยกรอกวันที่และปีเกิดเป็นตัวเลขชื่อเดือนเป็นตัวอักษรให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัด
บนและกรอกปีเกิดท่ีบรรทัดล่างของช่องท่ีกำหนด 
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๒.๗ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อพร้อมคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อ
สกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิดโดยเขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบนและ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๘ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานที่ได้รับการ
ตัดสินให้กรอกผลการประเมิน “ผ่านทุกรายวิชา” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 

๒.๙ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 

๒.๑๐ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 

๒.๑๑ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
“ผ่าน” ที่ผู้เรียนปฏิบัติและได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา 

๒.๑๒หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผู้เรียนเช่นกรณีท่ีผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรหรือกรอกข้อมูลต่างๆที่กำหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
๓. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

๓.๑จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู้เรียนที่สถานศึกษาตัดสินและ
อนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆโดยจำแนกเป็นชายหญิงและจำนวนรวม 
 
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา 

๔.๑ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานผู้ตรวจและนายทะเบียน ให้ลงลายมือชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น 

๔.๒ ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อเพ่ือตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่กำหนดพร้อมกับกรอกเลขวันที่ชื่อเดือนและเลขปีพ.ศ. ที่อนุมัติ
การจบการศึกษา (ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม) 
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เอกสารด้านหลัง 
ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผล

การเรียนของผู้เรียนให้ตรงกับภาคเรียนที่/ปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า 
การขีดเส้นแดง ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดถัดต่อจากผู้สำเร็จ

การศึกษาคนสุดท้ายลงมาเพ่ือมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพ่ิมเติมและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลง
ลายมือชื่อกำกับไว้ใต้เส้น 

หน้า เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบ
ทุกคนแล้วให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหน้าโดยกรอกเรียงลำดับ
จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย 
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คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ) 
การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กรอกข้อมูล 

ต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเลือกใช้วิธีการใด
แล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทุกหน้าทุกแผ่นโดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้นกรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้
ปากกาลูกลื่นตัวเลขที่กรอกควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิด
หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความท่ีเขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว
เขียนข้อความท่ีถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลง
นามกำกับไว้ 
 
การกรอกรายการข้อมูลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ข้อมูลโรงเรียน 

๑.๑ สำเร็จการศึกษาภาคเรยีนที่ปีการศึกษาให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 

๑.๒. โรงเรียนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กรอกชื่อ
สถานศึกษาท่ีตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ 

๒. ข้อมูลผู้เรียน 
๒.๑ ลำดับที่ให้กรอกเลขลำดับผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาให้เริ่ม

จากลำดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
๒.๒ เลขประจำตัวนักเรียนให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู้เรียนแต่ละคนที่ได้รับการ

ตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษาต้องเรียงลำดับ
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่
กำหนด 

๒.๓ เลขประจำตัวประชาชนให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน๑๓หลักให้
ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยกรอกท่ีบรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๔ ชุดที่ปพ.๑ : บ และเลขที่ปพ.๑ : บให้กรอกเลขชุดที่และเลขท่ีของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน(ปพ.๑ : บ) ที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆโดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน
และกรอกเลขที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๕ เลขที่ปพ.๒ : บให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) ที่ออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆ 
๒.๖ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียนให้กรอกชื่อผู้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุลผู้เรียนโดย

เขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 
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๒.๗ วันที่/เดือน/ปีเกิดให้กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ใน
ทะเบียนนักเรียนโดยกรอกวันที่และปีเกิดเป็นตัวเลขชื่อเดือนเป็นตัวอักษรให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัด
บนและกรอกปีเกิดท่ีบรรทัดล่างของช่องท่ีกำหนด 

๒.๘ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาให้กรอกชื่อพร้อมคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อ
สกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิดโดยเขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบนและ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๙ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ได้และผล 
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาพ้ืนฐานและทุกรายวิชา
เพ่ิมเติมที่ผู้เรียนเรียนและที่ผู้เรียนได้ที่บรรทัดบนและกรอกผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรที่บรรทัด
ล่างของช่องที่กำหนด 

๒.๑๐ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนให้กรอกผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 

๒.๑๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์“ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ซึ่งผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 

๒.๑๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม“ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 

๒.๑๓ หมายเหตุให้กรอกข้อมูลของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผู้เรียนเช่นกรณีท่ีผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรหรือกรอกข้อมูลต่างๆที่กำหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

๓. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
๓.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู้เรียนที่สถานศึกษาตัดสินและ

อนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆจำแนกเป็นชายหญิงและจำนวนรวม 

๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา 
๔.๑ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานผู้ตรวจและนายทะเบียนให้ลงลายมือชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น 
๔.๒ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อเพ่ือตัดสินและ

อนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่กำหนดพร้อมกับกรอกเลขวันที่ชื่อเดือนและเลขปีพ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม) 
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เอกสารด้านหลัง 
ภาคเรียนที่/ปีการศึกษาให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผล

การเรียนของผู้เรียนให้ตรงกับภาคเรียนที่/ปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า 
การขีดเส้นแดงให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดถัดต่อจากผู้สำเร็จการศึกษา

คนสุดท้ายลงมาเพ่ือมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพ่ิมเติมและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกำกับ
ไว้ใต้เส้น 

หน้า เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆครบทุก
คนแล้วให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหน้าโดยกรอกเรียงลำดับจาก
หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย 
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6. นายสุภาพ    บริบูรณ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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