ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา
ปพ.1 : ป
ชุดที่...............................................เลขที.่ ............................................

(ตัวอย่าง)

โรงเรียน....................................................................................................................................................................................................
ติดรูป
สังกัด........................................................................................................................................................................................................
3 x 4 ซม.
ตาบล/แขวง.......................................................................................... ชื่อ.............................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................................... ชื่อสกุล......................................................................................
จังหวัด.................................................................................................. เลขประจาตัวนักเรียน...............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................ เลขประจาตัวประชาชน............................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................... เกิดวันที.่ .............เดือน.....................................................พ.ศ. .......................................
โรงเรียนเดิม.......................................................................................... เพศ...................สัญชาติ...............................................ศาสนา.........................................
จังหวัด.................................................................................................. ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย..................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................................................................
ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

เวลา
(ชัว่ โมง)

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

เวลา
(ชัว่ โมง)

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

เวลา
(ชัว่ โมง)

ผลการเรียนรายวิชา

(.................................................................)
นายทะเบียน

ปพ.1 : ป

ชุดที่...............................................เลขที่.............................................

1. ผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน
2. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

ผลการตัดสิน
............................
............................
............................
............................

.............................
................................
................................ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
..........................
วิทยาศาสตร์

วันอนุมตั กิ ารจบ.......................................................................................................................
วันออกจากโรงเรียน.................................................................................................................
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน.........................................................................................................
ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
1. ร้อยละ.........ของผลการเรียนเฉลีย่ ตลอด 3 ปี (ป.4-6)
= ………………………
2. ร้อยละ.........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
= ……………..……….
3. ผลการเรียนเฉลีย่ รวม
= ……………..……….
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

กลุม่ สาระการเรียนรู/้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน
ผลการเรียน
เฉลีย่ (ป.4-6)

สรุปผลการประเมิน

กิจกรรม

หน่วยน้าหนัก
รวม (ป.4-6)

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
ผลการเรียนเฉลีย่ ตลอด 3 ปี (ป.4-6)

(....................................................................)
นายทะเบียน

(....................................................................)
ผูอ้ านวยการ................................................
วันที.่ ............................................................
หมายเหตุ

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปพ.1 : บ
ชุดที่...............................................เลขที.่ ............................................

(ตัวอย่าง)

โรงเรียน....................................................................................................................................................................................................
ติดรูป
สังกัด........................................................................................................................................................................................................
3 x 4 ซม.
ตาบล/แขวง.......................................................................................... ชื่อ.............................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................................... ชื่อสกุล......................................................................................
จังหวัด.................................................................................................. เลขประจาตัวนักเรียน...............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................ เลขประจาตัวประชาชน............................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................... เกิดวันที.่ .............เดือน.....................................................พ.ศ. .......................................
โรงเรียนเดิม.......................................................................................... เพศ...................สัญชาติ...............................................ศาสนา.........................................
จังหวัด.................................................................................................. ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย..................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................................................................
ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียนรายวิชา

(.................................................................)
นายทะเบียน

ปพ.1 : บ

ชุดที่...............................................เลขที.่ ............................................

สรุปผลการประเมิน
1. จานวนหน่วยกิตรายวิชาพืน้ ฐานทีเ่ รียน......................ได้........................
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ รียน......................ได้........................
2. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ได้........................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้........................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ได้........................

ผลการตัดสิน

กลุม่ สาระการเรียนรู/้
.............................
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
................................
................................ ภาษาไทย
................................ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
........................

วันอนุมตั กิ ารจบ.......................................................................................................................
วันออกจากโรงเรียน.................................................................................................................
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน.........................................................................................................
ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
1. ร้อยละ.........ของผลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร
= …………………………
2. ร้อยละ.........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
= ………………….…….
3. ผลการเรียนเฉลีย่ รวม
= ………………….…….
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

หน่วยกิต
รวม
ผลการเรียน
เฉลีย่

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

ผลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร

(....................................................................)
นายทะเบียน

(....................................................................)
ผูอ้ านวยการ................................................
วันที.่ ............................................................
หมายเหตุ

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปพ.1 : พ
ชุดที่...............................................เลขที.่ ............................................

(ตัวอย่าง)

โรงเรียน....................................................................................................................................................................................................
ติดรูป
สังกัด........................................................................................................................................................................................................
3 x 4 ซม.
ตาบล/แขวง.......................................................................................... ชื่อ.............................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................................... ชื่อสกุล......................................................................................
จังหวัด.................................................................................................. เลขประจาตัวนักเรียน...............................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................ เลขประจาตัวประชาชน............................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................... เกิดวันที.่ .............เดือน.....................................................พ.ศ. .......................................
โรงเรียนเดิม.......................................................................................... เพศ...................สัญชาติ...............................................ศาสนา.........................................
จังหวัด.................................................................................................. ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย..................................................................................... ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................................................................
ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียน

รหัส/รายวิชา

หน่วยกิต

ผลการเรียนรายวิชา

(.................................................................)
นายทะเบียน

ปพ.1 : พ

ชุดที่...............................................เลขที.่ ............................................

สรุปผลการประเมิน
1. จานวนหน่วยกิตรายวิชาพืน้ ฐานทีเ่ รียน......................ได้........................
จานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ รียน......................ได้........................
2. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ได้........................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้........................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ได้........................

ผลการตัดสิน

กลุม่ สาระการเรียนรู/้
.............................
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
................................
................................ ภาษาไทย
................................ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
........................

วันอนุมตั กิ ารจบ.......................................................................................................................
วันออกจากโรงเรียน.................................................................................................................
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน.........................................................................................................
ผลการทดสอบระดับชาติ

สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
1. ร้อยละ.........ของผลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร
= …………….…….……
2. ร้อยละ.........ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
= ……………….……….
3. ผลการเรียนเฉลีย่ รวม
= ………………….…….
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

หน่วยกิต
รวม
ผลการเรียน
เฉลีย่

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

กิจกรรม

เวลา
(ชัว่ โมง)
ผลการ
ประเมิน

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

ผลการเรียนเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร

(....................................................................)
นายทะเบียน

(....................................................................)
ผูอ้ านวยการ................................................
วันที.่ ............................................................
หมายเหตุ

