
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 

 
 
 
เอกสารประกอบ 

1.หนังสือนำสงของโรงเรียน 
 1.1 สงถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1   ฉบับ ( ป.6 ไมตองแนบ) 
 1.2 สงถึงเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1   ฉบับ 
 1.3 สงถึงผูอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา   1  ฉบับ 

2.แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) (ฉบับจริงทุกชุด) 
 2.1 แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.3 : ป)  2 ชุด 
  - สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1 ชุด 
  - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 1 ชุด 
 2.2 แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3 : บ)      3   ชุด 
  - สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1 ชุด 
  - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 1 ชุด 
  - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 ชุด 
 2.3 แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3 : พ)   3   ชุด 
  - สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1 ชุด 
  - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 1 ชุด 
  - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 ชุด 
3.แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2  ชุด (ฉบับจริงทุกชุด) 
4.แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ชุด (ฉบับจริงทุกชุด) 
5.สำเนาทะเบียนการออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรยีนท่ีจบการศึกษา 1 ชุด 
6.สำเนาหนังสือการทราบรายงานการแตงตั้งนายทะเบียน จากตนสังกัด พรอมสำเนาคำสั่งแตงตั้ง 1 ชุด 
7.สำเนาคำสั่งแตงตั้ง ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ  1  ฉบับ 
8.สำเนาหนังสือแตงตั้งผูอำนวยการโรงเรียน ครูใหญ หรือ อาจารยใหญ 1 ฉบับ 
9.แบบสรุปการจัดสงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียน โรงเรียนสามัญศึกษา สวนภูมิภาค  
หมายเหตุ โรงเรียนนำสงเอกสารท้ังหมด ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โรงเรียนสังกัด
อำเภอสะบายอย เทพา นาทวี และจะนะ สงผาน สช.อำเภอท่ีโรงเรียนสังกัด 
 

 

 

 

 

 

การจัดสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 



ส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 
ตัวอยางหนังสือนำสงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 

ท่ี.................................     โรงเรียน....................................................... 
              ท่ีอยู............................................................. 
                .................................................................... 
 20  เมษายน  ๒๕64               

เรื่อง  นำสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และแบบรายงานออกประกาศนียบัตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)     จำนวน.........แผน 
   ๒. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)   จำนวน.........แผน 
   ๓. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) จำนวน.......แผน 
   ๔. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน          จำนวน........แผน 
   ๕. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน........แผน 
   6. แบบสรุปการจัดสงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียน โรงเรียนสามัญศึกษา  
       สวนภูมิภาค            จำนวน........ฉบับ 

ดวยโรงเรียน.................................................... ไดดำเนินการจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) และแบบรายงานออกประกาศนียบัตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว จึงขอนำสง
หลักฐานการศึกษา ดังนี้  
 ๑. ปพ.๓ : ป  อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 ๒. ปพ.๓ : บ  อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 ๓. ปพ.๓ : พ  อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 ๔. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 ๕. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

       
 

งานทะเบียน (ช่ือนายทะเบียน .......................................................) 
โทรศัพท ........................................  
โทรสาร ........................................ 

โลโก

โรงเรียน 



ตัวอยางหนังสือนำสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
ท่ี.................................     โรงเรียน....................................................... 
              ท่ีอยู............................................................. 
                .................................................................... 

 20  เมษายน  ๒๕64               

เรื่อง  นำสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปการศึกษา 2563 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)      จำนวน.....แผน 
   ๒. แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)   จำนวน.....แผน 
   3. แบบสรุปการจัดสงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียน โรงเรียนสามัญศึกษา  
       สวนภูมิภาค            จำนวน........ฉบับ 

ดวยโรงเรียน.................................................... ไดดำเนินการจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) ปการศึกษา 2563  เรียบรอยแลว จึงขอนำสงหลักฐานการศึกษา ดังนี้  
 ๑. ปพ.๓ : บ  อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 ๒. ปพ.๓ : พ  อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี................................................จำนวน................คน 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียน (ช่ือนายทะเบียน ..............................................) 
โทรศัพท ........................................  
โทรสาร ........................................ 
 
 
 

โลโก

โรงเรียน 



ตัวอยางหนังสือนำสงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

ท่ี.................................     โรงเรียน....................................................... 
              ท่ีอยู............................................................. 
                .................................................................... 

 20  เมษายน  ๒๕64               

เรื่อง  นำสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)และแบบรายงานออกประกาศนียบัตรปการศึกษา 2563 

เรียน   ผูอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

อางถึง หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ท่ี......................................ลงวันท่ี.............................  

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสรุปรายการเอกสารนำสงพรอมเอกสารแนบ   จำนวน..........ฉบับ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ไดกำหนดใหโรงเรียนใน
ระบบ ประเภทสามัญศึกษา นำสงแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปการศึกษา 2563 และเอกสารอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานการจัดทำเอกสารการศึกษา พรอมดวยชุดท่ีนำสงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดวยนั้น 

ในการนี้โรงเรียน.................................................... ไดดำเนินการจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) ปการศึกษา 2563 และและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานการจัดทำเอกสาร
การศึกษา พรอมดวยชุดท่ีนำสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เรียบรอยแลว จึงขอนำสงหลักฐานการศึกษาดังกลาว รายละเอียดดังสิ่งท่ีสงมาดวย  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                                                         
            ขอแสดงความนับถือ 
 

       
 
 
 
 
 

งานทะเบียน (ช่ือนายทะเบียน  .......................................................) 
โทรศัพท ........................................  
โทรสาร ......................................... 
มือถือ....................................................... 
 

โลโก

โรงเรียน 



ส่ิงที่สงมาดวย ๓  
แบบสรุปรายการนำสงเอกสารการศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

ท่ี รายการเอกสาร จำนวน วันอนุมัติจบการศึกษา หมายเหตุ 
1 นำสงสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1 ปพ.3 : บ ...............แผน   
1.2 ปพ.3 : พ ...............แผน   
1.3 แบบสรุปฯ       1  ฉบับ   
1.4 หนังสือนำสง เลขาฯ       1  ฉบับ   
2 นำสงสำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

2.1 ปพ.3 : ป ...............แผน   
2.2 ปพ.3 : บ ...............แผน   
2.3 ปพ.3 : พ ...............แผน   
2.4 แบบรายงานการออก

ประกาศนียบัตร ม.ตน 
 
...............แผน 

  

2.5 แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร ม.ปลาย 

 
...............แผน 

  

2.6 แบบสรุปฯ       1  ฉบับ   
2.7 หนังสือนำสง เลขาฯ       1  ฉบับ   
3 สงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

3.1 ปพ.3 : ป ...............แผน   
3.2 ปพ.3 : บ ...............แผน   
3.3 ปพ.3 : พ ...............แผน   
3.4 แบบรายงานการออก

ประกาศนียบัตร ม.ตน 
 
...............แผน 

  

3.5 แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร ม.ปลาย 

 
...............แผน 

  

3.6 สำเนาทะเบียนการออก   
(ปพ.1) ป.6/ม.3/ม.6 

 
...............ชุด 

  

3.7 สำเนาหนังสือการทราบ
รายงานการแตงตั้งนาย
ทะเบียน จากตนสังกัด 

 
     1   ฉบับ 

  

3.8 สำเนาคำสั่งแตงตั้งนาย
ทะเบียน 

     1   ฉบับ   

3.9 สำเนาคำสั่งแตงตั้ง ผูเขียน/ 
ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ   

      
     1  ฉบับ 

  

3.10 สำเนาหนังสือแตงตั้ง
ผูอำนวยการโรงเรยีน ครูใหญ 
หรือ อาจารยใหญ 

 
     1  ฉบับ 

  

3.11 แบบสรุปฯ       1  ฉบับ   

 
ลงช่ือ.............................................................ผูอำนวยการโรงเรียน 



ส่ิงท่ีสงมาดวย ๔ 

แบบสรุปการจัดสงหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียน โรงเรียนสามัญศึกษา สวนภูมิภาค ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน............................................................  อำเภอ........................................................ จังหวัด สงขลา   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

เปดสอนระดับชั้น ................................................................................  โทร.......................................................... 

ลำดับท่ี ประเภทเอกสาร ระดับชั้น จำนวนคน วัน/เดือน/ปท่ีอนุมัติ จำนวนหนา หมายเหตุ 

๑ แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(ปพ.๓-ป : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ป.๖     

๒ แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(ปพ.๓-บ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ม.๓     

๓ แบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ปพ.๓-บ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ม.๖     

๔ แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.๓     

๕ แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖     

การนำสงแบบรายงานผูสำเรจ็การศึกษาและแบบรายงานการออกประกาศนียบตัร โรงเรียนตองจัดทำหนังสือสงทุกครั้ง พรอมแนบ แบบสรุปการนำสงแบบรายงานผูสำเร็จ

การศึกษาทุกครั้ง  

ลงชื่อ  ................................................. ประทับตรา 

        (..................................................) 

               ผูอำนวยการโรงเรียน 

          ............/............../.........



 


