
 
ใบลงทะเบียน  (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น   

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครูประจ ากลุ่ม..................................................................................................รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

คณิตศาสตร ์ พค21001 4   การเงินเพื่อชีวิต  3   
พัฒนาอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง 

อช21003 2   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว22002 3   

วิทยาศาสตร ์ พว21001 4   รายวิชา (เทียบโอน)     

สังคมศึกษา สค21001 3   การสร้างวินัยตนเอง ทร02016 1   
ทักษะการเรียนรู ้ ทร21001 5   การใช้อาวุธทางทหาร อช02046 2   
ภาษาไทย พท21001 4   การฝึกทางยุทธวิธี อช02047 3   
ภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

พต21001 4   การด ารงชีวิตในป่า ทช02012 3   

ศิลปศึกษา ทช21003 2   ศิลปะการป้องกันตัว ทช 02011 2   

รายวิชา (เทียบโอน)     การรู้จักตนเอง ทร 02005 1   

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2   การบริหารเวลา ทร 02028 1   
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4   การติดต่อสื่อสารทางทหาร อช 02045 1   
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค21002 2   การท าปุ๋ยหมัก อช 02008 1   
การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค21003 1   การปลูกฝังอุดมการณ ์
รักชาต ิ

สค02007 1   

เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1   การป้องกันสาธารณภัย ทช 02013 2   
สุขศึกษาพลศึกษา ทช21002 2        

รวมหน่วยกิต - 40   รวมหน่วยกิต - 18   

 
 
ลงช่ือ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ.........................................................ครูประจ ากลุ่ม  

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

 
ลงช่ือ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน 
          (  นางสาวปิยรัตน์   ขันทอง  )                         (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 
 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 
 



 

ใบลงทะเบียน  (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครูประจ ากลุ่ม..................................................................................................รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

คณิตศาสตร ์ พค31001 5   การพัฒนาแผนและ
โครงการอาชีพ 

อช32001 3   

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2   การเงินเพื่อชีวิต  3   
วิทยาศาสตร ์ พว31001 5   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว32023 3   
สังคมศึกษา สค31001 3   อาเซียนศึกษา สค02015 3   
ทักษะการเรียนรู ้ ทร31001 5   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และสร้างมนุษย์สัมพันธ์2 
พท33013 2   

ภาษาไทย พท31001 5   รายวิชา (เทียบโอน)     

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 
และสังคม 

พต31001 5   การปลูกฝังอุดมการณ ์
รักชาต ิ

สค02007 1   

ศิลปศึกษา ทช31003 2   การสร้างวินัยตนเอง ทร02016 1   

รายวิชา (เทียบโอน)     การบริหารเวลา ทร02028 1   

ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2   การท าปุ๋ยหมัก อช02008 1   
ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4   การติดต่อสื่อสารทางทหาร อช02045 1   
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค31002 2   การใช้อาวุธทางทหาร อช02046 2   
เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1   การฝึกทางยุทธวิธี อช02047 3   
สุขศึกษาพลศึกษา ทช31002 2   ศิลปะการป้องกันตัว ทช02011 2   
การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค31003 1   การป้องกันสาธารณภัย ทช02013 2   

     การด ารงชีวิตในป่า ทช02012 3   
รวมหน่วยกิต - 44   รวมหน่วยกิต - 32   

 

ลงช่ือ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ.........................................................ครูประจ ากลุ่ม  

      (.................................................................)          (..........................................................) 
ลงช่ือ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน 
          (  นางสาวนันณภัชสรณ์  ลาภร  )                           (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 

 



 
ใบลงทะเบียน  (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  ประถมศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครูประจ ากลุ่ม..................................................................................................รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

คณิตศาสตร ์ พค11001 3   การเงินเพื่อชีวิต  2   
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003 2   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว22002 2   
วิทยาศาสตร ์ พว11001 3   รายวิชา (เทียบโอน)     

สังคมศึกษา สค11001 3   การสร้างวินัยตนเอง ทร02016 1   
ทักษะการเรียนรู ้ ทร11001 5   การใช้อาวุธทางทหาร อช02046 2   
ภาษาไทย พท11001 3   การฝึกทางยุทธวิธี อช02047 3   
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พต11001 3   การด ารงชีวิตในป่า ทช 02012 3   
ศิลปศึกษา ทช11003 2   การรู้จักตนเอง ทร 02005 1   

รายวิชา (เทียบโอน)     การบริหารเวลา ทร 02028 1   

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001 2   การติดต่อสื่อสารทางทหาร อช 02045 1   
ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 4   การท าปุ๋ยหมัก อช 02008 1   
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค11002 2   ศิลปะการป้องกันตัว ทช 02011 2   
การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค11003 1   การปลูกฝังอุดมการณ ์
รักชาต ิ

สค02007 1   

เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001 1   การป้องกันสาธารณภัย ทช 02013 2   
สุขศึกษาพลศึกษา ทช11002 2        

รวมหน่วยกิต - 36   รวมหน่วยกิต - 22   

 
 
ลงช่ือ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ.........................................................ครูประจ ากลุ่ม  

      (.................................................................)          (..........................................................) 
 
ลงช่ือ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน 
         (  นางสาวปิยรัตน์  ขันทอง  )                          (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 
  
 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 
 

 



ใบลงทะเบียน  (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น   

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครู กศน.ต าบล / ครู ศรช. ...................................................................................................รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

คณิตศาสตร ์ พค21001 4   การเงินเพื่อชีวิต  3   
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 2   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว22002 3   
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 4   โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู ้
ทร02006 3   

พัฒนาอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง 

อช 21003 2   การเกษตรผสมผสาน อช 02015 2   

วิทยาศาสตร์ พว 21001 4        
สังคมศึกษา สค 21001 3        
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค 21002 2        
การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค 21003 1        

ทักษะการเรียนรู ้ ทร21001 5        
ภาษาไทย พท 21001 4        
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

พต 21001 4        

เศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 1        
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002 2        
ศิลปศึกษา ทช 21003 2        

รวมหน่วยกิต -    รวมหน่วยกิต -    

 
 
ลงช่ือ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ...........................................ครู กศน. ต าบล./ครู ศรช.  

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

 
ลงช่ือ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน 
          (  นางสาวปิยรัตน์   ขันทอง  )                         (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 
 
 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 
 



 
ใบลงทะเบียน  (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครู กศน.ต าบล / ครู ศรช. ................................................................................................... รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 

เทีย
บ

โอน 
คณิตศาสตร์ พค 31001 5   การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช 32001 3   
ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001 2   การเงินเพื่อชีวิต  3   
ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 4   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว32023 3   
การพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง 

อช 31003 2   อาเซียนศึกษา สค 02015 3   

วิทยาศาสตร์ พว 31001 5   ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย 

สค 02002 1   

สังคมศึกษา สค 31001 3   กฎหมายใกล้ตัว สค33003 3   
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค 31002 2   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้าง

มนุษย์สัมพันธ์ 2 
พท33013 2   

การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค 31003 1   ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว พต32006 2   

ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 5   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(Ms.Office) 

อช32007 2   

ภาษาไทย พท 31001 5   พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 2   
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและ
สังคม 

พต 31001 5   ท าบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง ทช33014 2   

เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001 1        
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 2        
ศิลปศึกษา ทช 31003 2        

รวมหน่วยกิต -    รวมหน่วยกิต -    

 

ลงชื่อ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ...........................................ครู กศน. ต าบล./ครู ศรช.  

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

 
ลงชื่อ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน  
          (  นางสาวนันณภัชสรณ์  ลาภร  )                           (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 
 
 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 



 

ใบลงทะเบียน  (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  ประถมศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  ภาคเรียนที่  ............/................. 

ครู กศน.ต าบล / ครู ศรช. ...................................................................................................รหัสกลุ่ม............................................ 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา........................................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

รายวิชา (บังคับ) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

รายวิชา (เลือก) รหัส นก 
ลง 

ทะเบียน 
เทียบ
โอน 

คณิตศาสตร ์ พค 11001 3   การเงินเพื่อชีวิต  2   
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 2   การใช้พลังงานไฟฟ้า พว12010 2   
ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 4        
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 2        
วิทยาศาสตร์ พว 11001 3        
สังคมศึกษา สค 11001 3        
ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง สค 11002 2        
การพัฒนาตนเองชุมชน
สังคม 

สค 11003 1        

ทักษะการเรียนรู ้ ทร 11001 5        
ภาษาไทย พท 11001 3        
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พต 11001 3        
เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001 1        
สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002 2        
ศิลปศึกษา ทช 11003 2        

รวมหน่วยกิต -    รวมหน่วยกิต -    

 
ลงช่ือ...................................................................นักศึกษา    ลงชื่อ...........................................ครู กศน. ต าบล./ครู ศรช.  

      (.................................................................)          (..........................................................) 
 
 
ลงช่ือ...................................................................จนท.บันทึกข้อมูล   ลงชื่อ...........................................................นายทะเบียน 
           (  นางสาวปิยรัตน์  ขันทอง  )                         (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  ) 
 

(เริ่มใช้ภาคเรียนที่  1 /2559) 
 

 

 

 

 

 



 
ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  ประถมศึกษา   

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  รับราชการ (ทหารกองประจ าการ)  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาท่ีก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัดชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังท่ีจบหลักสูตร
ไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  รวมท้ังไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 



 

ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  ม.ต้น   
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  รับราชการ (ทหารกองประจ าการ)  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาท่ีก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัดชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังท่ีจบหลักสูตร
ไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  รวมท้ังไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 



ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับทหารกองประจ าการ)  ระดับ  ม.ปลาย   
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  รับราชการ (ทหารกองประจ าการ)  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  หาก
ตรวจสอบ   พบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่ก าหนด  
ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัด    ชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหาย     หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียน  เพ่ือการศึกษาต่อ  เพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลงช่ือ...........................................................นักศึกษา 



 
ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  ประถมศึกษา   

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  ………………………………………………  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาท่ีก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัดชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังท่ีจบหลักสูตร
ไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  รวมท้ังไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 



 

ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  ม.ต้น   
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  ……………………………………………….  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาท่ีก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัดชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังท่ีจบหลักสูตร
ไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  รวมท้ังไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 



ใบสมัครข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา (ส าหรับพลเรือน)  ระดับ  ม.ปลาย   
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  รหัสสถานศึกษา  1277060000    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
ประวัตินักศึกษา 

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครูผู้รับผิดชอบ  ......................................................................................................................  รหัสกลุ่ม  ............................................ 

ชื่อ – นามสกุล  นักศึกษา  ...........................................................................................วัน เดือน ปี เกิด  .................................. 

อายุ.........ปี  ........เดือน(นับถึงวันข้ึนทะเบียน) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ศาสนา.......................สัญชาติ.........................อาชีพ  ……………………………………………….  รายได้เฉลี่ยปีละ..................................บาท 

ชื่อ – นามสกุลบิดา...................................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ชื่อ – นามสกุลมารดา...............................................................................สัญชาติ............................อาชีพ............................................ 

ความรู้เดิม...............................................ปี พ.ศ. ที่จบ.........................จากสถานศึกษา......................................................................... 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

วุฒิทางธรรม  .................................................ปี พ.ศ. ที่ได้  .............................จาก.............................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด............................................................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี............................หมู่.................ซอย...............................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  หาก
ตรวจสอบ   พบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่น าหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่ก าหนด  
ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัด    ชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหาย     หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
                                             (..............................................................................) 
                                   วันท่ี..............เดือน................................................พศ. ................... 
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร 
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านแม ่
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  
 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับสมัคร  
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกเพิ่มเติมต้องน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมภายใน 
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ............  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิเดิมส าเนาบัตร
ประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านพ่อ 
รูปถ่าย.............รูป  อื่นๆ  ................................................  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้รับสมัคร  

ลงชื่อ...........................................................................................ครูผู้รับผิดชอบ  

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้สมัคร 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนแผนการเรียน  เพ่ือการศึกษาต่อ  เพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลงช่ือ...........................................................นักศึกษา 



กพช.1 

ใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปราณบุรี 

ภาคเรียนที่................./.......................... 

 

ชื่อ  -  นามสกุล  นักศึกษา  ........................................................................................ 

เลขบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    

ระดับ    ประถมศึกษา    ม.ต้น    ม.ปลาย   

กศน.ต าบล / ศรช. / ศูนย์การศึกษา  ..................................................................... 

ครูผู้รับผิดชอบ  ...................................................................................................... 

 

ลงช่ือ....................................................................นักศึกษา 

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

 

ลงช่ือ....................................................................ครูผู้รับผิดชอบ 

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

 

ลงช่ือ....................................................................นายทะเบียน 

                                                   (  นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม  )  

 

 

 

 
 
 
 

 



 
กพช.2 

แบบประเมินตนเองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ส่วนที่  1  ส าหรับผู้เรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

หมายเหตุ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ท่านคิดว่ากิจกรรม กพช. มีประโยชน์เพียงใด     
2. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและประโยชน์ของ กพช.ระดับใด     
3. ท่ามีความรู้ในเรื่องแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคม  ในระดับใด 
    

4. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มในระดับใด     
5. ท่านได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น

และการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในระดับใด 
    

6. ท่านได้รับความรู้ในการเรื่องการประสานเครือข่ายระดับใด     
7. ท่านได้รับความรู้ในเรื่องการเป็นผู้น าผู้ตามในระดับใด     
8. ท่านมีความรู้ในเรื่องการวางแผน และประโยชน์ของการวางแผนใน

ระดับใด 
    

9. ท่านมีความรู้ในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในระดับใด     
10. ท่านได้รับความรู้ในการเขียนโครงการระดับใด     

 
 

ลงช่ือ...............................................................นักศึกษา 

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

ส่วนที่  2  ส าหรับสถานศึกษา  
  

สรุป  ผลการประเมินความรู้  ความเข้าใจ 
 ผ่าน   
  เพิ่มเติมในเรื่อง  .............................................................................. 

 
 

ลงช่ือ....................................................................ครูผู้รับผิดชอบ 

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

 


