
ใบลงทะเบียน 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
ระดับ..ประถมศึกษา....ภาคเรยีนที่..... ..............กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม........................................... 
ชื่อ – ชื่อสกุล................................................................................................................................ ...................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ลงทะเบียน เทียบโอน 
1.ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001 5 ....................  

2.ความรู้พื้นฐาน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

พท 11001 
พต 11001 
พค 11001 
พว 11001 

3 
3 
3 
3 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 
ทักษะการประกอบอาชีพ 
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 

อช 11001 
อช 11002 
อช 11003 

2 
4 
2 

.................... 

.................... 

.................... 

 

4.ทักษะการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 11001 
ทช 11002 
ทช 11003 

1 
2 
2 

.................... 

.................... 

.................... 

 

5.การพัฒนาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 11001 
สค 11002 
สค 11003 

3 
2 
1 

.................... 
..................... 
..................... 

 

ราชวิชาเลือก     
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 1 พว 12010 2   
วัสดุศาสตร์ 1 พว 12011 2   
การเงินเพ่ือชีวิต 1 สค 12021 2   
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค 12022 2   
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1 สค 12024 2   
ลูกเสือ กศน. 1 สค 12025 2   

     

รวม    
 
ลงชื่อ..................................................นักศึกษา                   ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
      (....................................................)                                         (นายศรชัย  เพ็ชรฉุย) 
ลงชื่อ...................................................ครู กศน.ต าบล/ครู ศรช.         วัน/เดือน/ปี........................................บันทึกข้อมูล 
     (.....................................................) 



ใบลงทะเบียน 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
ระดับ..มัธยมศึกษาตอนต้น....ภาคเรียนที่..... ..............กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม................................. 
ชื่อ – ชื่อสกุล............................................................................................................................. ......................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ลงทะเบียน เทียบโอน 
1.ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 5 ....................  

2.ความรู้พื้นฐาน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

พท 21001 
พต 21001 
พค 21001 
พว 21001 

4 
4 
4 
4 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
ทักษะการพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 

อช 21001 
อช 21002 
อช 21003 

2 
4 
2 

.................... 

.................... 

.................... 

 

4.ทักษะการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 21001 
ทช 21002 
ทช 21003 

1 
2 
2 

.................... 

.................... 
..................... 

 

5.การพัฒนาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 21001 
สค 21002 
สค 21003 

3 
2 
1 

.................... 
..................... 
..................... 

 

ราชวิชาเลือก     
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 2 พว 22002 3   
วัสดุศาสตร์ 2 พว 22003 3   
การเงินเพ่ือชีวิต 2 สค 22016 3   
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค 22019 3   
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 สค 22020 3   
ลูกเสือ กศน. 2 สค 22021 3   

     

รวม    
 
ลงชื่อ..................................................นักศึกษา                   ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
      (...................................................)                                         (นายศรชัย  เพ็ชรฉุย) 
ลงชื่อ...................................................ครู กศน.ต าบล/ครู ศรช.         วัน/เดือน/ปี.........................................บันทึกข้อมูล 
      (.................................................) 



ใบลงทะเบียน 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
ระดับ..มัธยมศึกษาตอนปลาย....ภาคเรียนที่...................กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม.............................. 
ชื่อ – ชื่อสกุล............................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
รหัสประจ าตัวประชาชน  

สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ลงทะเบียน เทียบโอน 
1.ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 5 ....................  

2.ความรู้พื้นฐาน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

พท 31001 
พต 31001 
พค 31001 
พว 31001 

5 
5 
5 
5 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการขยายอาชีพ 
ทักษะการขยายอาชีพ 
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

อช 31001 
อช 31002 
อช 31003 

2 
4 
2 

.................... 

.................... 

.................... 

 

4.ทักษะการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 31001 
ทช 31002 
ทช 31003 

1 
2 
2 

.................... 

.................... 

.................... 

 

5.การพัฒนาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 31001 
สค 31002 
สค 31003 

3 
2 
1 

.................... 

.................... 

.................... 

 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 พว 32023 3   
วัสดุศาสตร์ 3 พว 32024 3   
การเงินเพ่ือชีวิต 3 สค 32029 3   
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค 32032 3   
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 สค 32034 3   
ลูกเสือ กศน. 3 สค 32035 3   
ชีวิตและครอบครัว ทช 32004 3   
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว 32017 2   
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช 32001 3   
สุขภาวะอนามัยในครัวเรือน ทช 03017 3   
เคมีในชีวิตประจ าวัน พว 33064 3   
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า พว 02001 3   

รวม    
 

ลงชื่อ..................................................นักศึกษา                   ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
      (.................................................)                                           (นายศรชัย  เพ็ชรฉุย) 
ลงชื่อ...................................................ครู กศน.ต าบล/ครู ศรช.         วัน/เดือน/ป.ี.......................................บันทึกข้อมูล 
      (...................................................) 


