
ใบลงทะเบียน 
ช่ือสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอหาดส าราญ 
ระดับ..ประถมศึกษา....ภาคเรียนที.่.... ..............กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม........................................... 
ช่ือ – ช่ือสกุล...................................................................................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สาระการเรียนรู้ รายวชิาบังคับ รหัสวชิา จ านวนหน่วยกติ ลงทะเบียน เทยีบโอน 

1.ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ ทร 11001 5 ....................  
2.ความรู้พืน้ฐาน ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

พท 11001 
พต 11001 
พค 11001 
พว 11001 

3 
3 
3 
3 

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

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

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

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

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการเขา้สู่อาชีพ 
ทกัษะการประกอบอาชีพ 
พฒันาอาชีพใหมี้อยูมี่กิน 

อช 11001 
อช 11002 
อช 11003 

2 
4 
2 

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

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

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

 

4.ทกัษะการด าเนินชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 11001 
ทช 11002 
ทช 11003 

1 
2 
2 

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

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

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

 

5.การพฒันาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหนา้ท่ีพลเมือง 
การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 11001 
สค 11002 
สค 11003 

3 
2 
1 

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

 

ราชวชิาเลอืก     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 
ลงช่ือ..................................................นกัศึกษา                  ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
         (.................................................)                                       (.................................................) 
ลงช่ือ...................................................จนท./ครู ศรช.        วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ...............บนัทึกขอ้มูล 
         (.................................................) 



ใบลงทะเบียน 
ช่ือสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอหาดส าราญ 
ระดับ..มธัยมศึกษาตอนตน้....ภาคเรียนที.่.... ..............กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม................................. 
ช่ือ – ช่ือสกุล...................................................................................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สาระการเรียนรู้ รายวชิาบังคับ รหัสวชิา จ านวนหน่วยกติ ลงทะเบียน เทยีบโอน 

1.ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ ทร 21001 5 ....................  
2.ความรู้พืน้ฐาน ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

พท 21001 
พต 21001 
พค 21001 
พว 21001 

4 
4 
4 
4 

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

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

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

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

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการพฒันาอาชีพ 
ทกัษะการพฒันาอาชีพ 
พฒันาอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็ 

อช 21001 
อช 21002 
อช 21003 

2 
4 
2 

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

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

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

 

4.ทกัษะการด าเนินชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 21001 
ทช 21002 
ทช 21003 

1 
2 
2 

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

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

 

5.การพฒันาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหนา้ท่ีพลเมือง 
การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 21001 
สค 21002 
สค 21003 

3 
2 
1 

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

 

ราชวชิาเลอืก     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 
ลงช่ือ..................................................นกัศึกษา                  ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
         (.................................................)                                       (.................................................) 
ลงช่ือ...................................................จนท./ครู ศรช.        วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ...............บนัทึกขอ้มูล 
         (.................................................) 



ใบลงทะเบียน 
ช่ือสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอหาดส าราญ 
ระดับ..มธัยมศึกษาตอนปลาย....ภาคเรียนที.่..................กลุ่ม...............................................รหัสกลุ่ม.............................. 
ช่ือ – ช่ือสกุล...................................................................................................................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

สาระการเรียนรู้ รายวชิาบังคับ รหัสวชิา จ านวนหน่วยกติ ลงทะเบียน เทยีบโอน 

1.ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ ทร 31001 5 ....................  
2.ความรู้พืน้ฐาน ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษเพื่อชีวติและสังคม 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

พท 31001 
พต 31001 
พค 31001 
พว 31001 

5 
5 
5 
5 

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

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

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

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

 

3.การประกอบอาชีพ ช่องทางการขยายอาชีพ 
ทกัษะการขยายอาชีพ 
พฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คง 

อช 31001 
อช 31002 
อช 31003 

2 
4 
2 

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

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

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

 

4.ทกัษะการด าเนินชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศิลปศึกษา 

ทช 31001 
ทช 31002 
ทช 31003 

1 
2 
2 

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

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

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

 

5.การพฒันาสังคม สังคมศึกษา 
ศาสนาและหนา้ท่ีพลเมือง 
การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม 

สค 31001 
สค 31002 
สค 31003 

3 
2 
1 

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

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

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

 

ราชวชิาเลอืก     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 
ลงช่ือ..................................................นกัศึกษา                  ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
         (.................................................)                                       (.................................................) 
ลงช่ือ...................................................จนท./ครู ศรช.        วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ...............บนัทึกขอ้มูล 
         (.................................................) 


