
  

ใบสมัครขึน้ทะเบียนและลงทะเบยีนเปนนักศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 
สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
เกิดวันที่......................เดือน.................................................พ.ศ...............................อายุ............................ป 
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ............................ศาสนา................................อาชีพ....................................... 
ชื่อ – สกุล บิดา................................................สัญชาติ..................ศาสนา...................อาชีพ.......................... 
ชื่อ – สกุล มารดา.............................................สัญชาต.ิ.................ศาสนา...................อาชีพ.......................... 
 ความรูเดิม (จบชั้น)...................................................................ป พ.ศ.ที่จบ........................................ 
จากโรงเรียน.........................................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด............................... 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
 หมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที.่.........................ปการศึกษา.................................................. 
 คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย           ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนเรียน 
หมวดวชิาที่
ลงทะเบยีน กลุมหมวดวชิาพื้นฐาน 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบยีน 

กลุมหมวดวชิา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 20  5.  พัฒนาสงัคมและชุมชน CO 20 
 2. คณิตศาสตร MA 20  6.  พัฒนาอาชีพ WO 20 
 3. วทิยาศาสตร SC 20  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 20 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 20  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 20 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ขณะนี้ขาพเจาไมไดเปนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ
นอกระบบโรงเรียนในระดับชั้นที่สมัครนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวนและหรือเอกสาร/หลักฐาน
การสมัครไมถูกตองไมตรงกับความเปนจริง  ขาพเจายินยอมใหถือวาการสมัครและการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดโมฆะ และจะไม
เรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนเรยีนเรียบรอยแลว       ถูกตอง         ไมถกูตอง
        

    (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่
(...................................................) 

    วนัที.่.......................................................... 

 
รูปถาย 
1.5 นิ้ว 

หลักฐาน/เอกสารที่แนบในการสมัคร 
      สําเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
     สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
     อื่น ๆ  ไดแก....................................................................... 



 

ใบสมัครขึน้ทะเบียนและลงทะเบยีนเปนนักศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 
สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
เกิดวันที่......................เดือน.................................................พ.ศ...............................อายุ............................ป 
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ............................ศาสนา................................อาชีพ....................................... 
ชื่อ – สกุล บิดา................................................สัญชาติ..................ศาสนา...................อาชีพ.......................... 
ชื่อ – สกุล มารดา.............................................สัญชาต.ิ.................ศาสนา...................อาชีพ.......................... 
 ความรูเดิม (จบชั้น)...................................................................ป พ.ศ.ที่จบ........................................ 
จากโรงเรียน.........................................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด............................... 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
 หมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที.่..................ปการศึกษา......................... 
 คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย            ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนเรียน 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
พ้ืนฐาน 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน
เพ่ิมเตมิ 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 30  TH 31  5.  พัฒนาสังคมและชุมชน CO 30 
 2. คณิตศาสตร MA 30  MA 31  6.  พัฒนาอาชีพ WO 30 
 3. วิทยาศาสตร SC 30  SC 31  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 30 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 30  EN 31  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 30 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ขณะนี้ขาพเจาไมไดเปนนักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ
นอกระบบโรงเรียนในระดับชั้นที่สมัครนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจามีคุณสมบัติไมครบถวนและหรือเอกสาร/หลักฐาน
การสมัครไมถูกตองไมตรงกับความเปนจริง  ขาพเจายินยอมใหถือวาการสมัครและการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดโมฆะ และจะไม
เรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนเรยีนเรียบรอยแลว       ถูกตอง         ไมถกูตอง
        

    (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่
(...................................................) 

    วนัที.่.......................................................... 

 
รูปถาย 
1.5 นิ้ว 

หลักฐาน/เอกสารที่แนบในการสมัคร 
      สําเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
     สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
     อื่น ๆ  ไดแก....................................................................... 



 
ใบลงทะเบียนเรียน 

การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 

สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยักรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
           1.  หมวดวิชาที่ลงทะเบยีนเรียน  ภาคเรียนที.่..................ปการศึกษา......................... 
  คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย         ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนเรียน 
หมวดวชิาที่
ลงทะเบยีน 

กลุมหมวดวชิาพื้นฐาน 
รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบยีน 

กลุมหมวดวชิา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 20  5.  พัฒนาสงัคมและชุมชน CO 20 
 2. คณิตศาสตร MA 20  6.  พัฒนาอาชีพ WO 20 
 3. วทิยาศาสตร SC 20  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 20 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 20  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 20 
  

2.  คาใชจาย  
 คาสงเอกสาร  จํานวน  200 บาท 
 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนเรียบรอยและถูกตองแลว  พรอมทั้งไดสงเงินคาสงเอกสาร  
จํานวน  200  บาท มาดวยแลว 
 
 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนเรยีนเรียบรอยแลว       ถูกตอง         ไมถกูตอง
        

    (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่
(...................................................) 

    วนัที.่.......................................................... 
 



 
 

 
ใบลงทะเบียนเรียน 

การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 

สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
           1.  หมวดวิชาที่ลงทะเบยีนเรียน  ภาคเรียนที.่..................ปการศึกษา......................... 
  คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย            ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนเรียน 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
พ้ืนฐาน 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน
เพ่ิมเตมิ 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 30  TH 31  5.  พัฒนาสังคมและชุมชน CO 30 
 2. คณิตศาสตร MA 30  MA 31  6.  พัฒนาอาชีพ WO 30 
 3. วิทยาศาสตร SC 30  SC 31  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 30 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 30  EN 31  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 30 

 

2.  คาใชจาย  
 คาสงเอกสาร  จํานวน  200 บาท 
 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนเรียบรอยและถูกตองแลว  พรอมทั้งไดสงเงินคาสงเอกสาร  
จํานวน  200  บาท มาดวยแลว 
 
 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนเรยีนเรียบรอยแลว       ถูกตอง         ไมถกูตอง
        

    (ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่
(...................................................) 

    วนัที.่.......................................................... 
 



 
 

ใบลงทะเบียนสอบซอม 
การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 
สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

 
 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
           1.  หมวดวิชาที่ลงทะเบยีนสอบซอม  ภาคเรียนที.่..................ปการศึกษา......................... 
  คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย          ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนสอบซอม 
หมวดวชิาที่
ลงทะเบยีน
สอบซอม 

กลุมหมวดวชิาพื้นฐาน 
รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบยีน
สอบซอม 

กลุมหมวดวชิา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 20  5.  พัฒนาสงัคมและชุมชน CO 20 
 2. คณิตศาสตร MA 20  6.  พัฒนาอาชีพ WO 20 
 3. วทิยาศาสตร SC 20  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 20 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 20  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 20 
  
 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจขอมูลการลงทะเบียนสอบซอมเรียบรอยและถูกตองแลว  
 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนสอบซอมเรียบรอยแลว    ถูกตอง         ไมถกูตอง 
       

     
(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่

(...................................................) 
    วนัที.่.......................................................... 
 
 



  
 

ใบลงทะเบียนสอบซอม 
การศึกษานอกโรงเรยีนพืน้ฐาน  วธิีเรยีนทางไกล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย 
สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยักรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อ นาย    นาง       นางสาว........................................นามสกุล............................................ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
เลขประจําตัวประชาชน  
 
 ที่อยูปจจุบัน (สามารถติดตอไดสะดวก) บานเลขที่.......................................หมู.................................... 
ซอย..................................ถนน................................แขวง....................................เขต.................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (บาน)......................................... 
โทรศัพท (มือถือ)...................................................E – Mail………………………………………………………. 
           1.  หมวดวิชาที่ลงทะเบยีนสอบซอม  ภาคเรียนที.่..................ปการศึกษา......................... 
  คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย          ลงในชองหมวดวชิาที่ลงทะเบียนสอบซอม 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
พ้ืนฐาน 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน
เพ่ิมเตมิ 

รหัส
วิชา 

หมวดวิชาที่
ลงทะเบียน 

กลุมหมวดวิชา
ประสบการณ 

รหัส
วิชา 

 1. ภาษาไทย TH 30  TH 31  5.  พัฒนาสังคมและชุมชน CO 30 
 2. คณิตศาสตร MA 30  MA 31  6.  พัฒนาอาชีพ WO 30 
 3. วิทยาศาสตร SC 30  SC 31  7.  พัฒนาทักษะชีวิต 1 LH 30 
 4.  ภาษาตางประเทศ EN 30  EN 31  8.  พัฒนาทักษะชีวิต 2 LA 30 
  
 ขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจขอมูลการลงทะเบียนสอบซอมเรียบรอยและถูกตองแลว  
 

ลงชื่อ).......................................................นกัศึกษา 
(...................................................) 

           วันที่........................................................... 
 
สําหรบัเจาหนาที่   ไดตรวจหลักฐานและหมวดวิชาทีล่งทะเบียนสอบซอมเรียบรอยแลว    ถูกตอง         ไมถกูตอง 
       

     
(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที ่

(...................................................) 
    วนัที.่.......................................................... 
 

 


