
  หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่  สป  ๒๐๘/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การใชระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กศน.1ทศ-) 

 

 

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับตํ่ากวาปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ขอ  ๑๓  

วรรคแรกเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาที่ทํา

หนาที่เทียบระดับการศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน  เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกันและสงตอ  

และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแบบพิมพ  การพิมพ  การซ้ือ  และการควบคุมการจัดทําระเบียน 

แสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  (กศน.1ทศ-)  ดังตอไปนี้   

๑. ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนหลักฐานแสดงผลการประเมิน  ที่สถานศึกษาตองออกใหกับ 

ผูเขาประเมินทุกคนที่ผานการเทียบระดับการศึกษาแตละระดับการศึกษา  หรือเมื่อมีความจําเปนตอง

ออกจากสถานศึกษา  โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนดเทานั้น 

๒. ลักษณะแบบพิมพ 

 ๒.๑ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  จําแนกเปน  ๓  แบบ  คือ 

  ๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา  (กศน.1ทศ-ถ) 

  ๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (กศน.1ทศ-ต)   

  ๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (กศน.1ทศ-ป)   
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ในการออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตองตรงกับระดับ
การศึกษาของผูผานการประเมิน 

 ๒.๒ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทุกระดับการศึกษา   จัดทําไว   ๒   แบบ   
เพื่อสถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน  คือ 

  ๒.๒.๑ แบบพิมพปกติ  มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณครบถวน   สําหรับ 
ใชกรอกขอมูลดวยการเขียนหรือการพิมพ 

  ๒.๒.๒ แบบพิมพสําหรับพิมพดวยคอมพิวเตอร  มีลักษณะเปนกระดาษวาง   
พิมพเฉพาะชื่อเอกสารแตละระดับการศึกษาและหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น 

 ๒.๓ เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร  จึงกําหนดใหมีชุดที่  และ
เลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
แตละระดับการศึกษา  ดังนี้ 

  ๒.๓.๑ ชุดที่  ในแตละระดับการศึกษาใหใช  เลข  ๕  หลัก  โดยเร่ิมใชต้ังแต  
๐๐๐๐๑  จนถึง  ๙๙๙๙๙ 

  ๒.๓.๒ เลขที่   ประจําระเบียนแสดงผลการประเมิน เทียบระดับการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหใชเลข  ๖  หลัก  โดยเร่ิมต้ังแต  ๐๐๐๐๐๑  จนถึง  ๙๙๙๙๙๙   
ใหเลขที่ประจําระเบียนเปนเลขยอยของเลขชุดที่แตละชุด 

๓. การพิมพและการสั่งซ้ือแบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๓.๑ ใหองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)  จัดพิมพภายใตการควบคุมของสํานักงาน  กศน.  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 ๓.๒ การสั่งซ้ือแบบพิมพ  ใหผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.จังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร  
แลวแตกรณี  เปนผู ส่ังซ้ือแบบพิมพใหสถานศึกษาที่ทําหนาที่ เทียบระดับการศึกษาในเขตพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ 

๔. การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ  กศน .1ทศ-ถ,  กศน .1ทศ-ต,  กศน .1ทศ-ป   
ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
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 ๔.๑ ใหสํานักงาน  กศน.จังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  และสถานศึกษา 

ที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษา  จัดทําบัญชีรับ - จาย  แบบพิมพไวเปนหลักฐาน 

 ๔.๒ กรณีแบบพิมพ  เกิดสูญหายระหวางทางขณะทําการขนสงหรือสูญหายดวยเหตุอื่น ๆ  

หรือเขียนผิดพลาด  หรือสกปรก  หรือเกิดการชํารุดเสียหายดวยเหตุอื่นใด  จนไมอาจใชการได   

ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๔.๒.๑ กรณีมีความเสียหาย  หรือสูญหายเกิดข้ึนในสวนกลาง  ใหผูทําใหเกิด 

ความเสียหายหรือสูญหาย  ไดแก  สถานศึกษา  หรือสํานักงาน  กศน.  กรุงเทพมหานคร  หรือองคการคา

ของ  สกสค.  รายงานเลขาธิการ  กศน.  โดยดวน 

  ๔.๒.๒ กรณีมีความเสียหายหรือสูญหายเกิดข้ึนในสวนภูมิภาค  ใหผูทําใหเกิด

ความเสียหายหรือสูญหาย  ไดแก  สถานศึกษาหรือสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  รายงานผูวาราชการจังหวัด  

โดยดวน 

  ๔.๒.๓ ใหเลขาธิการ  กศน.  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ดําเนินการ

สอบสวนและรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๔.๒.๔ ใหสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  หรือกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  ประกาศ

ยกเลิกแบบพิมพฉบับที่เสียหาย  หรือสูญหาย  พรอมทั้งแจงกระทรวงศึกษาธิการ  และสวนราชการอื่น ๆ  

เพื่อมิใหเจาหนาที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ฉบับที่เสียหายหรือ

สูญหายนั้น 

  ๔.๒.๕ กรณีมีความเสียหายอันเนื่องจากเขียนผิดพลาดหรือจากกรณีอื่น  ๆ   

จนไมอาจใชการได  ใหขีดเสนทแยงมุมในแบบพิมพระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา

ดวยหมึกสีแดง  ๒  เสน  แลวใหติดไวกับตนข้ัว 

๕. ใหมีนายทะเบียน  โดยใหหัวหนาสถานศึกษา  เปนผูแตงต้ัง   

๖. ในการออก  กศน.1ทศ-ถ,  กศน.1ทศ-ต,  กศน.1ทศ-ป  จะตองออกเลขชุดที่  เลขที่  และ

กรอกรายการตาง ๆ  ใหตรงกับตนฉบับ  และสถานศึกษาจะตองทําบัญชีการออก  กศน .1  ทศ-ถ,   

กศน.1ทศ-ต,  กศน.1ทศ-ป  ไวเปนหลักฐานในทุกกรณี   

กรณีที่ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา  รับเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมิน 

เทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.1ทศ-)ไปแลว  เมื่อมีความจําเปน 

ตองขอฉบับใหม  สถานศึกษาจะตองกรอกเลขชุดที่  เลขที่  และรายการตาง ๆ  ใหตรงกับเอกสารตนฉบับ 
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๗. สถานศึกษาจะตองออกและกรอกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.1ทศ-ถ,  กศน.1ทศ-ต,  กศน.1ทศ-ป)  โดยปฏิบัติตาม
คําอธิบายแนบทายคําส่ังนี้ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 

คําชี้แจง 
เกณฑการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 
1. ตองประเมินผานมิติความรูและความคิด โดยตองไดคะแนนรวมทกุมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50  
    จํานวน 6 มาตรฐาน คือ 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 
2) ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหและตัดสิน 
3) ความสามารถในการแสวงหาความรูและการใชเทคโนโลยี 
4) ความรูเกีย่วกับการดูแลสขุภาพกายและจิตของตน 
5) ความเปนไทย สากลและพลเมืองดี 
6) ความรูเกีย่วกับทรัพยากร ส่ิงแวดลอมและการดํารงชวีิต 

      ในการประเมินมิติความรูและความคิดทั้ง 6 มาตรฐาน เปนการประเมนิคุณลักษณะที่เปนองครวม 
ของบุคคลโดยบูรณาการวิชาตาง ๆ ไดแก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.  ตองประเมินผานมิตปิระสบการณ  จํานวน 3 มาตรฐาน คือ ดานการพฒันาอาชีพ   ดานการพัฒนาคณุภาพชวีิต  
     และดานการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยตองไดคะแนนแตละมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 50  
 

3.  การตัดสินผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตองประเมินผานทัง้ 2 มิติ  
 



คําอธิบายการจัดทํา 
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (กศน.1ทศ-) 
 
 ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เปนเอกสารบันทึกผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยผลการประเมินมาตรฐานในมิติความรูและความคิด และมิติ
ประสบการณ  เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงขอมูลและรับรองผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
สถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาจะตองออกเอกสารนี้ใหผูเขาประเมินทุกคนเมื่อผานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาหรือออกจากสถานศึกษา เพื่อนําไปใชเปนเอกสารในการสมัครเขา
ทํางาน สมัครเขาศึกษาหรือดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ตองแสดงหลักฐานการศึกษา  ระเบียนแสดงผล
การประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.1ทศ-) เปนเอกสารบังคับแบบและควบคุม จํากัดการจําหนาย
จายแจก  ผูมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารนี้ จึงตองปฏิบัติใหถูกตอง โดยใชแบบพิมพที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น 
 

การกรอกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย              
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

 1.  แนวปฏิบัติในการกรอกขอมูล 
                   1.1  การกรอกขอมูลในแบบระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา (กศน.1
ทศ-) จะใชการพิมพดวยเครือ่งคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพดีดหรือการเขียนก็ได เมือ่เลือกใชวิธีการ
ใดแลวใหใชวธีิการนั้น ตลอดทั้งฉบับ 
       1.2   ตัวเลขที่ใชกรอก จะใชเลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได แตใหใชแบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
      1.3  หามขูด ลบ ขอมูลที่กรอกไปแลว   
 2.  การกรอกขอมูลตาง ๆ 
                   2.1  สถานศึกษา  ใหกรอกชื่อสถานศึกษาทีท่ําหนาที่เทยีบระดับการศึกษา 
                   2.2  เขต/อําเภอ และจังหวัด  ใหกรอกตามทีต่ั้งของสถานศึกษา 
 2.3 รหัสประจําตัว ใหกรอกรหัสประจําตัวของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา              
ที่สถานศึกษาออกให ตามแบบที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
      2.4 ชื่อ-ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อ และชื่อสกุลของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
พรอมคํานําหนาชื่อหรือยศ ใหกรอกคําเต็ม เชน นาย นาง นางสาว จาสิบตรี 
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 2.5   เพศ  ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง”  ตามเพศของผูผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ใหตรงตามที่ระบุในทะเบียนบาน 
 2.6   ศาสนา  ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษานับถือ 
                   2.7  สัญชาติ   ใหกรอกสัญชาติของผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาตาม       
ทะเบียนบาน หรือหลักฐานที่ทางราชการกําหนด 
                  2.8  เกิดวันท่ี..........เดือน...........พ.ศ. .......... ใหกรอกคําเต็ม เชน  7 เมษายน 2551 
                  2.9  เลขประจําตัวประชาชน   ใหกรอกเลขตามทะเบียนบาน 
                  2.10  สถานศึกษาเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ออกหลักฐานวุฒิการศกึษาเดิม 
                  2.11  จังหวัด  ใหกรอกชื่อจังหวดัที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู 
                  2.12  วุฒิเดิม  ใหกรอกวุฒกิารศึกษาเดิม กอนเขาประเมินในระดับที่กําลังจะประเมนิเทียบ
ระดับการศึกษา เชน ป.6 หรือระดับที่ 3 หรือ ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือระดับที่ 4 หรือเปรียญธรรม..... 
                  2.13  ชื่อ – ชื่อสกุล ของบิดา มารดา  ใหกรอกชื่อและชื่อสกลุ ระบุคํานําหนานาม โดย
เขียนคําเต็มทั้งหมด  กรณีไมมีหลักฐาน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา มารดา ใหกรอก – 
                   2.14   เขาประเมนิปการศึกษา.........ใหกรอกเลขปการศกึษาทีเ่ขาประเมนิครั้งแรก 
    3.  การกรอกขอมูลเก่ียวกับผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

3.1 ปการศึกษา  ใหกรอกครั้งที่/ปการศึกษาผูผานการประเมินเทยีบระดับการศึกษาให
ชัดเจน เชน 1/2551 หรือ 2/2551 

3.2  มิติการประเมิน ใหกรอกผลการประเมนิ 
1.  มิตคิวามรูและความคิด  
2.  มิติประสบการณ  

                                2.1  ดานการพัฒนาอาชพี 
       2.2  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       2.3  ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 

3.3  รอยละของคะแนนที่ได  ใหใส รอยละของคะแนนที่ไดในแตละมิติ  เปนทศนิยม 2 
ตําแหนง เชน 59.00, 65.75,86.50 

3.4   ผลการประเมิน  ใหกรอก ผาน  หรือ ไมผาน 
3.5 กรณีที่มีการโอนผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาจากสถานศึกษาอื่น   ใหกรอก

รอยละของคะแนนที่ได และในชองผลการประเมินใหกรอก  ผาน*    
 4.  สรุปผลการประเมิน     
      4.1  รวมประเมินผาน.....มิติ  ใหกรอกจํานวนมิติ ที่ผานการประเมิน เชน 2 หรือ 1 
      4.2  วันอนุมัติผล ใหกรอกวันที่......เดือน.................. พ.ศ............... ที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษาอนุมัติผลใหผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา เชน 30  กันยายน  2551 
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      4.3  ออกใหวันท่ี  ใหใสวันที่ออกระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา   
      4.4  เหตุท่ีออก  หากประเมินผาน 2 มิติ  ใหกรอก  “ผานระดับการศึกษา  ระดับ.........” 
กรณีที่ลาออกใหกรอก “ลาออกเพราะ.....................................................................”  หรือ       
“ลาออกเพื่อ...................” 
      4.5  นายทะเบียน ใหลงลายมือช่ือ พรอมพิมพหรือเขียนชื่อ – ช่ือสกุล กํากับใหชัดเจน 
      4.6  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงลายมือช่ือ พรอมพิมพหรือ
เขียนชื่อ – ช่ือสกุล  หรือประทับตรา ช่ือ – ช่ือสกุล ที่ชัดเจนไวใตลายมือช่ือ และกรอก วัน เดือน พ.ศ.
ที่ลงนาม 
 5.  วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
       5.1  สถานศึกษาตองใชแบบพิมพที่ส่ังซื้อจากองคการคาของ สกสค. เปนตนฉบับเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ใหกรอกขอมูลครบถวน ถูกตอง แตไมตองติด   
รูปถายของผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ไมตองลงนามนายทะเบียนและผูอํานวยการ
สถานศึกษา เอกสารตนฉบับนี้ สถานศึกษาตองเก็บรักษาไวอยางดี อยาใหเกิดการชํารุด เสียหาย      
สูญหายหรือมีการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารเปนอันขาด 
      5.2  เมื่อจะออกเอกสารใหผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใหจัดทําเอกสารคูฉบับ
ขึ้น 2 ฉบับ โดยใชวิธีการถายสําเนาจากตนฉบับ  แลวติดรูปถายของผูผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาขนาด 3 x 4 ซ.ม.ในชองติดรูปถาย 
      กรณีที่จัดทําเอกสารคูฉบับดวยวิธีการเขียนหรือพิมพ การคัดลอกขอมูลจากตนฉบับ    
ตองตรวจสอบใหสมบูรณ ถูกตองตรงกัน และกรอกเลขชุดที่ ........ เลขที่ ......... ใหตรงกับเอกสาร
ตนฉบับ  ทั้ง 2 ฉบับ 
     5.3  ใหนายทะเบียนและผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามในเอกสาร กศน.1ทศ-  คูฉบับ ที่
จัดทําขึ้นทั้ง 2 ฉบับ พรอมกับลงวันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. ........  ดวยหมึกสีน้ําเงิน แลว
ประทับตราประจําสถานศึกษาใหบางสวนติดรูปถายและบางสวนติดบนสวนที่เปนลายมือช่ือของ
หัวหนาสถานศึกษา โดยใชสีแดงชาด 
     5.4   สถานศึกษามอบเอกสาร กศน.1ทศ-  ที่จัดทําขึ้นนี้ใหผูผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา 1 ฉบับ สวนคูฉบับอีก 1 ฉบับ ใหสถานศึกษาเก็บรักษารวมกับตนฉบับตลอดไป 
     5.5  กรณีที่ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษารับเอกสาร กศน.1ทศ- ไปแลว เมื่อมี
ความจําเปนตองขอฉบับใหม ใหยื่นคํารองพรอมดวยเหตุผลเปนลายลักษณอักษร  ในการขอเอกสาร
ฉบับใหม ใหสถานศึกษาดําเนนิการออกเอกสารใหมจากตนฉบับเดิมที่จัดทําไว ตามวิธีการขางตน 
    สําหรับรูปถายที่นํามาติดนั้น ตองเปนรูปถายที่เปนปจจุบัน และใหนายทะเบียนและ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงขณะที่ไดรับคํารองนั้นเปนผูลงนามในเอกสาร 
 

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


