ผังการเดินเอกสารการขอจําหน่ายแบบพิมพ์ที�ควบคุม
ลูกค้า
หนังสือ
ขอซื ้อ

บัตร
ข้ าราชการ

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
หนังสือ
ขอซื ้อ

สผล.

หมายเหตุ
ขั�นตอนการซื�อ

บัตร
ข้ าราชการ

ลูกค้า
1.นําหนังสือขอซื�อ+บัตรข้าราชการ

ตรวจสอบ
-หนังสือขอซื ้อ

2.จ่ายเงิน
3.ทําใบเสร็จ

-ขาว - เหลือง

เจ้าหน้าที�
หนังสือ
ขอซื ้อ

1.ตรวจหนังสือขอซื�อ+บัตร

บัตร
ข้ าราชการ

2.ลงเลขที�หนังสือขอซื�อในบิลทั�ง
(ขาว-เหลือง) ลงชุด, เล่มของสินค้า

-ประทับตรา"ผู้รับของ"
-ผ่าน POS

ในบิล
3.ลงทะเบียนในเล่มแต่เลขต้องเรียง

บัตร
ข้ าราชการ

บัตร
ต้ นฉบับ = 0

4.ลูกค้าเซ็นรับของ (ตัวบรรจง)

ใบเสร็จ (ขาว)
ใบเสร็จ (เหลือง)
ใบเสร็จ

แบบพิมพ์

กันในรายการข้างต้น

หนังสือ
ขอซื ้อ

สมุดคุม
แบบพิมพ์

หนังสือ
ขอซื ้อ

บันทึก

หนังสือ
ขอซื ้อ
เล่ม

ใบเสร็จ

นําใบเหลืองแนบกับใบ
เก็บเล่มพร้ อมสําเนาขอซื ้อ
ทุกวันสิ ้นเดือน
-จัดทําบัญชีควบคุมฯ
-ส่งหนังสือขอซื ้อ

ให้ หวั หน้ าตรวจ

หมายเหตุ โรงเรียนสังกัด สช.ต่างจังหวัดมาซื�อรับของเองได้

สผล.

การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในกรณี สพท.เป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อโดยส่งจดหมายมาซื้อแบบพิมพ์ที่องค์การค้าของ สกสค.
และ อค.เป็นผู้จัดส่งให้ สพท.
โรงเรียนทําหนังสือขอซื้ อแบบพิมพ์ต่อสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ผอ.สพท.ทําหนังสือสัง่ ซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้ าของ สกสค.
โดยระบุรายการที่ ซ้ อื จํานวน และโรงเรียน
ที่ ขออนุญาตซื้อ ส่งให้ องค์การค้ าของ สกสค.

เมื่ อ อค.ได้ รับจดหมายแล้ ว
ตรวจสอบลายเซ็นต์ ทําเรื่ องขาย

ส่งแบบพิมพ์ให้ สพท.ตามเอกสารสั่งซื้อ

สพท.ลงทะเบียนแล้ วแจ้ งโรงเรียนมารับแบบพิมพ์

โรงเรียนนําแบบพิมพ์ทไี่ ด้ รับลงบัญชี
รับแบบพิมพ์ของโรงเรียน

การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในกรณีโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อและมารับสินค้าที่องค์การค้าของ สกสค.
โรงเรียนทําหนังสือขอซื้ อแบบพิมพ์ต่อสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
โดยให้ระบุช่ ือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่โรงเรียนมอบฉันทะ
ในหนังสือขอซื้ อแบบพิมพ์ดว้ ย

ผอ.สพท.ทําหนังสือสัง่ ซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้ าของ สกสค.
โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของโรงเรียนที่ ได้ รับมอบฉันทะจาก
โรงเรียนให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการจัดซื้อ
ผู้ได้ รับมอบฉันทะต้ องนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
ไปแสดงต่อ องค์การค้ าของ สกสค.ด้ วย

โรงเรียนนําแบบพิมพ์ทไี่ ด้ รับลงบัญชี
รับ-จ่ายแบบพิมพ์ของ สพท.
ที่ สทพ.
โรงเรียนนําแบบพิมพ์ทไี่ ด้ รับลงบัญชี
รับแบบพิมพ์ของโรงเรียน

การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ในกรณี สพท.เป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อและมารับแบบพิมพ์ที่องค์การค้าของ สกสค.
โรงเรียนทําหนังสือขอซื้ อแบบพิมพ์ต่อสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ผอ.สพท.ทําหนังสือสัง่ ซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้ าของ สกสค.
โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท.ที่ ได้ รับมอบฉันทะ
ให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ให้ ผ้ ูทไี่ ด้ รับมอบฉันทะ
นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
ไปแสดงต่อ องค์การค้ าของ สกสค.ด้ วย

ผู้รับมอบฉันทะจาก สพท.นําแบบพิมพ์ทไี่ ด้ รับลงบัญชี
รับ-จ่ายแบบพิมพ์ของ สพท.

สพท.แจ้ งให้ โรงเรียนมารับแบบพิมพ์
ที่ ได้ ขอซื้อไว้

โรงเรียนนําแบบพิมพ์ทไี่ ด้ รับลงบัญชีรับ
แบบพิมพ์ของโรงเรียน

การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ของโรงเรียน)
โรงเรียนทําหนังสือขอซื้ อแบบพิมพ์ต่อสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
กรณีท่ ี 1:สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดซื้ อ

กรณีท่ ี 2:โรงเรียนได้รบั มอบหมาย
เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดซื้ อเอง

ผอ.สพท.ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้ าของ สกสค.

ผอ.สพท.ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้ าของ สกสค.

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท.ที่ ได้ รับมอบฉันทะ
ให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ให้ ผ้ ูทไี่ ด้ รับมอบฉันทะ
นําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
ไปแสดงต่อ องค์การค้ าของ สกสค.ด้ วย

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของโรงเรียนที่ ได้
มอบหมายให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะทั้งนี้ให้
ผู้ได้ รับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
ไปแสดงต่อ องค์การค้ าของ สกสค.ด้ วย

เมื่ อได้ รับแบบพิมพ์แล้ ว
ผู้รับมอบฉันทะของ สพท.นําแบบพิมพ์ลงบัญชี
รับ-จ่ายแบบพิมพ์ของ สพท.

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบพิมพ์ลงบัญชี
รับ-จ่ายแบบพิมพ์ของ สพท.

สพท.แจ้ งให้ โรงเรียนมารับแบบพิมพ์
ที่ ได้ ส่งั จองไว้

ผู้รับมอบฉันทะของโรงเรียนนําแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไป
เมื่ อได้ รับแบบพิมพ์แล้ ว

โรงเรียนนําแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ
แบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไป

* ถ้าโรงเรียนต้องการดําเนินการสั่งซื้อเองให้ระบุชื่อครูหรือบุลคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรแกนกลาง) ควบคุม
เริ่มใช้ปีการศึกษา 2553
ที่
1
2

รหัสสินค้า
แบบพิมพ์บังคับ (สพฐ.)
2002100096196 ปพ.1: ป ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)

2002100096219 ปพ.1: พ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)

4

2002100096226 ปพ.2: บ ประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.3)

6
7
8
9

วิธีการซื�อ :

ผู้อนุมัติซื้อ
ผู้อํานวยการ

ขนาด/ ราคา
ขนาด26X29.7 ซม.

สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อถึง ผอค.

สํานักงานเขต

ราคาเล่มละ 125 บาท

2002100096202 ปพ.1: บ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)

3

5

รายละเอียด

1 แผ่น/ 1 คน

2002100096257 ใบแทนประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.6)

วิธีการซื�อ :

ผู้อํานวยการ

ขนาด21X14.5 ซม.

สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อถึง ผอค.

สํานักงานเขต

ราคาแผ่นละ 2 บาท

1 แผ่น/ 1 คน

10 2002100096288 ปพ.3: พ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)

พื�นที�การศึกษา

(1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย)
วิธีการซื�อ :

ผู้อํานวยการ

ขนาด21X29.7 ซม.

สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อถึง ผอค.

สํานักงานเขต

ราคาแผ่นละ 5 บาท

1 แผ่น/ 1 คน

พื�นที�การศึกษา

(1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย)

2002100096264 ปพ.3: ป แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)
2002100096271 ปพ.3: บ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับใช้กับคอมพิวเตอร์)

พื�นที�การศึกษา

(1 เล่ม/ 50 แผ่น)

2002100096233 ปพ.2: พ ประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.6)
2002100096240 ใบแทนประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.3)

หน ้า 1

ขนาด34X21.6 ซม.
ราคาแผ่นละ 5 บาท
1 แผ่น/ 24 คน
(1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย)

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรแกนกลาง) เสรี
ที่
1

รหัสสินค้า
แบบพิมพ์บังคับ (สพฐ.)
2002100096486 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

รายละเอียด

2

2002100096493 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

1 เล่ม / 1 รายวิชา / 1 ห้องเรียน

3

2002100096509 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

4

2002100096448 แบบรายงานประจําตัวผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

5
6
7
8
9

ขนาด/ ราคา
ขนาด22X38 ซม.
ราคาเล่มละ 28 บาท
ราคา 30 บาท
ราคาเล่มละ 30 บาท

2002100096455 แบบรายงานประจําตัวผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

1 เล่ม /1 คน / 1 ชั�น

ขนาด15X21 ซม.

(ชั�นประถมฯ ป.1-ป.6 ใช้ชั�นละ 1 เล่ม)

ราคาเล่มละ 10 บาท

1 เล่ม / 1 คน / 1 ระดับ

ราคา 15 บาท

(ระดับ ม.ต้น ม.1- ม.3 ใช้ 1 เล่ม)

2002100096463 แบบรายงานประจําตัวผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

1 เล่ม / 1 คน / 1 ระดับ

ราคาเล่มละ 15 บาท

(ระดับ ม.ปลาย ม.4- ม.6 ใช้ 1 เล่ม)

2002100093898 ระเบียนสะสม (ของ สพฐ.)

เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลเกี�ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ

ขนาด 21X29.7 ซม.

เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่ชั�น ป.1 - ม.6 (1 เล่ม/ 1 คน)

ราคาเล่มละ 25 บาท

1 เล่ม / 1 กิจกรรม / 1 ห้องเรียน

ขนาด 22X38 ซม.

(ใช้ได้ทุกระดับชั�น)

ราคาเล่มละ 26 บาท

เป็นเอกสารสําคัญอย่างยิ�งในการบันทึกและตัดสินผลการ

ขนาด 36.3X21.6 ซม.

เรียนของผู้เรียนชั�น ป.1 - ป.6 เพื�อยืนยันการเลื�อนชั�นแต่ละปี

ราคาเล่มละ 150 บาท

2002100096479 แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2002100096301 ระเบียนตัดสินผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
(เอกสารแนะนําให้สถานศึกษาต้องใช้)

เป็นข้อมูลในการออกเอกสารอนุมัติการจบการศึกษาของ
ผู้เรียน (ปพ.3:ป) เมื�อจบชั�น ป.6
1 แผ่น / 20 คน , (1 เล่ม / 50 แผ่น)

หมายเหตุ

ผู้อนุมัติซื้อ

หน ้า 2

ใบรับรองผลการเรียน องค์การค้าของ สกสค.ไม่มีจําหน่าย

หน้า 3

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ควบคุม)
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (บังคับ)
1) ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ

หลักสูตรเดิม

วิธีการซื้อ

ลักษณะการใช้

ผู้อนุมัติซื้อ

หมายเหตุ

- รบ.1 ต

1.โรงเรียนทําหนังสือถึง ผอ.สพท.

- เก็บที�สถานศึกษา

ผู้อํานวยการ

ขนาด26X29.7 ซม.

- ปพ.1 : 1 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

- รบ.1 ป

เพื�อขออนุญาติซื�อ ตามรายละเอียดดังนี�

- มอบให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐาน

สํานักงานเขต

ราคาเล่มละ 125 บาท

2002100093140

- แบบเขียนหรือแบบพิมพ์ดีด

- ป.05

- จํานวน

สําหรับแสดงผลการเรียน

พื�นที�การศึกษา

(1 เล่ม/50 แผ่น)

2002100093157

- แบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

- ช่วงชั�น

และวุฒิการศึกษา

- แบบเขียน หรือ แบบคอมพิวเตอร์

วิธีทํา

- ปพ.1 : 2 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
2002100093164

- แบบเขียนหรือแบบพิมพ์ดีด

2.สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อ

1.ต้นฉบับเก็บไว้ที�โรงเรียน

2002100093195

- แบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ถึง ผอ.องค์การค้าฯ

2.ให้นักเรียนสําเนาเอกสารจากต้นฉบับ

3.ผู้ซื�อสําเนาบัตรประจําตัว โดยชื�อผู้ซื�อ

หน้า-หลัง 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 2 แผ่น

ตรงตามทีระบุไว้ในหนังสือขออนุญาตซื�อ

3.เซ็นชื�อนายทะเบียน และ ผอ.

- ปพ.1 : 3 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
2002100093171

- แบบเขียนหรือแบบพิมพ์ดีด

2002100093201

- แบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

4.ประทับตราที�รูปถ่ายและลายเซ็นต์ ผอ.

- ปพ.1 : 4 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

5.มอบสําเนาเอกสารที�จัดทําแล้ว

2002100093188

- แบบเขียนหรือแบบพิมพ์ดีด

ให้นักเรียน 1 ชุด เก็บเป็นหลักฐาน

2002100093218

- แบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ไว้กับต้นฉบับโรงเรียน 1 ชุด

2) ปพ.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
2002100093706

- ปพ.2 : บ (ภาคบังคับ ม.3)

2002100093713 - ปพ.2 : พ (หลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน ม.6)

(1 แผ่น/1 คน)

ประกาศนียบัตร

1.โรงเรียนทําหนังสือถึง ผอ.สพท.

- มอบให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐาน

ผู้อํานวยการ

ขนาด21X14.5 ซม.

หลักสูตร

เพื�อขออนุญาติซื�อ

แสดงวุฒิการศึกษา

สํานักงานเขต

ราคาแผ่นละ 2 บาท

สายสามัญ

2.สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อ

พื�นที�การศึกษา

(1 แผ่น/1 คน)

ม.ต้น,ม.ปลาย

ถึง ผอ.องค์การค้าฯ
3.ผู้ซื�อสําเนาบัตรประจําตัว แนบหนังสือ
ขออนุญาตซื�อ

หน้า 4

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ควบคุม)
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (บังคับ)
3)ใบแทนประกาศนียบัตร

หลักสูตรเดิม
-

2002100093652 องค์การค้าฯ จัดทําบัญชีการจําหน่ายแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร และใบแทนประกาศนียบัตร

วิธีการซื้อ

ลักษณะการใช้

ผู้อนุมัติซื้อ

หมายเหตุ

1.โรงเรียนทําหนังสือถึง ผอ.สพท.

การออกใบแทนประกาศฯ กรณี

ผู้อํานวยการ

ขนาด21X29.7 ซม.

เพื�อขออนุญาติซื�อ

-ประกาศฯ สูญหาย

สํานักงานเขต

ราคาแผ่นละ 5 บาท

2.สพท.ทําหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนซื�อ

-ประกาศฯ ชํารุด

พื�นที�การศึกษา

จัดทํา 2 ชุด เก็บรักษาที�

ไม่ต้องมีผู้อนุมัติ ขนาด31.5X29.7 ซม.

-สถานศึกษา

แต่ต้องซื�อจาก

ราคาเล่มละ 60 บาท

อค.เท่านั�น

(1 เล่ม/50 แผ่น)

ถึง ผอ.องค์การค้าฯ
3.ผู้ซื�อสําเนาบัตรประจําตัว แนบหนังสือ
ขออนุญาตซื�อ
4)แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

-

2002100093669 แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น

-สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

พื้นฐาน
5)คําร้องขอประกาศนียบัตรหรือใบแทน

-

2002100093676 ประกาศนียบัตร

-ประกาศฯ สูญหายต้องมีใบแจ้งความ

ไม่ต้องมีผู้อนุมัติ ขนาด31.5X29.7 ซม.

และคําร้องขอประกาศฯ

แต่ต้องซื�อจาก

ราคาเล่มละ 50 บาท

อค.เท่านั�น

( 1 เล่ม/50 แผ่น)

-ประกาศฯ ชํารุด ต้องนํามาแสดง
และคําร้องขอประกาศฯ
- รบ.2 ต

-หลักฐานแสดงรายชื�อผู้เรียนจบหลักสูตร

ไม่ต้องมีผู้อนุมัติ ขนาด40.5X27.2 ซม.

- รบ.2ป

-หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

แต่ต้องซื�อจาก

ราคาเล่มละ 160 บาท

2002100093393 -ปพ.3 - 2 ช่วงชั�นที� 2 (ป.6)

-หลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน

อค.เท่านั�น

( 1 เล่ม/50 แผ่น)

2002100093409 -ปพ.3 - 3 ช่วงชั�นที� 3 (ม.3)

-ช่วงชั�นที� 1 และ 2 จัดทํา 1 ชุด

2002100093416 -ปพ.3 - 4 ช่วงชั�นที� 4 (ม.6)

เก็บไว้ที�โรงเรียน

6)ปพ.3แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
2002100093386 -ปพ.3 - 1 ช่วงชั�นที� 1 (ป.3)

-ช่วงชั�นที� 3 และ 4 จัดทํา 3 ชุด
เก็บไว้ที�โรงเรียน สพท. และ สพฐ.
(ต้องเป็นเอกสารตัวจริงทั�ง 3 ชุด)

(1 แผ่น/24 คน)

หน้า 5

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไม่ควบคุม
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (เสรี)
1) ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะ

หลักสูตรเดิม
-

อันพึงประสงค์

จุดประสงค์
หลักฐานแสดงผลการประเมินคุณลักษณะ

ลักษณะการใช้
มอบให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐานสําหรับ

ที�พึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล

นําไปแสดงเพื�อรับรองผลการเรียน

หมายเหตุ
ขนาด21X37 ซม.
ราคาเล่มละ 120 บาท

2002100093256

- ปพ.4 –1 ช่วงชั�นที� 1

(1 เล่ม/50 แผ่น)

2002100093317

- ปพ.4 –2 ช่วงชั�นที� 2

(1 แผ่น/1 คน)

2002100093324

- ปพ.4 –3 ช่วงชั�นที� 3

2002100093333

- ปพ.4 –4 ช่วงชั�นที� 4
2) ปพ.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ป.02

บันทึกผลการประเมินผลการเรียนของ

-ผู้สอนใช้บันทึกผลการประเมินผล

ขนาด22X38 ซม.

- รบ.3

ผู้เรียน

การเรียนและพัฒนาของผู้เรียน

ราคาเล่มละ 25 บาท

2002100093560

- ปพ.5 –1 ช่วงชั�นที� 1

2002100093517

- ปพ.5 –2 ช่วงชั�นที� 2

-สถานศึกษาต้องเก็บรักษาไว้สําหรับ

(1 เล่ม/ 1 รายวิชา/

2002100093584

- ปพ.5 –3 ช่วงชั�นที� 3

การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน

1 ห้องเรียน)

2002100093591

- ปพ.5 –4 ช่วงชั�นที� 4
3) ปพ.6 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ป.01

-บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียน

-สื�อสารระหว่างครู ผู้ปกครอง ให้ต่างฝ่าย

รายบุคคล

-รบ.4 ต

และพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล

ได้รับทราบข้อมูลของผู้เรียน

2002100093348

- ปพ.6 –1 ช่วงชั�นที� 1

-รบ.4 ป

สําหรับสื�อสารข้อมูลระหว่างสถานศึกษา

-มอบให้ผู้เรียนเมื�อจบช่วงชั�น หรือ

2002100093355

- ปพ.6 –2 ช่วงชั�นที� 2

-สรุดรายงาน

กับผู้ปกครอง

ออกจากสถานศึกษา

2002100093362

- ปพ.6 –3 ช่วงชั�นที� 3

ประจําตัวนักเรียน

2002100093379

- ปพ.6 –4 ช่วงชั�นที� 4
4) ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา

2002100093263 1 แบบใช้ได้ทุกช่วงชั�น

ขนาด15X21 ซม.
ช่วงชั�นที� 1,2
ราคาเล่มละ 10 บาท
ช่วงชั�นที� 3,4
ราคาเล่มละ 12 บาท
( 1เล่ม/ 1 คน)

-รบ.4 ต

หลักฐานแสดงสถานภาพทางการศึกษา

ให้ผู้เรียนเพื�อเป็นหลักฐานการเรียน

- รบ.4 ป

ของผู้เรียนเป็นการชั�วคราว

ชั�วคราวต่อหน่วยงานที�ต้องการให้สถาน
ศึกษารับรองผลการเรียนของผู้เรียน

ขนาด21X37 ซม.
ราคาเล่มละ 115 บาท
( 1 เล่ม/ 50 แผ่น)
(1 แผ่น/1 คน)

หน้า 6

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไม่ควบคุม
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (เสรี)

หลักสูตรเดิม

จุดประสงค์

ลักษณะการใช้

หมายเหตุ

5) ปพ.8 ระเบียนสะสม

-ป.06

เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี�ยวกับ

-ครูแนะแนว/ ผู้ปกครอง/ นักเรียน

ข้อ 5.1

2002100093898 5.1 ปพ.8 (สพฐ.) 1 เล่ม ตลอดหลักสูตร 12 ปี

-รบ.6

ประวัติส่วนตัวและพัฒนาการของผู้เรียน

ใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ

ขนาด 21X29.7 ซม.

2002100094383 5.2 ปพ.8 (อค.) สําหรับช่วงชั�นที� 1-2

เป็นรายบุคคล ตั�งแต่แรกเข้าเรียนจน

ของนักเรียน

ราคาเล่มละ 25 บาท

2002100094390 5.3 ปพ.8 (อค.) สําหรับช่วงชั�นที� 3-4

กระทั�งจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

-เพื�อผู้เรียนเลื�อนชั�นเรียนหรือย้ายไป

ขั�นพื�นฐาน

สถานศึกษาแห่งใหม่ สถานศึกษาต้องส่ง

ข้อ 5.2 และ 5.3

ระเบียนสะสมให้ครูที�ปรึกษาคนใหม่โดย

ขนาด 21X29.7 ซม.

มีการบันทึกเป็นหลักฐานการส่งและ

ราคาเล่มละ 18 บาท

(1 เล่ม/1 คน)

รับมอบระเบียนสะสมไว้ด้วย
6) แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

-

บันทึกกิจกรรมผู้เรียน

ผู้เรียน
2002100093508 -กิจกรรม 20 ชั�วโมง

ขนาด21X38 ซม.
-บันทึกกิจกรรม 1 ภาคเรียน

ราคาเล่มละ 16 บาท

- บันทึกกิจกรรม 1 ปี

ราคาเล่มละ 20 บาท

2002100093515 -กิจกรรม 40 ชั�วโมง

(1 เล่ม/ 1 กิจกรรม/
1 ห้องเรียน)

7) ระเบียนบันทึกผลการเรียนสะสม

-

- เป็นเอกสารสําหรับฝ่ายทะเบียนของ

2002100094123

- ช่วงชั�นที� 1 (สีชมพู)

โรงเรียน ใช้บันทึกผลการเรียนเป็นราย

2002100094130

- ช่วงชั�นที� 2 (สีเขียว)

บุคคล สะสมไว้ตลอดช่วงชั�น

200210004147

- ช่วงชั�นที� 3 (สีฟ้า)

- เพื�อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสําหรับจัด

2002100094154

- ช่วงชั�นที� 4 (สีเหลือง)

ทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เช่น
ปพ.1, ปพ.2 ฯลฯ

ใช้ 1 แผ่น/ 1 คน

ขนาด37X29.7 ซม.
ราคาแผ่นละ 8 บาท
( 1 ห่อ/ 50 แผ่น)
พร้อมคําชี�แจง 1 ชุด
( 1แผ่น/ 1 คน)

หน้า 7

แบบพิมพ์หลักสูตรของ กศน. พุทธศักราช 2544 (ควบคุม)
รหัสสินค้า
แบบพิมพ์ (บังคับ)
2002100095168 1)กศน.1-ถ ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ระดับประถมศึกษา
2002100095151 2)กศน.1-ต ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2002100095106 3)กศน.1-ป ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุดประสงค์
เพื�อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพ
และความสําเร็จในการศึกษาของผู้เรียน
แต่ละคน

ลักษณะการใช้
จัดทํา 2 ชุด เก็บรักษาที�
-สถานศึกษา (ต้นฉบับ)
-ผู้เรียน

ผู้อนุมัติซื้อ
หัวหน้า
สถานศึกษา

หมายเหตุ
ขนาด43X29.7 ซม.
ราคาเล่มละ 200 บาท
(1 เล่ม/50 แผ่น)

1 แผ่น/ 1 คน

หัวหน้า
สถานศึกษา

ใช้แบบพิมพ์เดียวกันทุกระดับ

หัวหน้า
สถานศึกษา

-สถานศึกษา

ขนาด21X29.7 ซม.
ราคาแผ่นละ 4 บาท
(1 ห่อ/200 แผ่น)
ขนาด29.7X21 ซม.
ราคาชุดละ 8 บาท
(1 ชุด/3 แผ่น)

-ศูนย์ กศน.

(1 ห่อ/100 แผ่น)

- สมัครเข้าศึกษาต่อ
2002100095175
2002100095182
2002100095199
2002100095137

4)กศน.1-ถ (ชนิดแบบฟอร์ม)
5)กศน.1-ต (ชนิดแบบฟอร์ม)
6)กศน.1-ป (ชนิดแบบฟอร์ม)
7)กศน.3-ถ, กศน.3-ต, กศน.3-ป
แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา

2002100094093 8)กศน.1-ปวช. ระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
2002100094109 9)กศน.3-ปวช. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

หมายเหตุ

: รายการที� 1 - 7 เริ�มใช้ปีการศึกษา 2550

- สมัครเข้าทํางาน ฯลฯ
เพื�อจัดทําสําเนา กศน.1 ถ, กศน.1-ต หรือ
กศน.1-ป ในกรณีที�ผู้เรียนขอหลักฐาน
การศึกษาเพิ�ม
เพื�อเป็นหลักฐานรายงานข้อมูลการจบ
หลักสูตรของผู้เรียน

บันทึกผลการเรียนแล้วเป็นหลักฐาน
ของผู้เรียน ทั�งเมื�อศึกษาอยูหรือ
จบการศึกษาแล้ว
ใช้เป็นหลักฐานรายงานข้อมูล
การจบหลักสูตรของผู้เรียน

จัดทํา 2 ชุด

จัดทํา 2 ชุด
-สถานศึกษา
-ผู้เรียน
จัดทํา 3 ชุด
-สถานศึกษา
-ศูนย์ กศน.
- สพฐ.

หัวหน้า
สถานศึกษา
หัวหน้า
สถานศึกษา

ขนาด21.5X34.5 ซม.
ราคาแผ่นละ 5 บาท
(1 ห่อ/250 แผ่น)
ขนาด29.7X21 ซม.
ราคาชุดละ 12 บาท
(1 ชุด/4 แผ่น)
(1 ชุด/48คน)

หน้า 8

แบบพิมพ์หลักสูตรของ กศน. พุทธศักราช 2544 (ควบคุม)
รหัสสินค้า
2002100089532
2002100089525
2002100089518
2002100094826

แบบพิมพ์ (บังคับ)
8) ประกาศนียบัตร หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษา (เว้นผู้ลงนาม)
9) ประกาศนียบัตร หลักสูตรสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เว้นผู้ลงนาม)
10) ประกาศนียบัตร หลักสูตรสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เว้นผู้ลงนาม)
11) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาอาชีพ (เว้นผู้ลงนาม)

2002100089624 12)ใบสําคัญวิชาชีพ

จุดประสงค์
เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

ลักษณะการใช้
1 แผ่น/ 1 คน
(คําสั�ง กศน. ที� 291/2540
ให้ศูนย์ของ กศน.เป็นผู้ซื�อ)

เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

2002100093010 13)ใบสําคัญกลุ่มสนใจ
2002100093881 14)ใบสําคัญการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาในการไปทํางาน

จัดทํา 2 ชุด

ต่างประเทศ

-สถานศึกษา
-ผู้เรียน

หมายเหตุ

1. ผู้มีอํานาจสั่งซื้อประกาศนียบัตร การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นอํานาจของ ผอ.สถาบัน เช่น
1.1 ผอ.สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
1.2 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
1.3 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
1.4 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
1.5 ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏร์ไทยบริเวณชายแดน
2. ผู้มีอํานาจสั่งซื้อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.1 ผอ.สํานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
2.2 ผอ.สํานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

ผู้อนุมัติซื้อ
ผอ.จังหวัด
ผอ.กรุงเทพ

หมายเหตุ
ขนาด14.2X21 ซม.
ราคาแผ่นละ 2 บาท

หัวหน้า

ขนาด23X18.5 ซม.

สถานศึกษา

ราคาแผ่นละ 4 บาท

หัวหน้า

ขนาด18.5X23.5 ซม.

สถานศึกษา

ราคาแผ่นละ 10 บาท

หน้า 9

แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ กศน.
(สถานศึกษาจัดทํา องค์การค้าฯ ไม่มีจําหน่าย)
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์
1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กศน.4)

หลักสูตรเดิม
จุดประสงค์
เอกสารแสดงพัฒนาการด้านคุณลักษณะ
ของผู้เรียนเกี�ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ลักษณะการใช้
สถานศึกษาจัดทํา 2 ชุด
-นักเรียน
-สถานศึกษา

ผู้อนุมัติซื้อ
-

หมายเหตุ
ปัจจุบันสถานศึกษา
จัดทําเอง

-

-

-

-

-

-

1 แผ่น/ 1 คน
2 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กศน.5)

-

เป็นเอกสารที�ผู้สอนบันทึกเวลาเรียน
การวัดและประเมินผล และข้อมูลการ
พัฒนาด้านต่างๆ

ผู้สอนบันทึกข้อมูลแล้วจะต้องให้
สถานศึกษาเก็บรักษาไว้อย่างน้อย
3 ปี
1 เล่ม / 1 ห้องเรียน

3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (กศน.6)

-

เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการ
การพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างผู้เรียนกับ
สถานศึกษา

การบันทึกข้อมูลต่างๆ ต้องให้เป็น
ปัจจุบันไม่ควรน้อยกว่าภาคเรียน
ละ 1 ครั�ง
1 เล่ม/ 1 คน

4 ใบรับรองผลการศึกษา (กศน.7)

-

เป็นเอกสารที�สถานศึกษาออกให้กับ
ผู้เรียน เพื�อรับรองสถานภาพทางการ
ศึกษาของผู้เรียนชั�วคราว เพื�อใช้สําหรับ
สมัครงานหรือศึกษาต่อ

สถานศึกษาสามารถออกให้กับผู้
เรียนทุกระดับการศึกษา ระยะเวลา
รับรองภายใน 60 วัน
1 แผ่น/ 1 คน

หน้า 10

แบบพิมพ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เริ่มใช้ปีการศึกษา 2550
ที่
1

รหัสสินค้า
แบบพิมพ์บังคับ (กศน.)
2001100095861 กศน.1-ปวช. ระเบียนแสดงผลการเรียน

รายละเอียด
1 แผ่น/ 1 คน
1 ห่อ/ 250 แผ่น

2

2001100094109 กศน.3-ปวช. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา

3

2001100095885 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ (เว้นผู้ลงนาม)

1 แผ่น/ 1 คน
1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

4

2001100095892 ใบแทนประกาศนียบัตร

ใช้ได้ทุกระดับชั�น
1 แผ่น/ 1 คน
1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

1 ชุด/ 4 แผ่น/ 48 คน

ผู้อนุมัติซื้อ
ผอ.สํานักงานฯ
- กทม.
- จังหวัด
หัวหน้า
สถานศึกษา

หมายเหตุ
ขนาด 21.2X34.5 ซม.
ราคาแผ่นละ 6 บาท

ผอ.สํานักงานฯ
- กทม.
- จังหวัด
ผอ.สํานักงานฯ
- กทม.
- จังหวัด

ขนาด 14.2X21ซม.
ราคาแผ่นละ 3 บาท

ขนาด 29.7X21 ซม.
ราคาชุดละ 12 บาท

ขนาด 21X29.7 ซม.
ราคาแผ่นละ 8 บาท

หน้า 11

แบบพิมพ์การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2551
ที่
1

รหัสสินค้า

แบบพิมพ์บังคับ (กศน.)
2002100095915 กศน.1ทศ-ถ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา

2

2002100095939 กศน.1ทศ-ต ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3

2002100095922 กศน.1ทศ-ป ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4
5

ประกาศนียบัตร (องค์การค้าของ สกสค.ไม่มีจําหน่าย)
2002100095946 กศน.3 ทศ-ถ, กศน.3 ทศ.-ต, กศน.3 ทศ-ป
แบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับฯ

รายละเอียด

ผู้อนุมัติซื้อ

หมายเหตุ

จัดพิมพ์เฉพาะแบบคอมพิวเตอร์

ผอ.สํานักงานฯ

ขนาด 21X34.5 ซม.

1 แผ่น/ 1 คน

- กทม.

ราคาเล่มละ 260 บาท

50 แผ่น/ 1 เล่ม

- จังหวัด

กศน.จัดพิมพ์และมอบให้ศูนย์ต่างๆ
1 แผ่น/ 16 คน

ผอ.สํานักงานฯ

ขนาด 29.7X21 ซม.

1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

- กทม.

ราคาแผ่นละ 8 บาท

- จังหวัด

หน้า 12

แบบพิมพ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และโรงเรียนในสถานประกอบการ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552)
ที่
1

รหัสสินค้า
แบบพิมพ์บังคับ (สพฐ.)
2001100096028 ปพ.1 ปวช.45 ระเบียนแสดผลการเรียน

รายละเอียด
1 แผ่น/ 1 คน
1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

2

2001100096035 ปพ.2 ปวช.45 ประกาศนียบัตร

1 แผ่น/ 1 คน
1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

3

2001100096042 ปพ.3 ปวช.45 แบบรายงานผลการเรียนผู้ที่สําเร็จการศึกษา

1 แผ่น/ 29 คน
1 ห่อ/ 200 แผ่น พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

4

2001100096059 แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

1 ห่อ / 200 แผ่น

5
6

ใบแทนประกาศนียบัตร
แบบคําร้องขอประกาศนียบัตร หรือใบแทนประกาศนียบัตร

ชะลอการพิมพ์

ผู้อนุมัติซื้อ
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษา
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษา
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษา

ขนาด / ราคา
ขนาด 34.4X21.6 ซม.
ราคาแผ่นละ 5 บาท
ขนาด 21X14.5 ซม.
ราคาแผ่นละ 5 บาท
ขนาด 34.4X21.6 ซม.
ราคาแผ่นละ 10 บาท
ขนาด 21X29.7 ซม.
ราคาแผ่นละ 6 บาท
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แบบพิมพ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สังกัด สช.)
รหัสสินค้า
แบบพิมพ์ (บังคับ)
2002100093478 1)ปพ.1 ปวช.2545 (46) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (พ.ศ.2546) (สําหรับจบ 5 เกรด)

หลักสูตร
ปวช.
-อาชีวะ

2002100094208 2)ปพ.1 ปวช.2545 (47) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (พ.ศ.2547) (สําหรับจบ 8 เกรด)

ปวช.
-อาชีวะ

จุดประสงค์

ลักษณะการใช้

-บันทึกผลการเรียนและสรุปผลการเรียน

สถานศึกษาจัดทํา 2 ชุด

ส่วนกลาง

เพื�อเป็นหลักฐานผ่านระดับการศึกษา

-ต้นฉบับ

ผู้อํานวยการ

หรือจบหลักสูตร
20021000

3)รบ1. ปวส.(2540) ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร

ปวส.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สําหรับจบ 5 เกรด)

-อาชีวะ

2002100094192 4)รบ.1. ปวส.2546 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พ.ศ.2546, พ.ศ.2547
(สําหรับจบ 8 เกรด)
2002100094833 5)รบ. ปวส. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) (สําหรับจบ 5 เกรด)
2002100094024 6)ปพ.3 ปวช.2545 แบบรายงานผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2545 (พ.ศ.2546)

2002100094017 7)รบ.2 ปวส.2546 แบบรายงานผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพสูง พ.ศ.2547

ทะเบียนผู้อํานวยการครูโรงเรียนเอกชน (ทช.1)
ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ทช.2)

ปวส.
-อาชีวะ

ผู้อนุมัติซื้อ

กลุ่มงานทะเบียน
-สําเนา (ประทับตราเอกสารสําเนา

-ใช้แทนใบสุทธิใบรับรอง และใช้เป็นหลัก
ฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนเมื�อ
ศึกษาอยู่หรือออกจากสถานศึกษาแล้ว

ถูกต้องมุมบนขวา
1 แผ่น/1 คน

(สช.)
ภูมิภาค
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษา

ปวส.
-ราชมงคล
ปวช.
-อาชีวะ
-ราชมงคล
ปวส.
-อาชีวะ
-ราชมงคล

ใช้เป็นหลักฐานรายงานข้อมูลการจบ
หลักสูตรของผู้เรียน

หมายเหตุ
ราคาชุดละ 230 บาท
ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
8 เกรด
ราคาชุดละ 250 บาท

จัดทํา 2 ชุด
-สถานศึกษา
- สช.
(1 แผ่น/45 คน/ห้องเรียน)

ไม่ต้องมีผู้อนุญาต
ต้องซื�อจาก อค.เท่านั�น

-

ราคาชุดละ 250 บาท

ราคาชุดละ 250 บาท

ราคาชุดละ 220 บาท
ขนาด 15X11 นิ�ว
(1 ชุด/102 แผ่น)
ขนาด 38.5X27.5 นิ�ว
ราคาแผ่นละ 4 บาท

ขนาด 13.5X8.5 นิ�ว
ราคาแผ่นละ 3 บาท

ขนาด 22X30.2 นิ�ว
ขนาด 22X30.2 นิ�ว
ราคา
บาท
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ประกาศนียบัตรแบบใหม่ของ สช. จํานวน 6 แบบ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2548)
รหัสสินค้า
2002100094451

แบบพิมพ์ (บังคับ)
1) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ อาชีวะ (ส่วนกลาง) (ปวช.ประเภทวิชา)

2002100094468

2) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ อาชีวะ (ส่วนภูมิภาค) (ปวช.ประเภทวิชา)

ลักษณะการใช้

ผู้อนุมัติซื้อ
ส่วนกลาง
ผู้อํานวยการ

หมายเหตุ
ขนาด 21X14.2 ซม.
กระดาษอาร์ตด้าน 160 กรัม

กลุ่มงานทะเบียน
(สช.)

2002100094611

3) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพชั�นสูง ราชมงคล (ส่วนกลาง) (ปวส.สายวิชา)

1 แผ่น/ 1 คน

ด้านหน้า

ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
2002100094628

-พิมพ์ลายนํ�า ตราเสมา

4) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพชั�นสูง ราชมงคล (ส่วนภูมิภาค) (ปวส.สายวิชา)

ด้านหลัง
ภูมิภาค

2002100094475
2002100094482

5) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพชั�นสูง อาชีวะ (ส่วนกลาง) (ปวส.ประเภทวิชา)
6) ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพชั�นสูง อาชีวะ (ส่วนภูมิภาค) (ปวส.ประเภทวิชา)

-เลขที�ประกาศนียบัตร

ผู้อํานวยการ

-เลขที�ประจําตัว

สํานักงานเขต

บัตรประชาชน

พื�นที�การศึกษา

ราคาแผ่นละ 3 บาท
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แบบพิมพ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และโรงเรียนในสถานประกอบการ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552)
ที่
1

รหัสสินค้า
แบบพิมพ์บังคับ (กระทรวงวัฒนธรรม)
2001100095991 ปพ.1: 3 ระเบียนแสดงผลการเรียน

รายละเอียด
วิทยาลัยนาฏศิลป์
1 แผ่น/ 1 คน (50 แผ่น/ 1 เล่ม)

ผู้อนุมัติซื้อ

หมายเหตุ
ขนาด 26X29.7 ซม.
ราคาเล่มละ 280 บาท

2

2001100096004 ปพ.1: 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์
1 แผ่น/ 1 คน (50 แผ่น/ 1 เล่ม)

3

2001100094376 ปพ.2 ประกาศนียบัตร

วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์
1 แผ่น/ 1 คน (50 แผ่น/ 1 ห่อ)

4

2001100096127 ปพ.3-3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลป์
1 แผ่น/ 20 คน (50 แผ่น/ 1 ห่อ พร้อมอธิบาย 1 ชุด)

ขนาด 13.5X8.5 นิ�ว
ราคาแผ่นละ 8 บาท

5

2001100096134 ปพ.3-4 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์
1 แผ่น/ 1 คน (50 แผ่น/ 1 เล่ม)

ขนาด 13.5X8.5 นิ�ว
ราคาแผ่นละ 8 บาท

ขนาด 26X29.7 ซม.
ราคาเล่มละ 280 บาท
อธิการบดีสํานัก
บัณฑิตพัฒนศิลป์

ขนาด 21X14.5 ซม.
ราคาแผ่นละ 4 บาท
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แบบพิมพ์ของสถานศึกษา สังกัดสถาบันฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมและบังคับ
รหัสสินค้า
2002100094338

แบบพิมพ์ (บังคับ)
1) ปพ.1:3 ระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรเดิม
- รบ.1 ปนต.

สถานศึกษา
-วิทยาลัยนาฎศิลป์

ลักษณะการใช้
1 แผ่น / 1 คน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

ผู้อนุมัติซื้อ
อธิการ

หมายเหตุ
ขนาด26X29.7 ซม.

สถาบันบัณฑิต ราคาเล่มละ 280 บาท
พัฒนศิลป์

(1 เล่ม/50 แผ่น)
(จํานวนคน)

2002100094345

2) ปพ.1:4 ระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2544

- รบ.1 ปนก.

-วิทยาลัยนาฎศิลป์

1 แผ่น / 1 คน

- รบ.1 - ศ. ปวช. -วิทยาลัยช่างศิลป์

อธิการ

ขนาด26X29.7 ซม.

สถาบันบัณฑิต ราคาเล่มละ 280 บาท
พัฒนศิลป์

(1 เล่ม/50 แผ่น)
(จํานวนคน)

2002100094376

3) ปพ.2 ประกาศนียบัตรเอกสาร
แสดงวุฒิการศึกษา

- ประกาศฯ

-วิทยาลัยนาฎศิลป์

1 แผ่น / 1 คน

เว้นผู้ลงนาม

-วิทยาลัยช่างศิลป์

(ใช้ได้ทุกหลักสูตร)

อธิการ

ขนาด21X14.5 ซม.

สถาบันบัณฑิต

ราคาแผ่นละ 4 บาท

พัฒนศิลป์

(200 แผ่น/ ห่อ)
(จํานวนคน)

2002100094352

4) ปพ.3-3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา

- รบ.2 ปนต.

-วิทยาลัยนาฎศิลป์

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

1 แผ่น / 20 คน
(3 แผ่น/ ห้องเรียน)
จัดทํา 4 ชุด

อธิการ

ขนาด29.7X21 ซม.

สถาบันบัณฑิต

ราคาแผ่นละ 7 บาท

พัฒนศิลป์

(50แผ่น/ ห่อ)

-สถาบันฯ -สถานศึกษา
-สพท.
2002100094369

5) ปพ.3-4 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

- รบ.2 ปนก.

-วิทยาลัยนาฎศิลป์

-รบ.2 - ศ ปวช. -วิทยาลัยช่างศิลป์

-สพฐ.

1 แผ่น / 20 คน
(3 แผ่น/ ห้องเรียน)
จัดทํา 4 ชุด
-สถาบันฯ -สถานศึกษา
-สพท.

(จํานวนห้องเรียน)

-สพฐ.

อธิการ

ขนาด29.7X21 ซม.

สถาบันบัณฑิต

ราคาแผ่นละ 8 บาท

พัฒนศิลป์

(50แผ่น/ ห่อ)
(จํานวนห้องเรียน)
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แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว พุทธศักราช 2544 ควบคุมและบังคับแบบ
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (บังคับ)
1) ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบเขียน)

หลักสูตรเดิม
-

วิธีการซื้อ
-สพท.เป็นผู้สั�งซื�อ ควบคุม และเก็บรักษา

ลักษณะการใช้
เพื�อใช้ออกให้ผู้เรียนที�ได้รับอนุญาตให้

ผู้อนุมัติซื้อ
ผู้อํานวยการ

หมายเหตุ
1 เล่ม/ 50 แผ่น

แบบพิมพ์

ศึกษาโดยครอบครัว

สํานักงานเขต

ราคาเล่มละ 260 บาท

พื�นที�การศึกษา

(1 แผ่น/1 คน)

ประกาศฯ เป็นหลักฐานแสดงวุฒิ

ผู้อํานวยการ

ราคาแผ่นละ 12 บาท

การศึกษาเพื�อศึกษาต่อหรือสมัครงาน

สํานักงานเขต

(1 แผ่น/1 คน)

-ภาคบังคับ ม.3

พื�นที�การศึกษา

2002100094918

- ปพ.1:1 ค ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

2002100094925

- ปพ.1:2 ค ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

-ต้นฉบับเก็บที� สพท.

2002100094932

- ปพ.1:3 ค ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

-สําเนาเอกสารจากต้นฉบับ ปพ.1

2002100094949

- ปพ.1:4 ค ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

หน้า-หลัง 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 2 แผ่น
-ประทับตราของ สพท. นายทะเบียน
และ ผอ. สพท.เซ็นชื�อกํากับ
-มอบสําเนาเอกสารที�จัดทําแล้วให้
นักเรียน 1 ชุด เก็บเป็นหลักฐานไว้กับ
ต้นฉบับที� สพท. 1 ชุด

2) ปพ.2 ประกาศนียบัตร
2002100094956

- ปพ.2: บ/ค (ภาคบังคับ ม.3)

2002100094963

- ปพ.2: พ/ค (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6)

-

-สพท.เป็นผู้สั�งซื�อ

-ขั�นพื�นฐาน ม.6
3) ปพ.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
2002100094970

- ปพ.3:1 ค ช่วงชั้นที่ 1 (ป.3)

2002100094987

- ปพ.3:2 ค ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)

2002100094994
2002100095004

-

-ผอ. สพท.เป็นผู้รับผิดชอบจัดซื�อและ

เป็นแบบพิมพ์ที�รายงานชื�อและข้อมูล

ไม่ต้องมีหนังสือ

เก็บรักษาแบบพิมพ์ที�ซื�อแล้ว

ผลการเรียนของผู้เรียนที�สําเร็จการศึกษา

อนุญาตแต่ต้อง

- ปพ.3:3 ค ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)

-ช่วงชั�นที� 1 และ 2 จัดทําครั�งละ 1 ชุด

ซื้อกับ อค.เท่านั้น

- ปพ.3:4 ค ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)

เก็บรักษาที� สพท.
-ช่วงชั�นที� 3 และ 4 จัดทําครั�งละ 2 ชุด
เก็บรักษาที� สพท. 1 ชุด และ สพฐ. 1ชุด

ราคาเล่มละ 260 บาท
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แบบพิมพ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว พุทธศักราช 2544 ควบคุมและบังคับแบบ
รหัสสินค้า
แบบพิมพ์ (บังคับ)
2002100094895 4) ทะเบียนผู้เรียน สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว

หลักสูตรเดิม
-

วิธีการซื้อ
-สพท.เป็นผู้ใช้ทะเบียนผู้เรียน

ลักษณะการใช้
-สพท. บันทึกชื�อและข้อมูลของผู้เรียน

ผู้อนุมัติซื้อ
-

หมายเหตุ
ราคาเล่มละ 600 บาท

-

สพท.เป็นผู้จัดทํา

ทุกคน ที�ได้รับอนุญาตให้ศึกษาโดย

ครอบครัว
5) แบบพิมพ์อื่นๆ ตามหลักสูตร (ยังไม่จัดพิมพ์)
- บัญชีรับทะเบียนแสดงผลการเรียนฯ

-ใบแทนประกาศนียบัตร
- แบบคําร้องของประกาศนียบัตร หรือใบแทน
ประกาศนียบัตรสําหรับการศึกษาโดยครอบครัว
- แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน
สําหรับการศึกษาโดยครอบครัว

-
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แบบพิมพ์หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ควบคุม) และบังคับแบบ
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (บังคับ)
2002100094529 1)ปอ.1:1-2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1-6

ลักษณะการใช้

ผู้อนุมัติซื้อ

หมายเหตุ

1 แผ่น/ 1 คน

ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขต

ข้อ 1-3
ราคาเล่มละ 140 บาท

2002100094536 2)ปอ.1:3 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1-3

1 แผ่น/ 1 คน

พื�นที�การศึกษา

(1 เล่ม/50 แผ่น)

2002100094543 3)ปอ.1:4 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1-3

1 แผ่น/ 1 คน
ผู้อํานวยการ

ข้อ 4-6

สํานักงานเขต

ราคาแผ่นละ 3 บาท

2002100094581 4)ปอ.2 อ ประกาศนีบยบัตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตอนต้น
2002100094598 5)ปอ.2 อ ประกาศนีบยบัตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตอนกลาง

พื�นที�การศึกษา

2002100094604 6)ปอ.2 อ ประกาศนีบยบัตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตอนปลาย
2002100094550 7)ปอ.3 - 2 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นอิสลามตอนต้นปีที่ 6

1 แผ่น/ 24 คน/ ห้องเรียน

ไม่ต้องมีหนังสืออนุญาต

ข้อ 7-9

แต่ต้องซื�อจาก อค.เท่านั�น

ราคาเล่มละ 180 บาท
(1 เล่ม/50 แผ่น)

2002100094567 8)ปอ.3 - 3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นอิสลามตอนต้นปีที่ 3

1 แผ่น/ 24 คน/ ห้องเรียน

-

2002100094574 9)ปอ.3 - 4 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นอิสลามตอนต้นปีที่ 3

1 แผ่น/ 24 คน/ ห้องเรียน

-
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แบบพิมพ์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สังกัด สช.) ไม่ควบคุม
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (เสรี)

หลักสูตรเดิม

จุดประสงค์

2002100093225 1) อบ.1/1 สมุดบัญชีเรียกชื�อและสมุดบันทึกพัฒนาการฯ

-

-

2002100093232 2) อบ.1/2 สมุดบัญชีเรียกชื�อและสมุดบันทึกพัฒนาการฯ

-

2002100093249 3) อบ.1/3 สมุดบัญชีเรียกชื�อและสมุดบันทึกพัฒนาการฯ

-

2002100095335 4) สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที� 1-3

-

ลักษณะการใช้
1 เล่ม / 1 ห้องเรียน

หมายเหตุ
ขนาด26X37 ซม.
ราคาเล่มละ 25 บาท

1 เล่ม/ 1 คน (1 เล่มใช้ 3 ปี)

( 1 เล่ม ใช้ตั�งแต่อนุบาล 1-3)

ขนาด18.5X26 ซม.
ราคาเล่มละ 20 บาท

แบบพิมพ์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (ขององค์การค้าฯ ใช้ได้ทุกสังกัด)
รหัสสินค้า

แบบพิมพ์ (เสรี)

2002100095410 1) อบ.3 สมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย

หลักสูตรเดิม
-

(1 เล่ม ใช้ตั�งแต่อนุบาล 1-3)

จุดประสงค์

เพื�อรายงานผลการพัฒนาการและสัมฤทธิผล 1 เล่ม / 1 คน (1 เล่มใช้ 3 ปี)
ของนักเรียน ให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน

2001100095458 2) อบ.2/1 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน

-

เพื�อใช้รายงานข้อมูลให้ผู้บริหาร

2001100095465 3) อบ.2/2 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน

-

สถานศึกษาและผู้ปกครองเด็กทราบถึงการ

2001100095472 4) อบ.2/3 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน

ลักษณะการใช้

หมายเหตุ
ขนาด18.5X26 ซม.
ราคาเล่มละ 20 บาท

1 เล่ม/ 1 ห้องเรียน

ขนาด22X38 ซม.
ราคาเล่มละ 65 บาท

ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้วิธีการอย่าง
หลากหลาย เพื�อให้ข้อมูลที�สมบูรณ์ที�สุด

2002100095427 5) อบ.4 ระเบียนสะสม

-

ใช้รวบรวมข้อมูล ข้อมูลด้านเกี�ยวกับ

1 เล่ม / 1 คน (1 เล่มใช้ 3 ปี)

การพัฒนาการตัวผู้เรียน ตั�งแต่เริ�มต้น

ขนาด18.5X26 ซม.
ราคาเล่มละ 14 บาท

เข้าเรียนจนจบการศึกษาในระดับปฐมวัย
2002100094031 6) อบ.1 บัญชีเรียกชื�อนักเรียน

-

-

1 เล่ม / 1 ห้องเรียน

ขนาด22X36 ซม.
ราคาเล่มละ 18 บาท

(แบบพิมพ์ควบคุมและบังคับแบบ) หน้า 8

แบบพิมพ์การประเมินเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) (สอบเทียบ)
แบบพิมพ์ (บังคับ)
1) ระเบียนแสดงผลการประเมินฯ (แบบคอมฯ)
ระดับประถมศึกษา (กศน.1 ทศ-ถ)
2) ระเบียนแสดงผลการประเมินฯ (แบบคอมฯ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กศน.1 ทศ-ต)
3) ระเบียนแสดงผลการประเมินฯ (แบบคอมฯ)

รายละเอียด
1. จัดพิมพ์เฉพาะแบบคอมพิวเตอร์ ส่วนแบบปกติไม่จัดพิมพ์
2. เป็นหลักฐานแสดงผู้ประเมินได้ผ่านการเทียบระดับการศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาแล้ว

ผู้อนุมัติซื้อ
ผอ.สํานักงาน
- กทม.
- จังหวัด

หมายเหตุ
ขนาด 21 x 34.5 ซม.
ราคาเล่มละ บาท

ผอ.สํานักงาน
- กทม.

ขนาด 29.7 x 21 ซม.
ราคาแผ่นละ บาท

- จังหวัด

ราคาห่อละ

1 แผ่น/ 1 คน
50 แผ่น/ 1 เล่ม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.1 ทศ-ป)
4) แบบรายงานผ่านการประเมินฯ
(กศน.3 ทศ-ถ, กศน.3 ทศ-ต, กศน.3 ทศ-ป)

- เพื�อควบคุม ยืนยัน และตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา
ของผู้ผ่านการประเมิน
1 แผ่น / ห้องเรียน
200 แผ่น / 1 ห่อ
พร้อมคําอธิบาย 1 ชุด

หมายเหตุ : 1) ประกาศนียบัตรไม่มีจําหน่าย เนื่องจากกลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา กศน.จัดทําเอง และมอบให้ศูนย์ต่างๆ
2) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2551

บาท

