
ศึกษาข้อมูลก่อนกด สมัครนะคะศึกษาข้อมูลก่อนกด สมัครนะคะ

กศน.ต ำบลตลำดใหญ่ สังกดั กศน.อ ำเภอเมืองภูเกต็



รับสมัคร นักศึกษาใหม่ 1/2563
  กศน.ต ำบลตลำดใหญ่ สังกดั กศน.อ ำเภอเมืองภูเกต็  กศน.ต ำบลตลำดใหญ่ สังกดั กศน.อ ำเภอเมืองภูเกต็

      ระดับระดับที่รบัสมัคร ที่รบัสมัคร 
ระดับประถม  มระดับประถม  ม..ต้น  มต้น  ม..ปลาย                   ปลาย                   

รับสมัครตัง้แต่บดันี้ รับสมัครตัง้แต่บดันี้ -- 3030เมษายนเมษายน 25632563
สมัครในระบบออนไลน์ ได้ทีค่ิวสมัครในระบบออนไลน์ ได้ทีค่ิวอาร์อารโ์ค้ดโค้ด

หลักฐานประกอบการสมคัร หลักฐานประกอบการสมคัร ( ( ส่งหลักฐานด้วยตนเองส่งหลักฐานด้วยตนเอง

หรอืส่งทางไปรษณีย์หรอืส่งทางไปรษณีย)์)

11..วุฒิการศึกษาฉบับจรงิ พร้อมส าเนา               จ านวน วุฒิการศึกษาฉบับจรงิ พร้อมส าเนา               จ านวน 22  ฉบับฉบับ

22..ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัรส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัร                       จ านวน จ านวน 22  ฉบับฉบับ

33..ส าเนาบตัรประชาชนผูส้มคัรส าเนาบตัรประชาชนผูส้มคัร                       จ านวน จ านวน 2 2 ฉบับฉบับ

44..ส าเนาทะเบียนบ้าน หรอืส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรอืส าเนาบัตรประชาชน หรอืหรอืใบใบมรณะบัตรมรณะบัตร
( ( ในกรณีเสียชีวิตในกรณีเสียชีวิต) ) อย่างใดอยา่งหนึ่ง ของ อย่างใดอยา่งหนึ่ง ของ บิดาและมารดา บิดาและมารดา 

                                                              จ านวน จ านวน 11 ฉบับ ฉบับ 
55..รูปรูปถา่ยหน้าตรงถา่ยหน้าตรง((เสือ้เช้ิตสีขาวเสือ้เช้ิตสีขาว)  )  ขนาด ขนาด 11  นิ้ว     จ านวน นิ้ว     จ านวน 44  รูปรูป
66..เอกสารเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ืออื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ//นามสกุล นามสกุล ฯลฯฯลฯ
77..ใบสมัคร ใบสมัคร ( ( โหลดมาเมื่อกรอกเรยีบรอ้ยแลว้จากอีโหลดมาเมื่อกรอกเรยีบรอ้ยแลว้จากอเีมลล์เมลล์ของผูส้มคัรของผูส้มคัร) ) 
จ านวน  จ านวน  1 1 ชุดชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์ส านักงาน โทร 076-211277, ครูสุจิตรา 0895927676  
ครูนู 0872951067

สถานที่สถานที่เรียนเรียน::  3333//44 44 ถถ..ด ารงตด ารงต..ตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ 
ออ..เมอืงภูเก็ต จเมอืงภูเก็ต จ..ภูเก็ตภูเก็ต    83000 83000 ((((พิกัด ใกล้พิกัด ใกล้
ศาลากลางศาลากลาง))))

สถานที่สถานที่เรียนเรียน::  3333//44 44 ถถ..ด ารงตด ารงต..ตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ 
ออ..เมอืงภูเก็ต จเมอืงภูเก็ต จ..ภูเก็ตภูเก็ต    83000 83000 ((((พิกัด ใกล้พิกัด ใกล้
ศาลากลางศาลากลาง))))



👉 1.สแกน QR CODEพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตวั

ของนักศึกษาให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเรียน

นักศกึษาใหม่ 1/2563 จากนั้นกด  “ส่ง” 

👉 2.เข้ากลุ่มไลน ์; “กศน.อ าเภอเมืองภเูกต็” เพื่อ

รับข่าวสารประชาสมัพันธก์จิกรรมของทาง กศน.
👉 3.

ขั้นตอนการรบัสมคัร นกัศึกษาใหม่ 1/2563

👉 3.ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ 

ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2563 

((ย า้ว่าหลักฐานต้องครบ))

ตามที่อยู่นี้  งานทะเบียน กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต
3333//44 44 ถถ..ด ำรง ตด ำรง ต..ตลำดใหญ่ อตลำดใหญ่ อ..เมอืงภูเกต็ จเมอืงภูเกต็ จ..ภูเกต็  ภูเกต็  8300083000



การเทียบโอนผลการเรยีน
           เป็นการน าหลกัฐานแสดงผลการเรียนที่ได้เรียนมาจากหลกัสตูรต่าง ๆทัง้ในระบบและ

นอกระบบโรงเรียนแต่ไม่จบหลกัสูตรมาเทียบโอน เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สมคัรเรียน
กับ กศน. ได้แก่

1. หลักฐานแสดงผลการเรียนในระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสตูร (ลาออก) ดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า

2. หลกัฐานแสดงผลการเรียนนอกระบบโรงเรียนที่ไม่จบหลักสูตร ดงันี้
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. หลกัสูตรการศกึษาตา่งประเทศจากสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานวิทยฐานะ

หลักเกณฑก์รณีสมัครแบบเทยีบโอน



11..วุฒกิารศกึษาฉบับจริง พรอ้มส าเนา                          จ านวน วุฒกิารศกึษาฉบับจริง พรอ้มส าเนา                          จ านวน 22  ฉบับฉบับ

22..ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัครส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัคร                                                           จ านวน จ านวน 22  ฉบับฉบับ

33..ส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัครส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร                                                           จ านวน จ านวน 2 2 ฉบับฉบับ

44..ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชน หรอืใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชน หรอืใบมรณะบัตร ( ( ในกรณเีสียชีวิตในกรณเีสียชีวิต) ) อย่างใดอย่างอย่างใดอย่าง
หนึ่งของ บิดาและมารดา หนึ่งของ บิดาและมารดา                             จ านวน จ านวน 1 1 ฉบับ ฉบับ 
55..รูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายหน้าตรง((เสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาว)  )  ขนาด ขนาด 11  นิ้ว                จ านวน นิ้ว                จ านวน 33  รูป รูป ( ( ตดิที่ใบสมัคร ตดิที่ใบสมัคร 1 1 รูปรูป))
66..เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อ//นามสกุล ฯลฯ               จ านวน นามสกุล ฯลฯ               จ านวน 22  ฉบับฉบับ
77..ใบสมัคร ใบสมัคร ( ( โหลดมาโหลดมา))พร้อมเขยีนข้อมูลให้ครบถ้วน          จ านวน  พร้อมเขยีนข้อมูลให้ครบถ้วน          จ านวน  1 1 ชุดชุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ
เบอร์ส านักงาน โทร 076-211277, ครูสุจิตรา 0895927676  ครูนู 0872951067

หลักฐานประกอบการสมัครส าหรบันักศกึษาท่ีจะเทยีบโอน หลักฐานประกอบการสมัครส าหรบันักศกึษาท่ีจะเทยีบโอน ( ( ส่งหลักฐานด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณยี์ส่งหลักฐานด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณยี์))



หลักฐานประกอบการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ( ( ส่งหลักฐานด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณีย์ส่งหลักฐานด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณีย์))

11..  ส าเนา วุฒิการศึกษาฉบับ                         จ านวน ส าเนา วุฒิการศึกษาฉบับ                         จ านวน 22  ฉบับ  ฉบับ  ( ( ฉบับจริงน ามาวันรายงานตัวฉบับจริงน ามาวันรายงานตัว))

22..ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัครส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมัคร                               จ านวน จ านวน 22  ฉบับฉบับ

33..ส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัครส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร                               จ านวน จ านวน 2 2 ฉบับฉบับ

44..ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชน หรอืใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชน หรอืใบมรณะบัตร ( ( ในกรณเีสียชีวติในกรณเีสียชีวติ) ) อย่างใดอย่างใด
อย่างหนึ่ง ของ บิดาและมารดา จ านวน อย่างหนึ่ง ของ บิดาและมารดา จ านวน 1 1 ฉบับ ฉบับ 
55..รูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายหน้าตรง((เสื้อเชิ้ตสขีาวเสื้อเชิ้ตสขีาว) ) ขนาด ขนาด 11  นิ้ว   จ านวน นิ้ว   จ านวน 44  รูป รูป ( ( ติดท่ีใบสมัคร ติดท่ีใบสมัคร 1 1 รูปรูป))
66..เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อ//นามสกุล ฯลฯ จ านวน นามสกุล ฯลฯ จ านวน 1 1 ฉบับ ฉบับ 
77..ใบสมัคร ใบสมัคร ( ( โหลดมาโหลดมา))พร้อมเขยีนข้อมูลให้ครบถ้วน     จ านวน  พร้อมเขยีนข้อมูลให้ครบถ้วน     จ านวน  1 1 ชุดชุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ
เบอร์ส านักงาน โทร 076-211277, ครูสุจิตรา 0895927676  ครูนู 0872951067

ในกรณีเรียนแบบปกติ หรือไม่สามารถเทียบโอนได้



กศน.ต าบลตลาดใหญ่กศน.ต าบลตลาดใหญ่

ตารางการพบกลุ่ม สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

ระดับ วันพบกลุ่ม หมายเหตุ

ประถมศกึษา วันพุธ เลือกเรยีนได้แค่
วันเดียวเท่าน้ัน 
เลือกเรียนให้ตรง
กับวันหยุดงาน
นะคะ 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

พฤหัสบดี 
(กรณเีทยีบ

โอน) 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุธ ห้องท่ี1

พุธ ห้องที่ 2
พฤหัสบดี ศุกร์ 

( กรณเีทยีบโอน ) 

 
เสาร์ อาทิตย์



Report ;  กศน.ต าบลตลาดใหญ่  สงักัดกศน.อ าเภอเมืองภูเกต็
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563 👩 👩👩 👩👩👩 👩👩 👩

เร่ิมสมัครได้ตั้งวันนี ้- จนถงึ 30 เมษายน 2563
เพียง 3 ขัน้ตอน ดังนี้

👉1.เลอืกลิ้งค์รับสมัครหรอืสแกนQR Code หรือกด link นี้ https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
👉👉2.กรอกขอ้มูลส่วนตัวของนักศึกษาเพื่อสมัครเรยีน จากนั้นกดส่ง
👉👉👉3. ระบบจะส่งใบสมัครเป็นไฟล์ PDF ไปยังอเีมลล์ของผู้สมคัรหลังจากนั้นปริ้นใบสมัครและแนบ
เอกสารการสมัคร
👉👉👉👉4.หลักฐานส่งมายังกศน.อ าเภอเมอืงภูเก็ตด้วยตนเองหรือสง่ไปรษณีย์
# ที่อยู่ กศน.อ าเภอเมอืงภูเก็ต    33/44 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
# ตดิต่อทาง id line : กศน.อ าเภอเมอืงภเูก็ต
   หรือติดต่อเบอรส์ านักงาน โทร 076-211277, 
     ครูสุจิตรา 0895927676  ครูนู 0872951067

id line : กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต

https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA
https://forms.gle/1dV23wSA4meWRzNVA


ลงทะเบยีนนักศึกษาเก่า 1/63


