
 
 
 
ที ่ศธ ๐๒๑๐.๔๒๑๕/๔๐๐                                           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                                           อ าเภอพลับพลาชัย  ถนนประโคนชัย – กระสัง  
                                                                           จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๕๐ 
 

                                ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสรุปผลการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
      

อ้างถึง  หนังสือ ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒/ว๙๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสรุปผล
การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๑  ชุด 

   

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย ด าเนินการสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และสรุปผลผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
                   

ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย ได้ด าเนินการสรุป
จ านวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และสรุปผลผลการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังแนบมาพร้อมนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ   

    

              
 
                 ( นายสุริยันต์  เรืองมนตรี ) 

                            ผู้อ านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย 
 
 
กลุ่มงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๘๐๗๙   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๗๒๕๑๙๗๐ 
E-Mail: phlapphlachai@buriram.nfe.go.th 

mailto:phlapphlachai@buriram.nfe.go.th


 
 

 
สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ระดับ ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - 3 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 2 

รวม 1 4 5 
 
        
       
        
      ลงชื่อ...........................................ผู้รายงานข้อมูล 
             ( นางนลินี  จันทร์เปล่ง ) 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้รับรองข้อมูล 
            ( นายสุริยันต์  เรืองมนตรี ) 
      วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่
รหัสประจ าตัว 

ผู้เข้ารับการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือ   -   สกุล อาย ุ อาชีพ 

ผลการประเมิน 
มิติประสบการณ ์

ผลการประเมิน 
มิติความรู้ความคดิ 

สรุปผลการ
ประเมิน 
2 มิติ 

ผ่าน/ไมผ่่าน 

ผลประเมิน 
การเข้าร่วม 

สัมมนาวิชาการ 
ผ่าน/ไมผ่่าน 

หมาย
เหต ุรวมคะแนน 

3 มาตรฐาน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รวมคะแนน 
6 มาตรฐาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. 6012100016 3-3107-00679-73-3 น.ส.ทัศนีย์  ฉิมพลีพันธ์ 56 เสริมสวย 80 66.00 253 63.25 ผ่าน ผ่าน  
2. 6022100016 3-3107-00500-36-9 นางจิดาภา  กงเตียส 55 ท านา 93 77.00 259 64.75 ผ่าน ผ่าน  
3. 6022100024 3-3107-00699-78-5 นางจารุวรรณ  เซอร์มานี 56 ท านา 93 78.00 280 70.00 ผ่าน ผ่าน  
             

 
 

 
 

ลงชื่อ..................................ผูก้รอกคะแนนและประมวลผล  ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจ/ทาน        ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบ 
      (นายวิชิต  ชัยวิเศษ)       (นางนลินี  จันทร์เปล่ง)                                (นายสุรยิันต์  เรืองมนตรี) 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่
รหัสประจ าตัว 

ผู้เข้ารับการประเมิน 
เทียบระดับการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือ   -   สกุล อาย ุ อาชีพ 

ผลการประเมิน 
มิติประสบการณ ์

ผลการประเมิน 
มิติความรู้ความคดิ 

สรุปผลการ
ประเมิน 
2 มิติ 

ผ่าน/ไมผ่่าน 

ผลประเมิน 
การเข้าร่วม 

สัมมนาวิชาการ 
ผ่าน/ไมผ่่าน 

หมาย
เหต ุรวมคะแนน 

3 มาตรฐาน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

รวมคะแนน 
6 มาตรฐาน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. 6023100017 3-3107-00247-30-2 นายไทยรุ่ง  ซิวประโคน 41 ผู้ใหญ่บ้าน 98 82.00 285.50 71.38 ผ่าน ผ่าน  
2. 6023100025 3-3107-01133-52-1 นางจินดา  จันทร์ภักดี 39 ท านา 98 82.00 287 71.75 ผ่าน ผ่าน  
             
             

 
 

ลงชื่อ..................................ผูก้รอกคะแนนและประมวลผล  ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจ/ทาน        ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบ 
      (นายวิชิต  ชัยวิเศษ)       (นางนลินี  จันทร์เปล่ง)                                (นายสุรยิันต์  เรืองมนตรี) 
 

 
 
 
 


