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ตําบล / แขวง

โรงเรียน

อําเภอ / เขต

วันเขาเรียน

จังหวัด

โรงเรียนเดิม
จังหวัด
ชั้นเรียนสุดทาย

ชื่อ

เลขประจําตัวนักเรียน
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

เดือน
เพศ

สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ชื่อสกุล

( )

ติดรูป

3 X 4 ซม.

ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประโคนชัย
ตัวอยาง

บุรีรัมย
บุรีรัมย เขต 2

12  มีนาคม  2546
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย
อนุบาลปท่ี 2

เด็กหญิงกรรณิการ
สุพพัตกุล

15325
2-5495-14585-52-9

หญิง ศาสนา

ปการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย 4200
ค11101 คณิตศาสตร 4200
ว11101 วิทยาศาสตร 480
ส11101 สังคมศึกษาฯ 480
ส11102 ประวัติศาสตร 440
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 480
ศ11101 ศิลปะ 480
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 440
อ11101 ภาษาอังกฤษ 440
รายวิชาเพิ่มเติม
ท11201 ทักษะการอาน 440

ปการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท12101 ภาษาไทย 3.5200
ค12101 คณิตศาสตร 3.5200
ว12101 วิทยาศาสตร 3.580
ส12101 สังคมศึกษาฯ 3.580
ส12102 ประวัติศาสตร 3.540
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.580
ศ12101 ศิลปะ 3.580
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.540
อ12101 ภาษาอังกฤษ 3.540
รายวิชาเพิ่มเติม
ท12201 ทักษะการอาน 3.540

ปการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
รายวิชาพื้นฐาน
ท13101 ภาษาไทย 3200
ค13101 คณิตศาสตร 3200
ว13101 วิทยาศาสตร 380
ส13101 สังคมศึกษาฯ 380
ส13102 ประวัติศาสตร 340
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 380
ศ13101 ศิลปะ 380
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 340
อ13101 ภาษาอังกฤษ 340
รายวิชาเพิ่มเติม
ท13201 ทักษะการอาน 340

ปการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
รายวิชาพื้นฐาน
ท14101 ภาษาไทย 2.5200
ค14101 คณิตศาสตร 2.5200
ว14101 วิทยาศาสตร 2.580
ส14101 สังคมศึกษาฯ 2.580
ส14102 ประวัติศาสตร 2.540
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2.580
ศ14101 ศิลปะ 2.580
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.540
อ14101 ภาษาอังกฤษ 2.540
รายวิชาเพิ่มเติม
ค14201 ทักษะการคิด 2.540

ปการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
รายวิชาพื้นฐาน
ท15101 ภาษาไทย 2200
ค15101 คณิตศาสตร 2200
ว15101 วิทยาศาสตร 280
ส15101 สังคมศึกษาฯ 280
ส15102 ประวัติศาสตร 240
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 280
ศ15101 ศิลปะ 280
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 240
อ15101 ภาษาอังกฤษ 240
รายวิชาเพิ่มเติม
ค15201 ทักษะการคิด 240

ปการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รายวิชาพื้นฐาน
ท16101 ภาษาไทย 4200
ค16101 คณิตศาสตร 4200
ว16101 วิทยาศาสตร 480
ส16101 สังคมศึกษาฯ 480
ส16102 ประวัติศาสตร 440
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 480
ศ16101 ศิลปะ 480
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 440
อ16101 ภาษาอังกฤษ 440
รายวิชาเพิ่มเติม
ค16201 ทักษะการคิด 440
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นายเกีย  สุพพัตกุล
นางองุน  สุพพัตกุล
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