
 

 

 
 

                                                         

 แบบบันทึก  งานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

เอกสาร ชื่อแบบบันทึก การใช ้
กิจการนักเรียน  1 ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครองมารับไปธุระ/กลับบ้าน 
กิจการนักเรียน  2 รายงานพฤติกรรมนักเรียน ครูทุกท่าน แจ้งให้ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับ/  

งานกิจการฯ ทราบ 
กิจการนักเรียน  3 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับ/  งานกิจการฯ  

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
กิจการนักเรียน  4 
และ 4/1 

รายงานการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับ/  งานกิจการฯ 
บันทึก  เม่ือพบนักเรียนมีปัญหา และเชิญ
ผู้ปกครองพบ 

กิจการนักเรียน  5 ขอเชิญผู้ปกครองมาพบ ครูทุกท่าน เชิญพบได้ เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน 
ให้งานกิจการฯ ลงเลขหนังสือออก เพื่อบันทึก
เร่ืองไว้ 

กิจการนักเรียน  6 รับทราบ / แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน บันทึกเม่ือเชิญผู้ปกครองมาพบทุกคร้ัง 
กิจการนักเรียน  7 การทำทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองมาพบเม่ือผิดระเบียบร.ร.ร้ายแรง 
กิจการนักเรียน  8 ขออนุญาตหยุดพักการเรียน ผิดระเบียบร.ร.ร้ายแรง/ทำทัณฑ์บนมาแล้ว 1-2 

คร้ัง (อยู่ในดุลยพินิจ) 
กิจการนักเรียน  9 บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน เม่ือนักเรียนมาสายหลังโฮมรูม 
กิจการนักเรียน  10 บันทึกการอบรม / กิจกรรม นักเรียน  หัวหน้าระดับ  บันทึกทุกคร้ังเม่ืออบรมหรือให้

นักเรียนทำกิจกกรม 
กิจการนักเรียน  11 ขออนุญาตมาโรงเรียนสาย เม่ือมีความจำเป็นแต่ต้องมาทันเรียนคาบแรก 

(ผู้ปกครองมาทำ) 
กิจการนักเรียน  12 ใบลา (ตัวอย่างให้นักเรียนดู) เม่ือนักเรียนไม่มาเรียนใหเ้ขียนส่งทุกคร้ัง 
กิจการนักเรียน  13 บันทึกนักเรียนทำความดี เม่ือนักเรียนทำความดีทุกคร้ัง 
กิจการนักเรียน  14 
และ 14/1 

คำรับรองของผู้ปกครองและคำสัญญา
ของนักเรียน 

เม่ือประชุมผู้ปกครอง  ในภาคเรียนที่ 1ของทุกปี
การศึกษา 

กิจการนักเรียน  15 แบบบันทึกการทำกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้าระดับ/  งานกิจการฯ 
 ให้นักเรียนบนัทึกกิจกรรมที่ทำ 

หมายเหตุ :  ความผิดร้ายแรง  9 ประเภท ได้แก่ 1. สารเสพติด  2. การพนัน  3. พกพาอาวุธหรือวตัถุระเบิด  
4. ลักขโมย ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเอาทรัพย์บุคคลอื่น   5. ทะเลาะวิวาท  6. ชู้สาว  7. ก้าวร้าว  8. หนีเรียน   
9. ผิดซ้ำซาก    ( ใช้แบบกิจการนักเรียน 4-8 บันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง  ) 
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                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
 

ท่ี                                                        วันท่ี   ............   เดือน ................................ พ.ศ. ........…........ 
เร่ือง      ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

เรียน    งานกิจการนักเรียน 
   

ด้วยข้าพเจ้า (เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ......................................................................…………  
นักเรียน ชั้น ม…...... / ….…..  เลขท่ี …........….มีความประสงค์ขอออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ต้ังแต่ เวลา .....……….....………......... น. ถึง เวลา ................………………... น. หรือ   กลับบ้าน เวลา  ..………………........... น. 
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
 

 

1. ลงชื่อ .................……......…….................. นักเรียน       
          (                                        ) 

 

2. ลงชื่อ ...................................…................... ผู้ปกครอง 
      (                                           ) 

3. ทราบ                                                                   
           ลงชื่อ…..................……........................... 
                (                                         )                      
      ครูท่ีปรึกษาประจำชั้น ม………/...……… 

4.   อนุญาต 
     ลงชื่อ ................................…..…/................................... 
           (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล / ........................... ) 
           ผู้ช่วยรองฯกิจการนักเรียน / .....................................     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
           ส่วนที่ 1 ครูที่ปรึกษาติดไว้กับสมุดบันทึกการสอน               ส่วนที่ 2   นักเรียนนำไปเพื่อเป็นหลักฐานแสดง 
                 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน                         แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 

            วันท่ี………............ / ......……..........  / .......……......          วันท่ี ......…….... / ....…....……......  / ..…......…... 
    อนุญาตให.้.........................................................…...……         อนุญาตให.้........................................................................ 
    ชั้น ม.  ....……...../……………   เลขท่ี...........……..…               ชั้น ม.  …...……../..............   เลขท่ี.........………..…… 
    ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ....................….......... …         ออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อ................………..................... 
…………… ...........................................................………………      ............................................................................................               
ต้ังแต่เวลา ...........…........ น. ถึง เวลา..............……..น.            ต้ังแต่เวลา ..............…... น. ถึง เวลา..................น.        
สถานท่ีไป......................................................………...........        สถานท่ีไป.......................................................................... 
 
    ลงชื่อ....................................../…….......................ผู้อนุญาต   ลงชื่อ........................................./……….....................ผู้อนุญาต 
    (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล / ............................. …)               (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล / ................................. ) 
    ผู้ช่วยรองฯกิจการนักเรียน   / ..................................                  ผู้ช่วยรองฯกิจการนักเรียน / .....................................                                                                                       
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ท่ี                                                        วันท่ี   ............   เดือน .................. พ.ศ. ............... 
เรื่อง      รายงานพฤติกรรมนักเรียน 
 

เรียน     ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน ม. ......... / ...........    
   

ด้วย (เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว)................................................................................... 
นักเรียน ช้ัน ม. .....……........…...............  เลขท่ี  ....................         นักเรียนในความปกครองดูแลของครูท่ีปรึกษา  
ช่ือ .......................................................................................……......ได้ทำผิดระเบียบของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วยเรื่อง 

1. ........................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................................... 

สถานท่ี ..........................................................วนัท่ี ..........  เดือน.................................  พ.ศ. ............เวลา ............. น. 
  

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
                 ลงช่ือ .............................................................. ผู้รายงาน 

                                                          (                                              )                         
                                                ลงช่ือ....................................................... นักเรียน รับทราบ                   
                                                      

ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน หัวหน้าระดับช้ัน 
         

        ข้าพเจ้าได้เรียกนักเรียนดังกล่าวมาพบและ
สอบถามแล้ว   ผลปรากฎว่า…………………………………….. 
…………………………………………………………....................... 
……………………………………………………….......................… 
ได้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
          แนะนำตักเตือน             อื่นๆ……………………. 
         ลงช่ือ………………………………………… 
               (                                  ) 

ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน ม……………………. 
  

           

          ความเห็น…………………………………..............…… 
……………………………………………………......................…… 
……………………………………………….....................………… 
…………………………………………….....................…………… 
…………………………………………….....................…………… 
…………………………………………......................…………….. 
           ลงช่ือ………………………………………… 
                  (                                 ) 

หัวหน้าระดับช้ัน ม……………………. 
 

     
    ทราบ   ขอบคุณ 
     .......................................................................................................................................................... 
 
                                                               (นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล) 
                                                   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ท่ี  กร             /                                                                          กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน 
                                                                                                โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
                         ตำบลคลองด่าน    อำเภอบางบ่อ 
                         จังหวัดสมุทรปราการ   10550 
                                                             วันท่ี....….......เดือน..........…………..........พ.ศ. .....……...... 
เร่ือง        พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
เรียน        ผู้ปกครอง (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)...................................................................................................................          
            ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)..............……….............................................................………...........…………เลข
ประจำตัว..................... ………ชั้น ม. ............. /............  เลขท่ี ....….............ซึ่งเป็นนักเรียนในความปกครองของท่าน 
ได้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา  ดังนี้ 

ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านการแต่งกาย อื่นๆ 
1. (   )  ไม่มีอุปกรณ์การเรียน 
2. (   )   ขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลา ..............  วัน 
3. (   )   ขาดเรียนบ่อยครั้ง 
4. (   )   ไม่เข้าเรียนบางวิชา 
 คือ ........................................... 
.................................................. 
5. (   )   หนีโรงเรียน 

1.(   )    มาสาย  .............  วัน 
2.(   )    มาสายบ่อยครั้ง 
3.(   )    ก้าวร้าว 
4. (   )    เล่นการพนัน 
5.  (   )    เสพสิ่งเสพติด 
………………….................... 
6. (   )    ลักขโมย................... 
............................................... 
7. (   )    ส่อไปในทางชู้สาว 
8. (   )     ทะเละวิวาท 
9. (   )     ผิดซ้ำซาก 

1. (   )    ทรงผม 
2. (   )    เข็มขัด 
3. (   )    กางเกง ................... 
4. (   )    รองเท้า 
5. (   )    ถุงเท้า 
6. (   )    เสื้อ ......................... 
7. (   )    กระโปรง 
8. (   )    สวมเครื่องประดับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

โดยทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ได้ดำเนินการ  ดังน้ี  (    )  ว่าการตักเตือน  (    )   ทำกิจกรรม.............................................    
(   )  เชิญผู้ปกครอง  (    )    เก็บสิ่งของคือ  ........................................................................................................................................................  
และให้ผู้ปกครองมารับคืนที่ .......................................................................ภายในวันที่ ................ เดือน ..............................พ.ศ........................  
 และขอความร่วมมือให้ท่านเอาใจใส่ดูแล  ตักเตือน  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในปกครองของท่านด้วย  จักขอบคุณย่ิง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                    ขอแสดงความนับถือ 

 

              
                                                                        (                                             )             

                    ผู้ช่วยฯ กิจการนักเรียน/ หัวหน้าระดับชั้น / ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม. ............ / .............. 
 

  ลงชื่อ............................................................ นักเรียนรับทราบ     ลงชื่อ...................................................................... ผู้ปกครองรับทราบ 
                                                                                โทรศัพท์..............................................................เก่ียวของเป็น..................... 

  ลงชื่อ............................................................ผู้รับของคืน เก่ียวข้องกับนักเรียนเป็น…………………………………โทรศัพท์..................................... 
  รับสิ่งของคืน  วันที่................เดือน...........................พ.ศ....................                                                                                                   

งานกิจการนักเรียน  โทร.0-23301276 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ท่ี                                                                 วันที…......... เดือน ....….............. พ.ศ. .......….... 
เร่ือง      รายงานการสอบสวนพฤติกรรมนักเรียน 

 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์    
   

ด้วย  ( ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว )........................…………………....................................……….................................... 
ชั้น ม. ……... /..…... เลขท่ี ……..... ………………. ...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
................................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…. 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                             ลงชื่อ .........................…....................……......ครผูู้บันทึก 
                                   (..........................................................) 
                                                                        วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.......................... 
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จากการกระทำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ของ (ด.ช./ด.ญ./นาย / น.ส.)..........................................................................................ดังกล่าวได้พจิารณาลงโทษตาม
ระเบียบโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ดังนี ้
  1.  ว่ากล่าวตักเตือน 

2.  ตัดคะแนนความประพฤติ............................................................คะแนน 

3.  ทำทัณฑ์บน 

4.  ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม………………………………………………………………………… 
 

 
 ลงช่ือ...............................................................    ลงช่ือ.................................................................โทรศัพท์............................ 
      (...............................................................)                (................................................................) 
                    นักเรียนรับทราบ                   ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
 

ลงช่ือ...................................................................................               ลงช่ือ........................................................................... 
      (..................................................................................)                     (..........................................................................) 
                        ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน                                                        ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน 
 

 ลงช่ือ..............................................หัวหน้าระดับช้ัน     ลงช่ือ.....................................................ผู้ช่วยฯกิจการนักเรียน                    
       (.............................................)                                  (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)                                                                                           
                                                                                                                     

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
 

                                                       
              ( นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ ) 
     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
   

 

ทราบ   และ   ขอบคุณ 
 

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

( นายวิสูตร     ยอดสุข ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
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ท่ี  กร            /                                                                         กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

                     โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
                            ตำบลคลองด่าน    อำเภอบางบ่อ 
                            จังหวัดสมุทรปราการ    10550 
 

                                                                วันท่ี......….....เดือน.......………….….......พ.ศ. .........….. 
เรื่อง   ขอเชิญผู้ปกครองมาพบ 
 
เรียน   ผู้ปกครอง ( ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว )  ...............................................................………………..          
 
  ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)............................……….………...…......... เลขประจำตัว....…......…….. 
ช้ัน ม. …….....  /.........….ซึ่งเป็นนักเรียนในความปกครองของท่าน มีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม    สมควรได้รับคำแนะนำ  
และดูแลเอาใจใส่  แก้ไขพฤติกรรมอย่างเร่งด่วน   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   ใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาพบเพื่อ
รับทราบพฤติกรรมและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ในวันท่ี...….............................….........……
เวลา ….….……...........น.     ณ  ห้อง .........….......…..........  อาคาร ......………………….......………..  ช้ัน  .…................................. 
โดยพบกับ............................................................................................................................................................………............... 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                ( นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล )                          
                                                    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
โทร .02-3301276    
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                      โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
ท่ี                                                                 วันที…......... เดือน ....….............. พ.ศ. .......….... 
เร่ือง      รับทราบ / แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน   ( ครั้งท่ี........./.............) 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์    
   

ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).......................……………………….............................................ผู้ปกครองของ  
(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว).......................……………………….............ชั้น ม. …... /....... เลขท่ี ........ เลขประจำตัว…………......….     
เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น....................................................ได้มาพบ..............................……………………………............................… 
เมื่อวันท่ี….........เดือน ....……..........พ.ศ. ...……...ได้ทราบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าคือ   

   1. ..................................................................................................................………………………………………..                         
              2. ..................................................................................................................……………………………………….. 
              3. ..................................................................................................................……………………………………….. 
              4. ..................................................................................................................……………………………………….. 
         ขอรับรองว่าจะร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ   ดังกล่าว โดยจะดูแล    อบรมสั่งสอน    
 ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด    หากนักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนอีกครั้ง  
ข้าพเจ้ายินดีและยนิยอมให้พิจารณาลงโทษนักเรียนได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ นักเรียน และตามระเบียบ
ของโรงเรียนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
                                                ลงชื่อ ....................................………………...........ผู้ปกครองนักเรียน   

                                                                      โทรศัพท์..........................................................................................  
                                                                      ลงชื่อ....................................................................นักเรียนรับทราบ                                                                                    
ลงชื่อ...................................................................................               ลงชื่อ........................................................................... 
      (..................................................................................)                     (..........................................................................) 
                        ครูท่ีปรึกษาประจำชั้น                                                        ครูท่ีปรึกษาประจำชัน้ 
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าระดับชั้น.       ลงชื่อ....................................................ผู้ช่วยฯ กิจการนักเรียน          
     (............................................................)                                 ( นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล )        
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
                                                       
              ( นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ ) 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน                             
           ทราบ 
           มอบฝ่ายงานกิจการนักเรียนดำเนินการตามระเบียบ 
 

                              ( นายวิสูตร     ยอดสุข ) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์                                                                                  
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                           โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
ท่ี                                                               วันท่ี   ............   เดือน ..........…………........ พ.ศ. ..........…….... 
เร่ือง      การทำทัณฑ์บน   (ครั้งท่ี........./...............) 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์    
  ด้วย (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................................................ผู้ปกครองของ  
(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว).......................................................…………………………...............ชั้น ม. ...….. / ...........  เลขท่ี  .................  
เลขประจำตัว....................………..คณะ... ..........……............  เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น....................................ได้ทราบปัญหาจาก 
ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับ และฝ่ายกิจการนกัเรียน   กรณีนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติตนไม่เหมาะสมตลอดจน 
ฝ่าฝนืระเบียบของโรงเรียนในเร่ือง
1............................................................................................................................................................................................... 
2............................................................................................................................................................................................... 
3............................................................................................................................................................................................... 
4...........................………………….....................................................................………………………........………............................. 
 ในฐานะผู้ปกครองของนักเรียน   ขอใหส้ัญญาและยืนยัน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนว่าจะควบคุม   ดูแล  แก้ไข
พฤติกรรม  (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)............................................………………................ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนและกระทำผิดใดๆ อีก   ยินดีใหท้างโรงเรียนพิจารณาโทษดังนี้     
                ให้พักการเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม              ให้ย้ายสถานศึกษา    ตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป 
   

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา  
 ลงชื่อ................................................................. ผู้บันทึก 

                                 (                                               )                                              
ลงชื่อ.............................................................................                   ลงชื่อ........................................................................... 
                           นักเรียนรับทราบ                 ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
ลงชื่อ........................................................ครูท่ีปรึกษาประจำชัน้     ลงชื่อ................................................ครูท่ีปรึกษาประจำชัน้ 
      (.......................................................)                                     (................................................) 
 
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าระดับชั้น         ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยฯ กิจการนักเรียน          
     (............................................................)                                  ( นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล )        
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
                                                       
                   ( นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ ) 
     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน              
      ทราบ 
      อนุญาต  มอบงานกิจการนักเรียนดำเนนิการตามระเบียบ 
 

                 ( นายวิสูตร     ยอดสุข )                                                                                                                                                       
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
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                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
ท่ี                                             วันท่ี   ................   เดือน ................................. พ.ศ. ...................... 
เรื่อง      ขออนุญาตหยุดพักการเรียน    (ครั้งท่ี........./................) 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
  เนื่องด้วยข้าพเจ้า   ..................................................................………................................  ผู้ปกครองของ   
(ด.ช,ด.ญ,นาย,น.ส) ..................................................……..................  ช้ัน ม. ......…../...........ซึ่งเกี่ยวขอ้งเป็น............................ 
ได้มาพบ ...........................................................................ครูท่ีปรึกษา/หัวหน้าระดับ/หัวหน้างานกิจการนักเรียน  หลายครั้ง
ในเรื่องความประพฤติของนักเรียนท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  ..….......…............................................................................................. 
.........................................................................................................................................…........................................................ 
………………………………………………………………………………………..…………ข้าพเจ้าได้ดูแลแก้ไขแล้วแต่ความประพฤติยังไม่ดีขึ้น  
ข้าพเจ้าจึงขอหยุดพักการเรียน ( ด.ช,ด.ญ,นาย,น.ส ) …..............................………...…………………..................….........….ไว้ก่อน  
ต้ังแต่วันท่ี........................................................................เป็นต้นไป  เพื่อจะได้นำไปดูแลปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น  
ในการหยุดพักการเรียนครั้งนี้  ข้าพเจ้า....................................................…........................จะเป็นผู้ดูแล จนกว่าความประพฤติ
จะดีขึ้น  จึงจะส่งกลับมาเรียนใหม่  ในวันท่ี................................................................................................................ 

    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                     

ลงช่ือ .............................................................ผู้ปกครองนักเรียน     ลงช่ือ .....................................…................นักเรียน      
ลงช่ือ .....................................................ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน     ลงช่ือ ..............................................ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน  
      (                                        )                                      (                                  )                                                             
ลงชื่อ...........................................................หวัหนา้ระดับช้ัน.       ลงช่ือ.............................................ผู้ช่วยฯ กิจการนักเรียน          
     (............................................................)                                 ( นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล )        

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
                                                       
          ( นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ ) 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                             
       
         ทราบ      อนุญาต     
         มอบงานกิจการนักเรียน  ดำเนินการตามระเบียบ  
                   
                              
                                                                     (นายวิสูตร     ยอดสุข)                                            
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
 

 

 



                                                                                                     
                                                                                                                     กิจการนักเรียน   13                                                                           
                                                   

 
                                                  บันทึกนักเรียนทำความดี 
 

                                                     วันท่ี ........  เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
     
   ช่ือ  (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)...........................…………….....….......……...................….......ช้ัน ม……..... /......….....  
เลขประจำตัว..........…...…… เลขท่ี  .............   คณะสี ….......... กระทำความดีโดย ....................………..……..……….. 
………………………………………………………………………………………………..………............................................................. 
สถานท่ี ………………………………………………………....…………วันท่ี……………....เดือน.............................พ.ศ................. 
เวลา……………………………………………………    
             
                                                       ลงช่ือ .......................................................นักเรียน       
                                                             (                                         )   
                                                       ลงช่ือ....................................................... ผู้รับรองการทำความดี                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                             (                                         )                                       
                                                       ลงช่ือ ......................................................ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน    
                                                             (                                         ) 
                                                       ลงช่ือ ......................................................ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน    
                                                             (                                         ) 
                                                       ลงช่ือ .....................................................  หัวหน้าระดับช้ัน 
                                                            (                                         ) 
                                            ลงช่ือ .....................................................หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                                     (นางสาวสาวิตรี    จันทร์เหนือ) 
                                                              
                                          ลงช่ือ ......................................................... 
                                                   (   นางสาวบุญเทียบ      ยงทะเล   ) 
                                           ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 

ส่งครูที่ปรึกษาเพื่อบันทึกลงสมุดเครือข่าย  การทำความดี 

และส่งหัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเก็บและบันทึกไว้ในธนาคารความดี 
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                                                               ใบลา 
                                                                            เขียนท่ี...............................................................……… 
          ................................................................................... 
                                                                   วันท่ี ...….....  เดือน .........……....…............ พ.ศ. ......…………. 

   
เรียน   ครูท่ีปรึกษาประจำ ช้ัน ม.  …...... / .......... ท่ีเคารพ  
 

                 ด้วยกระผม / ดิฉัน (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว).........................………..…….............................................. 
นักเรียนช้ัน ม. ..…….. / …........ เลขประจำตัว.......……... เลขท่ี  .............   ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ   เนื่องจาก
......................……….......................................................................................................................................................... 
(กระผม / ดิฉัน)  จึงขออนุญาตลาหยุด …........ วัน   ต้ังแต่วันท่ี ….…….… เดือน......………..........…........ พ.ศ. ............... 
ถึงวันท่ี ..…….... เดือน ...…….................. พ.ศ. .....….......   ท้ังนี้เมื่อครบกำหนดแล้ว  (กระผม / ดิฉัน) จะมาเรียนตามปกติ 
 
                                                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
                                                                                                                               
                                                                      ลงช่ือ .................……………................................   นักเรียน                    
                                                                             (                                                )    
 
                 ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว )............................................................................... ... ผู้ปกครองของ 
 (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว )…………………………………………………เกี่ยวขอ้งเป็น.........................โทรศัพท์............................ 
ขอรับรองว่าข้อความท่ีเขียนนั้นเป็นความจริงทุกประการ 
                                                                                                          
                                                          ลงช่ือ ........…………….......................................ผู้ปกครองนักเรียน 
                                                                  (                                               )                                     
   
                                                          ลงช่ือ..............……………....................................    
                                                                  (                                               )   
                                                                       ครูท่ีปรึกษาประจำช้ันรับทราบ 
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                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                      โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์
ท่ี                                                  วันท่ี   ............   เดือน .....…................ พ.ศ. ............... 
เร่ือง      ขออนุญาตมาโรงเรียนสาย 

 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
   

เนื่องด้วยข้าพเจ้า   .......................................................................................โทร...........................................…........  ผู้ปกครองของ  
(ด.ช,ด.ญ,นาย,น.ส) ....................................….........…...…............  ชั้น ม. ...…../……... เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น................................. 
มีความประสงค์ขออนุญาตนักเรียนมาสายเนื่องจาก............................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดูแลให้   (ด.ช,ด.ญ,นาย,น.ส) .....................................................………...   มาให้ทันเรียนทุกวัน    

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
                                                                          

ลงชื่อ .............................................................ผู้ปกครองนักเรียน     ลงชื่อ .....................................…................นักเรียน      
       (                                       )                                 (                                     )                                                       
 
ลงชื่อ .....................................................ครูท่ีปรึกษาประจำชัน้     ลงชื่อ ..............................................ครูท่ีปรึกษาประจำชัน้  
      (                                        )                                      (                                  )                                                             
 
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าระดับชั้น       ลงชื่อ.............................................ผู้ช่วยฯ กิจการนักเรียน          
     (............................................................)                                 ( นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล )        
        
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
                                  
                      
         ( นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ ) 
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                             

         
         ทราบ    อนุญาต                                         
         มอบงานกิจการนักเรียน  ดำเนินการ  
                                         
                                                                      ( นายวิสูตร     ยอดสุข )                                            
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
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บันทึกการอบรมคุณธรรม / กิจกรรม  นักเรียน  ประจำสัปดาห์ 
ระดับชั้น ………………........……................…..      วันท่ี..…........…...เดือน..........................พ.ศ. ..................…. 

 

รายการอบรม  /  กิจกรรม 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………...........……............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ลงชื่อ ชั้น ลงชื่อ ชั้น ลงชื่อ ชั้น 

1  7  13  
2  8  14  
3  9  15  
4  10  16  
5  11  17  
6  12  18  
บันทึกเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าระดับชั้น.       ลงชื่อ.............................................ผู้ช่วยรองฯ กิจการนักเรียน          
     (............................................................)                                ( นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล )        
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                     
         - เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา                                               
                                                       
          ( นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ ) 
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                            
               

     ทราบ     
               ขอบคุณ  ................................................................................................. 
 

                                                                        (นายวิสูตร     ยอดสุข)      
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์    



                                                                                                                                                    

กิจการนักเรียน  9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
          ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
        ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรับทราบ 
     เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี.................... 

 

กิจการนักเรียน 9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
           ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรับทราบ 
 เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี...................... 
 

กิจการนักเรียน  9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
          ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรับทราบ 
   เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี....................... 

 

กิจการนักเรียน 9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
           ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรับทราบ 
 เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี..................... 
 

กิจการนักเรียน  9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
           ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรับทราบ 
   เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี.................... 

 

กิจการนักเรียน 9 
บัตรอนุญาตเข้าช้ันเรียน 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 
เข้าเรียนเวลา..............................................น. 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
          ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ลงช่ือ.................................................ครูผู้สอนรบัทราบ 
  เวลา....................................น.   คาบเรียนท่ี................... 
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                                                                                                                          เลขท่ี....................... 
 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองดานอนุสรณ์  

คำรับรองของผู้ปกครองในการมอบตัวนักเรียน  ปีการศึกษา.......................... 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี........................วันท่ี.........../....................../................. 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง, นางสาว).......................................................................อาชีพ..................................................... 
สถานท่ีทำงาน........................................................................................โทรศัพท์................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย....................................................ตำบล............................................................ 
อำเภอ.....................................จังหวัด...............................................................โทรศัพท์......................................................................... 
 ขอมอบตัว (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)..............................................................................................นักเรียนชั้น......................... 
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..................................................................ของข้าพเจ้า  เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
โดยรายละเอียดเป็นท่ีเข้าใจดีแล้ว  ขอรับรองต่อโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์  ดังนี้ 
 1. (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)..................................................................................................เป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เคยเสียหาย 
 2. ข้าพเจ้าจะดูแลตักเตือนอบรมสั่งสอนให้ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)..................................................................................... 
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน  ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 
 3. ข้าพเจ้าจะสนับสนุนให้(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)................................................................................................................ 
ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ  และกวดขันความประพฤติทางบ้านให้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมกับเป็นเยาวชนท่ีดี 
 4. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในทุกกรณีกับทางโรงเรียน  ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนท้ังด้านการเรียน  ความประพฤติ  
และอื่นๆ 
 5. หากนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติไม่ดี  หรือกระทำการท่ีขัดต่อระเบียบ และข้อกำหนดใดๆ ของ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์  ข้าพเจ้ายนิดีให้ทำโทษตามระเบียบ หรือข้อกำหนดนั้นๆ  หากทำความเสียหายต้องชดใช้
ให้กับทางโรงเรียน  หรือตามท่ีโรงเรียนพิจารณาให้นกัเรียนรับโทษตามสมควรแก่กรณีความผิดนั้นทุกประการ 
 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้(นาย,นาง,นางสาว)....................................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................... 
ของ(ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)...................................................................................................................มาเป็นผู้ปกครองแทนข้าพเจ้า 
หากข้าพเจ้าไม่สามารถมาได้ และถ้ามีปัญหาใดเกิดข้ึนข้าพเจ้ายนิดีรับผิดชอบทุกประการ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครองทำสัญญา    ลงชื่อ.............................................................ผู้ปกครองมาแทน 
       (...............................................................) โทร.................................   (........................................................)โทร.......................... 

ข้าพเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว)...................................................................................................รับทราบสัญญาทุกประการ 
ของผู้ปกครองพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของคำรับรองโดยเคร่งครัด 
                                                                                      ลงชื่อ........................................................................นักเรียน    
                                                                             

ลงชื่อ.............................................................พยาน (ครูท่ีปรึกษา)   ลงชื่อ.............................................................พยาน(ครูท่ีปรึกษา) 
       (............................................................)                                 (............................................................) 
 

ลงชื่อ.................................................หัวหน้าระดับชั้น    ลงชื่อ.............................................ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
      (...................................................)                           (นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล)   
                   

ลงชื่อ......................................................           ลงชื่อ............................................... 
                         ( นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ )                                         (นายวิสูตร     ยอดสุข) 
                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์                                                                                                                      
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คำสัญญาของนักเรียน 

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
  วันท่ี.....................เดือน..........................................พ.ศ........................... 

 ข้าพเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,นางสาว).................................................................................ชื่อเล่น...................................นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี..............................เลขท่ี..........................โทรศัพท์.........................................................ขอให้สัญญากับทางโรงเรียน
หลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์  ดังนี้ 
 1. ข้าพเจ้าจะต้ังใจเลา่เรียน  จะมาเรียนโดยสมำ่เสมอ  และจะไม่ขาดเรียน ถ้าไม่จำเป็น  ถ้ามีการขาดเรียนในกรณีที่จำเป็น 
ข้าพเจ้าจะเขียนใบลาทุกครั้งและแจ้งให้โรงเรียนทราบ 
 2. ข้าพเจ้าจะประพฤติในสิ่งท่ีดีงาม  มิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและสถานศึกษา  จะไม่ก่อปัญหาความวุ่นวายให้เกิด
แก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และสถาบันอืน่ๆ ไม่ว่าด้วยประการใด 
 3. ข้าพเจ้าจะรักษาสมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา  ไม่ทำความเสียหายต่อ
สมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม 
 4. ข้าพเจ้าจะไม่หนีเรียน จะไม่ขาดสอบ  หากขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล  หรือขาดสอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบ  ติดต่อกัน  
2  ภาคเรียน  ซึ่งแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ขยันหมั่นศึกษาไม่เป็นนักเรียนอย่างสมภาคภูมิ  ข้าพเจ้ายินดีขอลาออกจากโรงเรียนหลวง
พ่อปานคลอด่านอนุสรณ์ เพื่อปรับปรุงตนเอง 
 5. ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ต่อการเรียน  ต้ังใจทำการบ้าน  ทำงานท่ีครูมอบหมาย  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และส่งงานโดย
ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
 6. ข้าพเจ้าจะเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนแนะนำ  ตักเตือน  ของครู ทุกท่านในสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยความเต็มใจ  โดยไม่
แสดงกิริยา  วาจาท่ีไม่สุภาพ  หรือก้าวร้าวต่อครู และผู้อื่น 
 7. ข้าพเจ้าจะแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน  ท้ังจะประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
หลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์อย่างเคร่งครัด 
 8. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์แล้วโดยละเอียด 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎเกณฑ์  ข้อบังคับท่ีโรงเรียนกำหนด  ในเร่ืองความประพฤติ และเร่ืองอื่นๆ  ท่ีใช้ในการ
กำกับ  ติดตาม  แก้ไข พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน    ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการปกครองนักเรียนโดยภาพรวมของโรงเรียน  
และปรากฏเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณส์ืบไป 
 

ลงชื่อ............................................................นักเรียนผู้ให้คำสัญญา     ลงชื่อ...........................................................พยาน(ครูท่ีปรึกษา) 
      (...........................................................)                                      (.........................................................) 
ลงชื่อ................................................พยาน(ครูท่ีปรึกษา)        ลงชื่อ...........................................หัวหน้าระดับชั้น 
 

       ลงชื่อ...........................................................................ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
                                            (นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล) 
 

       ลงชื่อ...........................................................................รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
                                              (นายธรรศกร    ดิษฐสุวรรณ) 
 

                            ลงชื่อ............................................................................ 
                                             (นายวิสูตร     ยอดสุข) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพอ่ปานคลองด่านอนุสรณ์                
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แบบบันทึกการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    ครั้งท่ี........... 
 

ของ (ด.ญ.,ด.ช.,นาย,น.ส.).........................................................................ชั้น.........................เลขท่ี....................... 
 

 
วัน เดือน ปี 

 
รายการกิจกรรมที่ทำ 

 
นักเรียนผู้ที่ปฏิบัติ

กิจกรรม 

 
ผู้ดูแล/ผู้รับรอง 

การปฏิบัติกิจกรรม 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
เรียน  ผู้อำนวยการเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ..........................................ครูท่ีปรึกษาประจำชั้น       ลงชื่อ..........................................ครูท่ีปรึกษาประจำชั้น 
               (........................................)                                       (........................................) 
 

  ลงชื่อ..........................................หัวหน้าระดับชั้น   ลงชื่อ................................................ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
         (........................................)                             (นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล) 
                                              

  ลงชื่อ...........................................  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                                                                             
             ( นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ ) 
 

               ทราบ    ขอบคุณ 
               .................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                    ลงชื่อ.................................................... 
                                                                           (นายวิสูตร     ยอดสุข) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
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บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กิจการนักเรียน  16 
 
 

บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กิจการนักเรียน  16 
 
 

บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กิจการนักเรียน  16 
 
 

บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กิจการนักเรียน  16 
 
 

บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กิจการนักเรียน  16 
 
 

บัตรอนุญาตเข้าห้องสอบ 

วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.................... 
อนุญาตให้..................................................................... 

         ช้ัน....................................เลขท่ี..................... 

 

         ลงช่ือ.................................................ผู้อนญุาต      
                 (นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล)     
         ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 



 
 

 

บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ดูแลระเบียบวินัยและความเรียบร้อยนักเรียน  
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 

 

 
วัน /เดือน/ปี 

(07.50-08.40 น.) 

 
ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
(หน้าประตูร.ร.) 

 
เหตุการณ์ 

 
การแก้ไขปรับปรุง 

และพัฒนา 

 
ลงชื่อ 

ผู้บันทึก 
 

จันทร์ 
 

………………..……… 

    
  
  
  

 
อังคาร 

 

……………...………… 

    
  
  
  

 
พุธ 

 

……………………..… 

    
  
  
  

 
พฤหัสบดี 

 

……………………..… 

    
  
  
  

 

ศุกร์ 
 

……………………..... 

    
  
  
  

 
 

    เรียน  ผูอ้ำนวยการ 
               -  เพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 
     
                      (นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล) 
                ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

     เรียน  ผูอ้ำนวยการ 
                - เพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 
 
                         (  นายธรรศกร   ดิษฐสุวรรณ  ) 
                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   
 

               ทราบ และ ขอบคุณ  ………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 

                                                              (นายวิสูตร     ยอดสุข) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 



 

 

 
 

บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน...............................................คณะ............................................ 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 

วันที่ ................เดือน.............................................................พ.ศ. ......................... 
 

บริเวณที่รับผิดชอบ บันทึกเหตุการณ์ ลงช่ือผู้บันทึก 
ประตูเช้า 

เวลา 07.00-07.50 น. 
  
 

ประตูเย็น 
เวลา 15.40-16.20 น. 

  
 

พิธีหน้าเสาธง 
07.50-08.20 น. 

  
 

ห้องน้ำ (เชา้) 
เวลา 07.00-07.50 น. 

  
 

ห้องน้ำ (กลางวัน) 
เวลา 10.50-11.40 น. 

  
 

ห้องน้ำ (กลางวัน) 
เวลา 11.40-12.30 น. 

  

 

โรงอาหาร (เชา้) 
เวลา 07.00-07.50 น 

  
 

โรงอาหาร (กลางวัน) 
เวลา 10.50-11.40 น. 

  
 

โรงอาหาร (กลางวัน) 
เวลา 11.40-12.30 น. 

  
 

 
บันทึกเพิ่มเติม 

  
  
  

 
   
บันทึกหัวหน้าคณะ 
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
    ลงชื่อ                                            หัวหน้าคณะ 
           (........................................................) 

 
  เรียน  ผู้อำนวยการ 
           -  เพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 
     
                      ( นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล ) 
                ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

เรียน  ผู้อำนวยการ 

          -   เพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณา 

                     (  นายธรรศกร    ดิษฐสุวรรณ  ) 
              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  

             ทราบ และ ขอบคุณ   

…………………………………………………………………………………………………. 

                       ( นายวิสูตร     ยอดสุข ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 



 
 

 
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน...............................................คณะ............................................ 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 

วันที่ ..................เดือน..............................................................พ.ศ. ......................... 
 

 
บริเวณที่ดูแลและพัฒนา 

นักเรียน ชั้น
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
 

ลงชื่อผู้บันทึก 

1. พื้นท่ีบริเวณหน้าอาคาร 1 ตลอดแนว
อาคารถึงรั้วท้ังสองฝั่งและอาคาร 4 

   

2. พื้นท่ีบริเวณหลังอาคาร 1 
 และโดม  ถึงรั้วท้ังสองฝั่ง   

   

3. พื้นท่ีบริเวณหน้า-หลัง อาคาร 2 ตลอด
แนวอาคารถึงรั้วท้ังสองฝั่งและหอประชุม
เก่า 

   

4. พื้นท่ีบริเวณโรงอาหารใหม่ตลอดแนวถึง
ห้องน้ำ และอาคาร 3 

   

5. พื้นท่ีบริเวณรอบอาคาร  
อุตสาหกรรม, ดนตรี1, คหกรรม 

   

6. พื้นท่ีบริเวณรอบโรงอาหารเก่า และ
อาคารสำนักงานกจิการนักเรียน,  
ดนตรี2, โรงจอดรถ 
 

   

 
 

 
บันทึกหัวหน้าคณะ 
 

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

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

    ลงชื่อ                                            หัวหน้าคณะ 
           (........................................................) 

 
เรียน  ผู้อำนวยการ 
         -  เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา 
     

                     ( นางสาวบุญเทียบ   ยงทะเล ) 
                 ผู้ช่วยรองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
เรียน  ผู้อำนวยการ 
          -   เพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา 
 
 

                     (  นายธรรศกร    ดิษฐสุวรรณ  ) 
            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   
            ทราบ และ ขอบคุณ   

…………………………………………………………………………………………. 
 
 
                       ( นายวิสูตร     ยอดสุข ) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

 


