คํานํา
การศึกษาในปัจจุบนั ได้พฒั นาขึนมากทังด้านปริ มาณและคุณภาพ ซึงองค์ประกอบทีสําคัญในการพัฒนา
การศึกษาพืนฐานหลายประการ ได้แก่ องค์กรต่างๆ บุคลากร อาคารสถานที เครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ งาน
ทะเบียน – วัดผล ก็เป็ นอีกงานหนึงทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาด้วย ซึงในการดําเนินงาน งานทะเบียน
– วัดผล ให้มีคุณภาพดีขึน แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ ทีมีรูปแบบทีดีก็มีส่วนทําให้ดาํ เนินงานคล่องตัว รวดเร็ ว เป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ น
ดังนันงานทะเบียน – วัดผล ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงได้จดั ทําและปรับปรุ งแบบฟอร์ม
ต่างๆ ทีใช้ในงานทะเบียน – วัดผล ซึงอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่จะได้ปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ นในโอกาสต่อไป และคาด
ว่าแบบฟอรม์ต่าง ๆ ทีได้ปรับปรุ งในครังนีจะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน ครู - อาจารย์ ของโรงเรี ยนต่อไป

งานทะเบียนวัดผล
กลุ่มบริ หารวิชาการ
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

สารบัญ
ชือแบบฟอร์ม
วก.1 ใบสมัครการเข้าศึกษาต่อ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 (เขตพืนทีบริ การและบ้านใกล้โรงเรี ยน)
วก.2 ใบสมัครการเข้าศึกษาต่อ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 (นอกเขตพืนทีบริ การและต่างจังหวัด)
วก.3 ใบสมัครการเข้าศึกษาต่อ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วก.4 ใบมอบตัวนักเรี ยน
วก.5 แบบแจ้งรายชือนักเรี ยนไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรี ยน
วก.6 แบบคําร้องขอมีสิทธิสอบปลายภาคเรี ยน
วก.7 แบบบันทึกการส่งข้อสอบ
วก.8 แบบบันทึกการเบิกกระดาษคําตอบ
วก.9 แบบประกาศรายชือนักเรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80%
วก.10 ใบปะหน้ากระดาษคําตอบ
วก.11 แบบคําร้องเปลียนการเรี ยน
วก.12 แบบบันทึกการเบิก ปพ.5
วก.13 แบบขออนุมตั ิให้ผลการเรี ยน ร
วก.14 แบบคําร้องขอแก้ มผ.
วก.15 แบบรายงานเวลาเรี ยนเพิมเติมกรณีนกั เรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80%
วก.16 แบบคําร้องแก้ มส.
วก.17 แบบคําร้องขอแก้ ร.
วก.18 แบบแจ้งรายชือนักเรี ยนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรี ยน
วก.19 แบบแจ้งผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80%
วก.20 แบบลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิมเติม
วก.21 แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน (รบ.1)
วก.22 แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
วก.23 แบบคําร้องขอลาออกจากการเป็ นนักเรี ยน
วก.24 แบบแจ้งการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระหว่างปี
วก.25 แบบแจ้งการย้ายนักเรี ยนระหว่างปี
วก.26 แบบคําร้องขอเปลียนชือตัวและชือสกุล
วก.27 แบบคําร้องขอเปลียนแผนการเรี ยน
วก.28 แบบคําร้องขอเปลียนรายวิชาเพิมเติม
วก.29ใบรับรองเวลาเรี ยนและคะแนนเก็บ

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

วก.1
ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปี การศึกษา..............................
ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ( เขตพืนทีบริการและบ้ านใกล้โรงเรียน )
ชือ – สกุลผูส้ มัคร................................................................................................... เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

ชือ – สกุลบิดา.........................................................................................................อาชีพ....................................................
ชือ – สกุลมารดา......................................................................................................อาชีพ...................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที.....................หมู่ที......................ชือหมู่บา้ น.........................................ตําบล........................................
อําเภอ..............................................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์.....................................................

จบช่ วงชันที 2 ชันประถมศึกษาปี ที6 จากโรงเรียน ( ทําเครื อง  ใน  ข้ อ 1 – 6 เพียงข้ อเดียว )
 1. บ้ านละหานทราย
 3. บ้ านหนองละหานทราย
 5. บ้ านหนองยาง

 2. ตํารวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
 4. บ้ านหนองละหานทราย
 6. วัดกัลยาณธรรมมาราม

ลงชื อ...................................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
วันที.............เดือน................................พ.ศ. ................

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
( ) กรอกใบสมัครครบถ้ วน

ลงชื อ..........................................................ผู้ตรวจใบสมัคร

( ) ลงทะเบียนรับสมัครเลขที

ลงชื อ..........................................................ผู้ลงทะเบียน

วก.2
ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปี การศึกษา..............................
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ( นอกเขตพืนทีบริการและต่ างจังหวัด )
ชือ – สกุลผูส้ มัคร...............................................................................................................เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
เลขประจําตัวประชาชนของผูส้ มัคร
-

-

-

-

ชือ – สกุลบิดา................................................................................................อาชีพ..........................................................
ชือ – สกุลมารดา.............................................................................................อาชีพ.........................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที...................หมู่ที................ชือหมู่บา้ น........................................ตําบล..............................................
อําเภอ.................................................จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................
จบช่วงชันที 2 ชันประถมศึกษาปี ที 6 จากโรงเรี ยน.......................................อําเภอ..................................จังหวัด...........
สมัครเข้าเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ( ให้ ทําเครื องหมาย  ใน  เพียงข้อเดียว )
 อยู่นอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สมัครโดยใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ภาษาไทย.............................คะแนน
คณิตศาสตร์..............................คะแนน
วิทยาศาสตร์.........................คะแนน
ภาษาอังกฤษ.............................คะแนน
รวม..................................คะแนน
 อยู่นอกเขตพืนทีบริการ และอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ( ทําเครื องหมาย  ใน  เพียงข้อเดียว )
 ใช้ คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ภาษาไทย.............................คะแนน
คณิตศาสตร์..............................คะแนน
วิทยาศาสตร์.........................คะแนน
ภาษาอังกฤษ.............................คะแนน
รวม..................................คะแนน
และถ้าไม่ผา่ นการคัดเลือกขอใช้สิทธิกาจับสลาก
 จับสลากเพียงอย่างเดียว
ลงชือ.......................................................................ผูส้ มัคร
(...................................................................)
วันที................เดือน.....................................พ.ศ. ..............
****************************************************************************************

สําหรับเจ้ าหน้ าที
( ) กรอกใบสมัครครบถ้ วน

ลงชื อ..........................................................ผู้ตรวจใบสมัคร

( ) ลงทะเบียนรับสมัครเลขที

ลงชื อ..........................................................ผู้ลงทะเบียน

วก.3
ใบสมัครเข้ าศึกษาต่อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปี การศึกษา.........................
( ) ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ( ทําเครื องหมาย  หน้ าข้อทีเลือกเพียงข้ อเดียว )
 1. เน้นวิทย์ – คณิต

 2. เน้นภาษา – สังคม

 3. ทัวไป

( ) ชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชือ – สกุลผูส้ มัคร...............................................................................................................เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ชือ – สกุลบิดา................................................................................................อาชีพ..........................................................
ชือ – สกุลมารดา.............................................................................................อาชีพ.........................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที...................หมู่ที................ชือหมู่บา้ น........................................ตําบล..............................................
อําเภอ.................................................จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................
จบช่วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 จากโรงเรี ยน.......................................อําเภอ.............................จังหวัด........................
ลงชื อ...................................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที.............เดือน................................พ.ศ. ................

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
( ) กรอกใบสมัครครบถ้ วน

ลงชื อ..........................................................ผู้ตรวจใบสมัคร

( ) ลงทะเบียนรับสมัครเลขที

ลงชื อ..........................................................ผู้ลงทะเบียน

วก.4
ใบมอบตัวนักเรียน

เลขประจําตัว............................
(เจ้ าหน้าทีทะเบียนกรอก)

ข้าพเจ้า(ผูป้ กครอง)............................................................................................อาชีพ...............................................
สถานทีทํางาน...............................................ตําแหน่ง........................................................เบอร์โทรศัพท์................................
อยูบ่ า้ นเลขที..........................หมู่.......................บ้าน..........................................................ตําบล..............................................
อําเภอ..............................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
เป็ นผูป้ กครอง................................................................................................................ขอมอบตัวนักเรี ยนดังรายชือข้างต้น
ต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วย (ชือนักเรี ยน)............................................................................................อยูใ่ นความปกครองของข้าพเจ้า
เกิดวันที....................เดือน...........................................................................พ.ศ................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดทีตําบล........................................................อําเภอ......................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................................บิดาชือ.............................................................อาชีพ..........................................
มารดาชือ..............................................................อาชีพ............................................................................................................
ก่อนเข้าโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกสอบไล่ได้ชน.....................จากโรงเรี
ั
ยน...............................................................
อําเภอ........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
ในระหว่างทีเรี ยนนักเรี ยนจะพักอาศัยอยู่กบั (ชือผูท้ ีนักเรี ยนจะพักอาศัยอยู่ดว้ ย)................................................................
ซึงเกียวข้องกับนักเรี ยนโดยเป็ น.........................อยูบ่ า้ นเลขที....................หมู.่ .....................บ้าน................................................
ตําบล.........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................หมายเลขโทรศัพท์(ผูป้ กครอง)
ข้าพเจ้ายอมรับเป็ นผูป้ กครอง และจะเอาใจใส่ดูแล อบรม และสังสอนนักเรี ยนทีอยูใ่ นปกครองของข้าพเจ้า
ให้ตงใจเรี
ั ยน ตลอดจนร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการกวดขันความประพฤติ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คําสังและประกาศของทางโรงเรี ยน พร้อมทังจะอุปการะ สนับสนุนในการเรี ยนและกิจกรรมโดยสมําเสมอ อนึงหาก
ปรากฏว่านักเรี ยนในความปกครองของข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบตั ิไม่ถูกตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง ประกาศของ
ทางโรงเรี ยน ทีกําหนดไว้ทุกประการ
ลงชือ...................................................................ผูป้ กครอง
(............................................................)
*************************************************************************************

สําหรับเจ้าหน้ าทีตรวจหลักฐาน

หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ลงชือ........................................................
.................../......................./.....................

ขาดหลักฐาน
( ) ปพ. 1 : บ (บังคับ)
( ) ปพ. 1 : พ ( พืนฐาน)
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
บิดา
มารดา
นักเรี ยน

วก.5/1
แบบแจ้งรายชื อนักเรียนทีมีเวลาเรียนไม่ ครบ

%

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง แจ้งรายชือนักเรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ %
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
จากการสํารวจเวลาเรี ยนในภาคเรี ยนที.................................ปี การศึกษา.......................................................
ในรายวิชา........................................................รหัสวิชา.....................................จํานวน.................................หน่วยการเรี ยน
ซึงเวลาเรี ยนทีนักเรี ยนต้องเรี ยนทังหมดในรายวิชานี..........................ชัวโมง มีนกั เรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 0% ซึงตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลนักเรี ยนจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบและต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่ในรายวิชาดังกล่าว
มีรายชือดังต่อไปนี
เวลาเรี ยน
จํานวน
จํานวน รวมเวลามา
คิดเป็ น
ที
ชือ-สกุล
ห้อง
ทังหมด
ชัวโมง
ชัวโมง
เรี ยน
ร้อยละ
( ชัวโมง )
ทีขาดได้ ทีขาดเรี ยน ( ชัวโมง )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาสังการ
ลงชือ
ครู ผสู ้ อน
(..................................................)

ลงชือ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(..................................................)

ลงชือ

หัวหน้างานวัดผล
ลงชือ
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.....................................)
(.....................................................)
คําสัง
ให้ลงทะเบียนเรี ยนใหม่
……………………………………………………………………………………………………………….……………
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.5/2
แบบแจ้งรายชื อนักเรียนทีมีเวลาเรียนไม่ ครบ

%

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง แจ้งรายชือนักเรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ %
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
จากการสํารวจเวลาเรี ยนในภาคเรี ยนที.................................ปี การศึกษา.......................................................
ในรายวิชา........................................................รหัสวิชา.....................................จํานวน.................................หน่วยการเรี ยน
ซึงเวลาเรี ยนทีนักเรี ยนต้องเรี ยนทังหมดในรายวิชานี..........................ชัวโมง มีนกั เรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80% ซึงตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว มีรายชือดังต่อไปนี
เวลาเรี ยน
จํานวน
จํานวน รวมเวลามา
คิดเป็ น
ที
ชือ-สกุล
ห้อง
ทังหมด
ชัวโมง
ชัวโมง
เรี ยน
ร้อยละ
( ชัวโมง )
ทีขาดได้ ทีขาดเรี ยน ( ชัวโมง )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาสังการ
ลงชือ
ครู ผสู ้ อน
(..................................................)

ลงชือ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(..................................................)

ลงชือ
หัวหน้างานวัดผล
ลงชือ
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(....................................................)
(...................................................)
คําสัง
ให้ยนคํ
ื าร้องขอมีสิทธิสอบ
…………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.6
แบบคําร้ องขอมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.................เดือน..................................พ.ศ.............

เรื อง ยืนคําร้องขอมีสิทธิสอบปลายภาคเรี ยน
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า.................................................................................นักเรี ยนชัน........................../.........................
เลขประจําตัว.............................มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80% ในรายวิชา.......................................................รหัสวิชา................
เนืองจากข้าพเจ้ามีเหตุผลจําเป็ นดังนี.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานมามอบเพือประกอบการพิจารณาดังนี
1. ใบรับรองแพทย์จาํ นวน...............................ฉบับ
2. หลักฐานอืนๆ (ระบุ) จํานวน.....................ฉบับ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................................................นักเรี ยน
ลงชือ...........................................................ผูป้ กครอง
ความเห็นครู ผ้สู อน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ลงชือ
ครู ผสู ้ อน
(..........................................................)
ความเห็นของรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ลงชือ

รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
( นางลักษมี พายุหะ )

ผลการพิจารณา

( ) อนุญาต

( ) ไม่อนุญาต

(.............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.
แบบบันทึกการส่ งข้ อสอบ

ที

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที............... ปี การศึกษา.................
ชื อ - สกุล
รายวิชา/รหัสวิชา
ชัน
วัน/เดือน/ปี ทีส่ ง

ลงชื อ

วก.
แบบบันทึกการเบิกกระดาษคําตอบ

ที

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที............. ปี การศึกษา..................
ชื อ - สกุล
รายวิชา/รหัสวิชา
ชัน
วัน/เดือน/ปี ทีเบิก

ลงชื อ

วก.9
แบบประกาศรายชื อนักเรี ยนทีมีเวลาเรียนไม่ ครบ 80 % ภาคเรียนที ............... ปี การศึกษา ................
ที

ชื อ - สกุล

ห้ อง

รหัสวิชา

....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ร้ อยละเวลาเรียน

หมายเหตุ

วก. 10
ใบปะหน้ ากระดาษคําตอบ
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที............................. ปี การศึกษา...........................................
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
สอบวันที…….............เดือน....................................................พ.ศ.......................
กระดาษคําตอบรายวิชา.....................................................รหัสวิชา.......................
ระดับชัน ม........./........ เลขทีสอบที................................ถึง..................................
จํานวนนักเรียน.....................คน จํานวนผู้เข้าสอบจริง...................................คน
จํานวนผู้ขาดสอบ...................คน ผู้ขาดสอบได้แก่เลขที.......................................
บันทึกเพิมเติม........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
แผนผังเลขทีนังสอบ

ลงชื อ..........................................................……………กรรมการกํากับห้องสอบ
(...............................................................................)

ลงชื อ..........................................................…………..กรรมการกํากับห้ องสอบ
(..............................................................................)

วก.11
แบบคําร้ องขอเปลียนผลการเรียน

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.......................เดือน..................................พ.ศ................
เรื อง ขอเปลียนผลการเรี ยนของภาคเรี ยนที.........ปี การศึกษา.....................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........................................
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามทีนักเรี ยนได้มายืนคําร้องขอเปลียนผลการเรี ยน รายวิชา.............................................รหัสวิชา........................
จํานวน...................หน่วยการเรี ยน บัดนีได้ดาํ เนินการเสร็จเรี ยบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลดังนี
ผลการ
ผลสอบแก้ตวั
ที
ชือ - สกุล
ห้อง
การยืนคําร้อง
เรี ยนเดิม
ครังที
ครังที1
ครังที2
1
2
ลงชือผูป้ กครอง
ลงชือผูป้ กครอง

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมัติ
1. ลงชือ.............................................ครู ผสู ้ อน

2.. ลงชือ........................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

3. ลงชือ.............................................เจ้าหน้าทีวัดผล 4. ลงชือ.........................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หาวิชาการ
ผลการพิจารณา
( )อนุมตั ิ
( )ไม่อนุมตั ิ
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.12
แบบบันทึกการเบิก ปพ.5
ที

ชือ - สกุล

จํานวน (เล่ม)

ลงชื อ

วัน/เดือน/ปี

ลงชือ

รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
( …………………………………. )

วก.13
แบบขออนุมัติให้ ผลการเรี ยน ร

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขออนุมตั ิให้ผลการเรี ยน ร
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า.........................................................ผูส้ อนรายวิชา..........................................รหัสวิชา.........................
จํานวน...................หน่วยการเรี ยน ประจําภาคเรี ยนที...............ปี การศึกษา........................มีความประสงค์จะขออนุมตั ิให้
ผลการเรี ยน ร แก่นกั เรี ยนทีไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงไว้ดงั นี
ที
ชือ - สกุล
ห้อง
เงือนไขตามข้อตกลง

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ..................................................................ครู ผสู ้ อน
(.............................................................)
ลงชือ..................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(.............................................................)
ลงชือ..................................................................หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
(..............................................................)
ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) เห็นสมควรให้ผลการเรี ยน ร

( ) ไม่สมควรให้ผลการเรี ยน ร

บันทึก………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
(........................................................)
ผลการพิจารณา
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก. 14
แบบคําร้ องขอแก้ มผ.

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.................เดือน....................................พ.ศ..........

เรื อง ขอเปลียนผลกิจกรรม มผ.
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามทีนักเรี ยนได้มายืนคําร้องขอเปลียนผลกิจกรรม................................................................................................
ภาคเรี ยนที...............................ปี การศึกษา......................................บัดนีได้ดาํ เนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงขอแจ้งผลดังนี
ที
ชือ - สกุล
ห้อง ผลการ
การยืนคําร้อง
ผลสอบแก้ตวั
เรี ยนเดิม
ครังที
ครังที1
ครังที2
1
2
ลงชือผูป้ กครอง
ลงชือผูป้ กครอง

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
1. ลงชือ..............................ครู ทีปรึ กษากิจกรรม
2. ลงชือ.............................หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. ลงชือ..............................จ้าหน้าทีทะเบียนวัดผล 4.. ลงชือ.......................…..รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ

ผลการพิจารณา

( ) อนุมตั ิ

( ) ไม่อนุมตั ิ

....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.15
แบบรายงานเวลาเรียนเพิมเติมกรณีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ ครบ 80%

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................
เรื อง รายงานเวลาเรี ยนเพิมเติมกรณีนกั เรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80%
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามทีนักเรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80% ได้เรี ยนเพิมเติมในรายวิชา.........................................................................
รหัสวิชา.........................จํานวน...............หน่วยการเรี ยน ในภาคเรี ยนที.........ปี การศึกษา...................จํานวน................คน
บัดนีได้ดาํ เนินการเสร็ จสิ นเรี ยบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการดําเนิ นการดังนี
จํานวนชัวโมง รวมเวลาเรี ยน คิดเป็ น
ที
ชือ - สกุล
ห้อง เวลาเรี ยนเดิม
ทีเรี ยนเพิม
ทังหมด
ร้อยละ

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ลงชือ........................................................ครู ผสู ้ อน
(....................................................)
ลงชือ........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
( .....................................................)

ความเห็นหัวหน้ างานวัดผลและประเมินผล

เห็นควรให้มีสิทธิสอบและจัดให้สอบในวันที..............เดือน.......................................พ.ศ........................
ลงชือ........................................................หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการวิชาการ

( ) เห็นควรอนุญาต
( ) ไม่ควรอนุญาต
บันทึก………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.................................................)

คําสั ง

( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.16
แบบคําร้ องขอแก้ มส.

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................
เรื อง ขอเปลียนผลการเรี ยน มส. ภาคเรี ยนที..............ปี การศึกษา.......................
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้ายข้าพเจ้า..........................................................นักเรี ยนชัน........./............เลขประจําตัว..........................................
มีความประสงค์จะขอเปลียนผลการเรี ยน มส. รายวิชา....................................................................รหัสวิชา........................
ดังนันจึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ขา้ พเจ้าได้ดาํ เนิ นการเปลียนผลการเรี ยน มส. ในรายวิชาดังกล่าวต่อไปนี
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ..........................................................นักเรี ยน
ลงชือ...........................................................ผูป้ กครอง
ลงชือ..........................................................ครู ทีปรึ กษา

ความเห็นครู ผ้ สู อน

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชือ.........................................................ครู ผสู ้ อน
(.................................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการวิชาการ
( ) เห็นควรอนุญาต
( ) ไม่เห็นควรอนุญาต
บันทึก…………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชือ........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.........................................................)

คําสัง

( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.17
แบบคําร้ องขอแก้ ร.

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................
เรื อง ขอเปลียนผลการเรี ยน ร. ภาคเรี ยนที..............ปี การศึกษา.......................
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้ายข้าพเจ้า..........................................................นักเรี ยนชัน........./............เลขประจําตัว.........................................
มีความประสงค์จะขอเปลียนผลการเรี ยน ร. รายวิชา......................................................................รหัสวิชา........................
ดังนันจึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ขา้ พเจ้าได้ดาํ เนิ นการเปลียนผลการเรี ยน ร. ในรายวิชาดังกล่าวต่อไปนี
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ..........................................................นักเรี ยน
ลงชือ...........................................................ผูป้ กครอง
ลงชือ..........................................................ครู ทีปรึ กษา

ความเห็นครู ผ้ สู อน

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชือ.........................................................ครู ผสู ้ อน
(.................................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

( ) เห็นควรอนุญาต
( ) ไม่เห็นควรอนุญาต
ลงชือ........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.........................................................)

คําสัง

( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต
....................................................
(............................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.18

แบบแจ้ งรายชื อนักเรียนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง แจ้งรายชือนักเรี ยนไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
เรี ยน กรรมการควบคุมห้องสอบ ชัน............./................
ด้วยทางโรงเรี ยนให้เวลาสําหรับนักเรี ยนทีมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80% ดําเนินการยืนคําร้องขอมีสิทธิสอบ และติดต่อ
แก้ไขปัญหาทางการเรี ยนทียังดําเนินการไม่เรี ยบร้อยกับทางโรงเรี ยน แต่นกั เรี ยนไม่ได้ดาํ เนิ นการตามระเบียบและข้อตกลง
ดังนันทางโรงเรี ยนจึง ไม่ อนุญาตให้ นักเรียนเข้ าสอบปลายภาคเรี ยน
ในรายวิชา.....................................................................................รหัส.......................................ดังรายละเอียดดังต่อไปนี
เวลาเรี ยน
เวลาเรี ยน
ให้ผลการ
ที
ชือ-สกุล
อืน ๆ
ไม่ครบ 80% ไม่ครบ 60%
เรี ยนเป็ น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ

ให้กรรมการควบคุมห้องสอบเย็บแบบแจ้งรายชือนีเข้าปึ กไปพร้อมกับกระดาษคําตอบในรายวิชา
ดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการ

ลงชือ..................................................
(..................................................)
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล
............../............../...............

วก.19
แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง นักเรี ยนมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80%
เรี ยน ผูป้ กครองของ...............................................นักเรี ยนชัน............../.................
ด้วยครู ผสู ้ อนได้สาํ รวจเวลาเรี ยนของนักเรี ยนในภาคเรี ยนที..............ประจําปึ การศึกษา...................ตังแต่เปิ ดเรี ยน
จนถึงปั จจุบนั นักเรี ยนซึงอยูใ่ นความปกครองของท่านมีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80% ซึงไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรี ยนใน
รายวิชาต่อไปนี
1. รายวิชา............................................รหัสวิชา......................
2. รายวิชา............................................รหัสวิชา......................
3. รายวิชา............................................รหัสวิชา......................
4. รายวิชา............................................รหัสวิชา......................
5. รายวิชา............................................รหัสวิชา......................
จึงเรี ยนมาเพือให้ท่านมาติดต่อกับทางโรงเรี ยนเพือยืนคําขอร้องขอมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรี ยน และร่ วมแก้ปัญหา
ดังกล่าวในระหว่างวันที........................เดือน..........................................................พ.ศ......................เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 3 ถ้าท่านไม่มาตามกําหนดวันและเวลาดังกล่าว นักเรี ยนซึงอยูใ่ นความปกครองของท่านจะไม่มี
สิทธิเข้าสอบปลายภาคเรี ยนนี
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(..............................................)
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ

ใบตอบรับ

วันที...................เดือน....................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า........................................................ผูป้ กครองของ......................................................นักเรี ยนชัน............../..............
ได้รับหนังสื อและทราบรายละเอียดแล้วซึงจะมาติดต่อกับทางโรงเรี ยนตามวันและเวลาทีทางโรงเรี ยนกําหนดไว้ในหนังสื อที
แจ้งมา
ลงชือ................................................ผูป้ กครองนักเรี ยน
(..............................................)

วก.20
แบบเลือกกิจกรรมชุ มนุม
ชื อกิจกรรมชุมนุม…...............................................................
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชือ-สกุล

ห้อง

ที
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ห้อง

วก.21
แบบคําร้ องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.1 )

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน รบ.1...........
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................เป็ นผูป้ กครองของ...........................................................
เลขประจําตัว.............................................ชัน.....................มีความประสงค์ขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน ( รบ.1 ……… )
เพือ..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ซึงข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางโรงเรี ยนดังนี
1. ได้ชาํ ระเงินตามเงือนไขทีโรงเรี ยนกําหนด
( ) ชําระแล้ว
( ) ยังไม่ชาํ ระ
2. การยืมหนังสื อห้องสมุด
( ) ส่งครบแล้ว
( ) ยังส่ งไม่ครบ
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าทีห้องสมุด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ....................................................ผูป้ กครอง
(..........................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) ควรจ่ายตามคําร้อง

( ) ไม่ควรจ่ายตามคําร้อง

ลงชือ...................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.................................................... )

ผลการพิจารณา

( ) อนุมตั ิ

( ) ไม่อนุมตั ิ

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.22
แบบคําร้ องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 )

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................
เรื อง ขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน ( ปพ.1 -………. )
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................เป็ นผูป้ กครองของ............................................................
เลขประจําตัว...................................ชัน......................มีความประสงค์ขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน ( ปพ.1- …………. )
เพือ..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ซึงข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางโรงเรี ยนดังนี
1. ได้ชาํ ระเงินตามเงือนไขทีโรงเรี ยนกําหนด
( ) ชําระแล้ว
( ) ยังไม่ชาํ ระ
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าทีการเงิน
2. การยืมหนังสื อห้องสมุด
( ) ส่งครบแล้ว
( ) ยังส่ งไม่ครบ
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าทีห้องสมุด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ....................................................ผูป้ กครอง
(..........................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) ควรจ่ายตามคําร้อง

( ) ไม่ควรจ่ายตามคําร้อง

ลงชือ...................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
( นางลักษมี พายุหะ )

ผลการพิจารณา
( ) อนุมตั ิ

( ) ไม่อนุมตั ิ

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

แบบคําร้ องขอลาออกจากการเป็ นนักเรียน

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขอลาออกจากการเป็ นนักเรี ยน
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................เป็ นผูป้ กครองของ............................................................
เลขประจําตัว....................................................ชัน.............................มีความจําเป็ นทีจะต้องให้นกั เรี ยนในความปกครองของ
ข้าพเจ้าลาออกจากโรงเรี ยนเพราะ.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ซึงข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางโรงเรี ยนดังนี
1. การยืมหนังสื อห้องสมุด
( ) ส่งครบแล้ว

( ) ยังส่ งไม่ครบ

ลงชือ.................................................เจ้าหน้าทีห้องสมุด
2. ได้ชาํ ระเงินตามเงือนไขทีโรงเรี ยนกําหนด
( ) ชําระแล้ว
( ) ยังไม่ชาํ ระ
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าทีการเงิน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ....................................................ผูป้ กครอง
(..........................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) เห็นควรอนุมตั ิ

( ) ไม่ควรอนุมตั ิ

ลงชือ...................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ
( นางลักษมี พายุหะ )

ผลการพิจารณา

( ) อนุมตั ิ

( ) ไม่อนุมตั ิ

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.24
แบบแจ้งการรับนักเรียนเข้ าเรียนระหว่างปี

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระหว่างปี
เรี ยน ครู ทีปรึ กษา / ครู ประจําวิชา
ด้วยนักเรี ยนทีมีรายชือต่อไปนีโรงเรี ยนได้รับเข้าเรี ยนเมือวันที............เดือน..............................พ.ศ...................
ขอให้ครู ทีปรึ กษาและครู ประจําวิชาเพิมชือนักเรี ยนในแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ( ปพ.5 ) ด้วย
1..............................................................................
2..............................................................................
3.............................................................................
จึงเรี ยนมาเพือทราบและดําเนินการต่อไป
ลงชือ

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) ควรจ่ายตามคําร้อง

( ) ไม่ควรจ่ายตามคําร้อง

ลงชือ...................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.....................................................)

วก.25
แบบแจ้งการย้ ายนักเรียนระหว่างปี

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง นักเรี ยนย้ายโรงเรี ยนระหว่างปี
เรี ยน ครู ทีปรึ กษา / ครู ประจําวิชา
ด้วยนักเรี ยนทีมีรายชือต่อไปนีโรงเรี ยนได้รับเข้าเรี ยนเมือวันที............เดือน...............................พ.ศ....................
ขอให้ครู ทีปรึ กษาและครู ประจําวิชาจําหน่ายชือนักเรี ยนในแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ( ปพ.5 ) ด้วย
1..............................................................................
2..............................................................................
3.............................................................................
จึงเรี ยนมาเพือทราบและดําเนินการต่อไป

ลงชือ...............................................
(................................................)
รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารงานวิชาการ

วก.26
แบบคําร้ องขอเปลียนชื อตัวและชื อสกุล

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขออนุญาตเปลียนชือตัวและชือสกุล
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า.........................................................นักเรี ยนชัน..................................เลขประจําตัว............................
ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปลียน
1. ชือตัวจาก...............................................เป็ น............................................
2. ชือสกุลจาก.............................................เป็ น...........................................
ดังหนังสือสําคัญ แบบ ช.3 เลมที................../................ออกให้ ณ ทีว่าการอําเภอ........................................
จังหวัด.......................................เมือวันที.................เดือน............................................พ.ศ..............................พร้อมคําร้องนี
ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาหนังสื อสําคัญ แบบ ช.3 มาด้วย 1 ฉบับ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ
(......................................................)
นักเรี ยน

เสนอเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ.........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.......................................................)

ผลการพิจารณา

( ) อนุญาต

( ) ไม่อนุญาต

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.27
แบบคําร้ องขอเปลียนแผนการเรียน

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขอเปลียนแผนการเรี ยน
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า................................................................เป็ นผูป้ กครองของ...................................................................
นักเรี ยนชัน................../....................เลขประจําตัว........................................................................มีความประสงค์จะเปลียน
แผนการเรี ยนจากแผน........................................................................................เป็ นแผน......................................................
ในภาคเรี ยนที...................................ปี การศึกษา..................................ทังนีข้าพเจ้ามีเหตุจาํ เป็ นทีต้องเปลียนแผนการเรี ยน
ดังนี.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ
ผูป้ กครอง
(..................................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) เห็นควรให้เปลียนแผนการเรี ยน

( ) ไม่เห็นควรให้เปลียนแผนการเรี ยน

บันทึก………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ.........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.......................................................)

ผลการพิจารณา

( ) อนุญาต

( ) ไม่อนุญาต

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.28
แบบคําร้ องขอเปลียนรายวิชาเพิมเติม

โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
วันที.............เดือน......................................พ.ศ...................

เรื อง ขอเปลียนรายวิชาเพิมเติม
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วยข้าพเจ้า................................................................เป็ นผูป้ กครองของ..............................................................
นักเรี ยนชัน................../....................เลขประจําตัว..........................................................................มีความประสงค์จะขอเปลียน
รายวิชาเพิมเติมจากวิชา.........................................................................เป็ นวิชา............................................................
ในภาคเรี ยนที.................................ปี การศึกษา..................................ทังนีข้าพเจ้ามีเหตุจาํ เป็ นทีต้องเปลียนรายวิชาเพิมเติม
ดังนี.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ
ผูป้ กครอง
(..................................................)

ความเห็นรองผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
( ) เห็นควรให้เปลียนแผนการเรี ยน
( ) ไม่เห็นควรให้เปลียนแผนการเรี ยน
บันทึก……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ.........................................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(.......................................................)

ผลการพิจารณา

( ) อนุญาต

( ) ไม่อนุญาต

.....................................................
(.....................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

วก.29
ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รหัสวิชา

ชือ ..............................................ชัน ................
เลขประจําตัว .............
ภาคเรี ยนที ....... ปี การศึกษา ..............จากวันที ............. เดือน.................. พ.ศ ............
ถึงวันที.......เดือน ................ พ.ศ. .............
หน่วยการ
คะแนนผลการ
ชือรายวิชา
เรี ยน
เวลาเรี ยน
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
หมายเหตุ
เต็ม ได้
เต็ม
ได้

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ลงชือ.......................................นายทะเบียน
(.........................................)

ลงชือ..........................................รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ
(...........................................)

ลงชือ..............................................ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
(...........................................)
............/................/................

