
 



  

                บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ …………………………… วันที.่............เดือน................................พ.ศ.................. 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนการตรวจเวรรักษาการณ์  

 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
   
  ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านลาดวิทยาที่มอบหมายแต่งตั้ง  เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษาการณ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว )..............................................................ข้าราชการรับเงินเดือนในอันดับ.........ตำแหน่ง............
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ขอเปลี่ยนการตรวจเวรรักษาการณ์จากวัน.......................ที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
เป็นวัน.......................ที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............  กับ ( นาย/นาง/นางสาว )...................................................         
โดยยินดีปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการทุกประการและข้าพเจ้าจะได้ลงบันทึกในสมุดการเปลี่ยนเวร
รักษาการณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยาไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
                                                                                             ลงชื่อ................................................ 
                                 (                                   ) 
                                                                                                     ผู้ขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์   
 
 
บันทึก                                                                            เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
ข้าพเจ้ายินดีเปลี่ยนเวรรักษาการณ์                                                           เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                                                                ......................................................... 
 
 ลงชื่อ............................................                                                    ลงชื่อ................................................ 
      (                                )                                                           ( นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด ) 
            ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน   
 
ทราบ 
           อนุญาต              ไม่อนุญาต                                            ลงชื่อ............................................. 
                                                                                                          ( นายอาวุธ  ทัศนา ) 
                                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด 
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ทะเบียนการรับหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี  
 พฤษภาคม - ตุลาคม  ประจำปี 2564  

      

      

      

เดือน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันเดือนปี (ที่ขอ) วันเดือนปี (ที่รับ) หมายเหตุ 

พฤษภาคม เด็กหญิงพุทธรักษา  เจียมอุย  ม.2 6 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 ขอทุน 

  นางสาวศุภมาส  บุตรจันทร์ ม.4 6 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564 ขอทุน 

มิถุนายน นางสาวปรมาภรณ์  ซื่อตรง ม.6 28 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

  นางสาวจิรัชญา  เนื่องโพธิ์  ม.4 28 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

  เด็กหญิงนุชวรา  ทองพูล  ม.2 30 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

  เด็กหญิงอรวรรณ  เปลี่ยนจัด  ม.3 30 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

  นางสาวอัญธิดา  จักสาร  ม.5 30 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

  เด็กหญิงภัทรินทร์  เหมือนอ่วม  ม.1 30 พฤษภาคม 2564  1 มิถุนายน 2564 ขอทุน 

กรกฎาคม นายณวัฒน์  พวงแตง ม.5 14 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564 ส่งประกวด 

สิงหาคม - - - - - 

กันยายน - - - - - 

ตุลาคม - - - - - 

รวม 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ (นักเรียนทั้งหมด) 0.72   



 
 

ใบลานักเรียน 
 

       เขียนที่  บ้านเลขท่ี...........  หมู่ที่...........  ตำบล...........................  อำเภอ.........................  จังหวดั........................... 
                  วันท่ี...........  เดือน...........................  พ.ศ. .............. 
 
        เรียน    อาจารย์ประจำช้ัน  ม. ........./........                           เรื่อง   ขออนุญาตลาหยดุโรงเรียน 
 
       ข้าพเจ้าชื่อ.............................................................ช้ัน ......./.......นักเรียนโรงเรยีนบ้านลาดวิทยามคีวามจำเป็น  
     ต้องขอลาหยุดโรงเรยีนเนื่องดว้ย......................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................................... 
                 จึงขออนุญาตลาหยดุเรียน  มีกำหนด..............วัน    ตัง้แต่วันท่ี..........  เดือน...........................  พ.ศ. ...............  
     ถึงวันท่ี..........  เดือน...........................  พ.ศ. ...............  
 
                                                                                                      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
                                                                                              ลงช่ือ................................................นักเรียน 
 
 
    ข้าพเจ้า........................................................ผู้ปกครองนักเรยีน  ช่ือ.............................................................ช้ัน ......./....... 
    ขอรับรองต่อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาว่าการลาหยุดของนักเรยีนนัน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                                              ลงช่ือ...............................................ผู้ปกครอง 
 
 
       ได้ทำการบันทึกรับทราบและตรวจสอบการลาของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
    ลงช่ือ...................................................ครูประจำชั้น                          ลงช่ือ...................................................ฝ่ายกิจการนักเรยีน       
           (................................................)                                               (..................................................) 

 
 

 



 
 
 

แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                                                                             

   ส่วนที่ 1 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)                                             วันที่...........  เดอืน...........................  พ.ศ. .............. 

   ข้าพเจ้า....................................................... ........................... นักเรียนชั้น ......./.......  เลขประจำตัว..................................... 
   ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือ................................................................................................................................. 
   ................................................................................ ................................................................................................................  
   การขออนุญาตครั้งนี้ข้าพเจ้าไปตั้งแต่เวลา.......................น. กลับเวลา.........................น. รวมใช้เวลา.........................ชั่วโมง 
                                                                           
                                                                                  ลงชื่อ...............................................ผู้ขออนุญาต 
 
                   เห็นสมควรอนุญาต                                                        อนุญาต 
       ลงชื่อ...................................................                               ลงชื่อ...................................................       
              (................................................)                                     (..................................................) 
                ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา                                หวัหน้าระดับ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                                                                             

   ส่วนที่ 2 (นักเรียน)                                                           วันที่...........  เดอืน...........................  พ.ศ. .............. 

   ข้าพเจ้า....................................................... ........................... นักเรียนชั้น ......./.......  เลขประจำตัว..................................... 
   ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือ................................................................................................................................. 
   ................................................................................ ................................................................................................................  
   การขออนุญาตครั้งนี้ข้าพเจ้าไปตั้งแต่เวลา.......................น. กลับเวลา.........................น. รวมใช้เวลา.........................ชั่วโมง 
                                                                           
                                                                                  ลงชื่อ...............................................ผู้ขออนุญาต 
 
                   เห็นสมควรอนุญาต                                                        อนุญาต 
       ลงชื่อ...................................................                               ลงชื่อ...................................................       
              (................................................)                                     (..................................................) 
                ครูประจำวิชา / ครูที่ปรึกษา                                หวัหน้าระดับ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 


