
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ............โรงเรียนละลมวิทยา................อ าเภอภูสิงห์.....................จังหวัดศรีสะเกษ............... 
ท่ี...........วิชาการ......../…………………วันที่..22 ...เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ..........2563.........……….. 
เร่ือง  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนละลมวิทยา 

         ข้าพเจ้า …..นางอัมพร  แพงมา.....….. ต าแหน่ง........ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ.......... กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ..........ในภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา......2563.......ได้รับผิดชอบสอนวิชา...ภาษาอังกฤษพื้นฐาน.....  
ระดับช้ัน.......มัธยมศึกษาปีท่ี 6..........จ านวน ......2..... คาบ/สัปดาห์  
         ในครั้งนี้ขออนุญาตใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ ....1.......เรื่อง……Asking and Giving Advice 
จ านวน......2......แผน     จ านวน........6........ช่ัวโมง 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                     (ลงช่ือ)...........................................................ครูผู้สอน 
                     ( ....นางอัมพร  แพงมา......) 
บันทึกการตรวจฝ่ายวิชาการ 
1. มีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้               มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
2. มีการเขียนมาตรฐาน / ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู ้     มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
3. มีการเขียนสาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด)                    มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี 
4. มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้    (k)      มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
5. มีการก าหนดสาระการเรียนรู้           มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
6. มีการก าหนดทักษะกระบวนการ (P)               มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี 
7. มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญชองผู้เรียน (C)     มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
8. มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)     มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
9. มีการก าหนดผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน               มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี 
10. มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
11. กิจกรรมการจัดเรียนรู้ 
         11.1 ระบุข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน   มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี 
         11.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning   มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่ม ี
         11.3 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                 มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี   
        11.4  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี/สื ่อ DLIT,DLTV            มี  ชัดเจน   ไม่ชัดเจน   ไม่มี 
 
                                                            (ลงช่ือ)............................................. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                                       ( นางอัมพร  แพงมา ) 
 ความเห็นของผู้บริหาร 

 อนุญาต  ใช้สอนสอนได้ 
  ควรพัฒนา/เพิ่มเติม......................................................................................................................... 
                                        ( ลงช่ือ)................................................... ผู้อ านวยการ 
                                                      ( นายธีวราช  อ่อนหวาน ) 

วช – 01 



 
แบบบันทึกผลหลังการสอน 

1. ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
............................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
............................................................................................................................................................................................... 

2. ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สอน 
(.........................................................) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................... 
 
 
 
 

วช – 02 



 
      แบบบันทึกกิจกรรมการสอน   (  )  ซ่อม       (   )  เสริม 

รายวิชา.......................................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี..................... 
สอนวันท่ี....................เดือน............................................พ.ศ......................เวลา........................... 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
2. รายชื่อนักเรียนที่สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
3. เนื้อหาสาระท่ีสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
 

วช – 03 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
6.  การวัดและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
7.  สื่อการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. บันทึกผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
                                                                  

                                                            ลงชื่อ..................................................ครูผู้สอน 
                                                                         (....................................................) 
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                    ลงชื่อ.................................................. 
                                                                                ( นางอัมพร  แพงมา ) 

 
 
 
 



 

 
ทะเบียนการใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน         

 
ที ่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม วัน/เดือน/ปี 

ที่ใช้สื่อ 
ใช้ประกอบการเรียนวิชา / 
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

 
ชั้น 

ผลการใช ้ กิจกรรมที่ใช ้

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................................ผู้สอน 
(....................................................................) 

                                                 ต าแหน่ง...........................................................................                                        
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แบบประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ 

      
       ประเภทส่ือ...........................................................................................ใช้จัดการเรียนรู้เรื่อง.................................. 
       รายวิชา........................................ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี..............ภาคเรียนท่ี................ปีการศึกษา................................. 
       ครูผู้สอน.......................................................................................ต าแน่ง...................................................................... 
 
       ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงในช่องระดับความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือจัดการเรียนรู้ 
                   ระดับ       5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
        ระดับ           4 หมายถึง  มาก 
        ระดับ           3 หมายถึง  ปานกลาง 
        ระดับ                2 หมายถึง  น้อย 
                   ระดับ       1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ รายการประเมิน ระดับคะแนน  

5 4 3 2 1  
1 ส่ือมีความเร้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้      

2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถจดจ าได้นาน      

3 มีความทันสมัย แปลกใหม่แตกต่างจากการเรียนรู้ตามปกติ      

4 ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      

5 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้      

6 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้      

7 สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน      

8 มีความคงทน สามารถน ามากลับใช้ได้อีก      

9 เหมาะสมกับวัยและความยากง่ายของเนื้อหา      

10 เพิ่มบทบาทผู้เรียนในการเป็นผู้ปฏิบัติ (Active Learning)      

 สรุปผลในภาพรวม      

 
        ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
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แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

โรงเรียนละลมวิทยา    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 
ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา................... 

 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐาน  (นักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล) 
1.1  ช่ือ-สกุล................................................................................................ช้ัน.............................อายุ.................ปี 
1.2  วัน เดือน ปีเกิดวันท่ี...............................เดือน...............................................................พ.ศ............................. 
1.3  ช่ือบิดา....................................................................อาชีพ................................................อายุ......................ปี 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................................. 
1.4  ช่ือมารดา..................................................................อาชีพ...............................................อายุ......................ปี 

        หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................................. 
1.5  ช่ือผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ได้พักอยู่กับบิดา-มารดา)............................................................................................ 

อาชีพ.............................................อายุ.........................ปี  หมายเลขโทรศัพท์................................................. 
1.6  สภาพครอบครัว    อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู ่    หย่าร้าง    เสียชีวิต……………………………… 
1.7  ฐานะของครอบครัว     ยากจน     ปานกลาง     มีฐานะร่ ารวย 
1.8  ข้อมูลด้านสุขภาพ       น้ าหนัก........................กิโลกรัม        ส่วนสูง........................เซนติเมตร                          

 โรคประจ าตัว……………………………ประวัติการแพ้ยา/อาหาร................................................... 
1.9  วิชาท่ีชอบ      1.  ………………………….......................  2 .  …………………………............. 
1.10  วิชาท่ีไม่ชอบ  1.  ………………………………...............  2.  ………………………………...… 
1.11  ความสามารถพิเศษของนักเรียน  คือ................................................................................................. 
1.12  ระดับผลการเรียนเฉล่ีย.................................  ผลการเรียนในรายวิชาท่ีเรียน....................................  
1.13  นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้โดยวิธีใดมากท่ีสุดเรียงตามล าดับ 
     .............แบบบรรยาย          ................แบบอภิปราย              ..................แบบสร้างแผนผังความคิด 
     ............. แบบใช้ค าถาม       ................แบบโครงงาน               ..................แบบแสดงบทบาทสมมุติ 
     ..............แบบทดลอง          ................กระบวนการกลุ่ม          ...................แบบบูรณาการ     
    .............แบบระดมสมอง       ................แบบสาธิต                 ...................แบบให้ลงมือปฏิบัติ             
           ..............แบบเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน                        ................แบบสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง   
 
1.14 ส่ิงท่ีนักเรียนคาดหวังในการเรียนวิชานี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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2.  การวิเคราะห์ผู้เรียน  (ครูผู้สอนเป็นผู้วิเคราะห์) 
 

ด้านท่ี รายการวิเคราะห์ผู้เรียน 
ผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 

การปรับปรุงแก้ไข 
ดี ปานกลาง ปรับปรุงแก้ไข 

1 ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
     1)  ความรู้พื้นฐาน 
     2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     3)ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้ 

    

2 ความพร้อมด้านสติปัญญา 
     1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     2) ความมีเหตุผล 
     3) ความสามารถในการเรียนรู้ 

    

3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
     1) การแสดงออก 
     2) การควบคุมอารมณ์ 
     3) ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร 

    

4 ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
     1) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
     2) การเจริญเติบโตสมวัย 
     3) ด้านสุขภาพจิต 

    

5 ความพร้อมด้านสังคม 
     1)  การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
     2) การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
     3) มีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา 

    

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของครู 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
         
                                                                         ลงช่ือ.......................................................................ครูผู้สอน 
                                                                                    (....................................................................) 
 

 
 
 
 



 

 
แบบขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………..สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………. 
ขออนุญาตน านักเรียนช้ัน  ม……./..……  เข้าร่วมกิจกรรม………………………………………………………………….. 
สถานท่ีไป………………………………………………………………………………………………………………….. 
ในวันท่ี…………………………..……ข้าพเจ้าจะดูแล กวดขัน ให้นักเรียนติดตามการเรียนให้ทันท่ีครูประจ าวิชาสอน 
รายชื่อนักเรียน  (ให้กรอกรายช่ือนักเรียนห้องละ  1  แผ่น  ห้ามกรอกรายช่ือร่วมห้องอื่น) 
 1…………………………………..     11……………………………………..     21……………………..……………… 
 2…………………………………..     12……………………………………..     22…………………………...……….. 
 3…………………………………..     13……………………………………..     23………………………………..…… 
 4…………………………………..     14……………………………………..     24……………………………………. 
 5…………………………………..     15……………………………………..     25……………………………………. 
 6…………………………………..     16……………………………………..     26…………………………………….. 
 7…………………………………..     17……………………………………..     27…………………………………….. 
 8…………………………………..     18……………………………………..     28…………………………………….. 
 9…………………………………..     19……………………………………..     29…………………………………….. 
 10…………………………………     20……………………………………..     30……………………………………..  
ช่ัวโมงท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ือครูผู้สอน ผู้สอนเซ็นรับทราบ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

หมายเหตุ   นักเรียนเป็นผู้กรอกรายละเอียดตามตารางสอน  และครูผู้สอนเซ็นช่ือรับทราบ 
            
ลงช่ือ……………………………………….ครูผู้ขออนุญาต           
          (……………………………………) 

 
ลงช่ือ…………………………….………หัวหน้ากลุ่มสาระ 
         (………………………………..) 

                                                                  อนุญาต             ไม่อนุญาต 
 
                                                             ลงช่ือ………….…….……………..…..หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                                       (นางอัมพร  แพงมา) 

 
หมายเหตุ  ให้ส่งหนังสือฉบับนี้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท ากิจกรรม 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Real World Situation 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนละลมวิทยา  อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

------------------------------------- 
 

1. กิจกรรม.......................................................................................................................................................... 
    วันท่ี................เดือน...............................................พ.ศ..........................เวลา................................................ 
    สถานท่ีด าเนินกิจกรรม................................................................................................................................... 
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.5………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.6………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.7……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.8……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.9……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2.10……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    2.11…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.12……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อท่ี....................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................ 
 

4. สนองมาตรฐานสถานศึกษา ข้อท่ี.................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................................ 
 

5. บูรณาการกับสาระการเรียนรู้........................................................................................................................ 
 

6. วัตถุประสงค์ 
    6.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    6.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    6.3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม          
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
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8. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
10. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 
     ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน 
                                                          (....................................................) 
             ต าแหน่ง.............................................................. 
 
ความคิดเห็นฝ่ายบริหาร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
                                                              (นายพรหมพงษ์  โรจนหิรัญภักดี) 
                                                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนละลมวิทยา 
 
ความคิดเห็นฝ่ายบริหาร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                                              (นายธีวราช  อ่อนหวาน) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนละลมวิทยา 
 
 
 
 

 



 
แบบสรุปผลการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

 
ท่ี รายการ /สถานท่ีแข่งขัน วัน เดือน ป ี ครูผู้ฝึกซ้อม รายช่ือนักเรียนท่ี

แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน/

รางวัล 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
                                       ลงช่ือ................................................................ผู้รายงาน                  
                                             (..............................................................) 
 
  
                                      ลงช่ือ..................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ 
                                             (..............................................................) 
 
  
                                      ลงช่ือ..................................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                                                   (........นางอัมพร   แพงมา..........) 
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แบบแจ้งการขาดเรียน  

ท่ี วช. ..............         โรงเรียนละลมวิทยา อ าเภอภูสิงห์ 
      วันท่ี...........เดือน......................................พ.ศ. ........... 
เรื่อง  แจ้งการขาดเรียนของนักเรียน 
เรียน  ผู้ปกครองของ....................................................................... 
 
  เนื่องด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)..................................................................................ช้ัน ม. ........../......... 
เลขประจ าตัว...............ซึ่งเป็นนักเรียนในปกครองของท่านได้ขาดเรียนในรายวิชา................................................................ 
รหัส...........................จ านวน..................คาบ  ซึ่งรายวิชานี้เปิดสอนสัปดาห์ละ.........คาบ และใน 1 ภาคเรียน นักเรียนจะขาด
ได้ไม่เกิน................คาบ นักเรียนในปกครองของท่านขาดเรียน  จ านวน.....................คาบ  ท้ังนี้ โรงเรียนมีความห่วงใยเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการขาดเรียนบ่อยครั้ง จะมีผลท าให้นักเรียนไม่จบหลักสูตร   
                   ในการนี้  ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงขอให้ท่านแจ้ง (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).........................................................
ไปพบครูประจ าวิชาหรือแจ้งสาเหตุการหยุดเรียนให้ครูที่ปรึกษา ม. ........../........... ทราบโดยด่วน  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของ
นักเรียนในปกครองของท่าน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการส่งใบตอบรับคืนโรงเรียนด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
              ลงช่ือ......................................................                 ลงช่ือ...................................................... 
 
        (....................................................)   (.....................................................) 
                               ครูผู้สอน                     ครูที่ปรึกษา 
 
                     (นางอัมพร  แพงมา) 

          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับของผู้ปกครอง 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ผู้ปกครองของ 
ด.ช./นาย,ด.ญ./นางสาว.............................................................ช้ัน ม. ........../.......... เลขประจ าตัว.................................. 
ได้รับทราบหนังสือของโรงเรียน ท่ี วช. ........./......... ลงวันท่ี..................................เรื่อง แจ้งการขาดเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าจะก ากับดูแลให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากลับเข้าเรียนในรายวิชาดังกล่าวโดยเร็ว และขอแจ้งสาเหตุของการขาด
เรียน ดังนี้.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................ผู้ปกครอง 
    (.........................................................) 
     ................/........................./.............. 
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