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พระบรมราโชวาท 

“...หน้าที่ส าคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มก าลังและให้ส าเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้น
จะท าอย่างไรก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาส าหรับสร้างตัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า
ต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาตั้งแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะท าให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้
ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจอย่างนี้จะได้รักเรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่น 
อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้ง
นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่
จะท าตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าท าตัวดี มีความอ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่
ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือ เฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจ
ของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์ จะยินดีส่ังสอนอบรมความรู้ ความดีทุกอย่างให้โดย
ความเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนส าเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จ าไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุก
คน...”  

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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   ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์   ท่ีต้ังเลขท่ี  1 / 1 หมู่ 4 ต าบลบึงบอน  อ าเภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี   12170  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ติดต่อผ่านทางอีเมล์ 

nikornwitschool1@gmail.com และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.nikornwit.com  

- เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   

- พื้นท่ีบริการ   หมู่ท่ี 3 , 4 , 9   ต าบลบึงบอน   

   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
       โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2477  โดย นายชม  ชาตินนท์  

นายอ าเภอ หนองเสือเป็นผู้ริเริ่มจัดต้ังและมอบให้นายเฉลียว  ทยานศิลป์  ศึกษาธิการอ าเภอ   นายสุบรรณ  

ปลัดอ าเภอ เป็นผู้ท าพิธีเปิดใช้ช่ือว่า โรงเรียนประชำบำล  ต ำบลบึงบอน  2 (วัดบึงบอน)  สถานท่ีเรียนใช้

ศาลาการเปรียญของวัดบึงบอน   

 พ.ศ.  2485  เดือนมิถุนายน  ได้ปลูกสร้างโรงเรียนแบบ ป.1 ก  กว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  ยก

พื้นสูง  2  เมตร  หลังคากระเบื้องปลูกในท่ีดินของวัด  ส้ินค่าก่อสร้าง  1,800  บาท  เป็นเงินงบประมาณ  

1,000  บาท  เงินราษฎรบริจาค  800  บาท  โดยนายอ าเภอหนองเสือ  ขุนนิกร พัวไพโรจน์และครูใหญ่  นาย

เช้ือ  ม่วงเจ๊ก  ประสานงานขอต้ังช่ือโรงเรียนประชาบาล  ต าบล  บึงบอน  2  (วัดบึงบอน)  ให้ช่ือใหม่ว่า  

โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์  นายฟู   สถานนท์  ศึกษาธิการอ าเภอหนองเสือผู้มาตรวจรับและเปิดป้ายช่ือ

โรงเรียนในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2485   

 

ตรำโรงเรียน 

 

                                   

อักษรย่อของโรงเรียน  น.ว. 

สีประจ ำโรงเรียน  ม่วง – เหลือง 
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คติพจน์    สัจเจอัตเถจ ธมฺเมจ อหุสันโต ปติฏฐิตา สัตตบุรุษ 

(บัณฑิต) ย่อมมั่นคงอยู่ในสัจจะ 

ปรัชญำของโรงเรียน  มีความสุขในการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื 

ที่ต้ัง    1/1 หมู่ท่ี  4  ต าบลบึงบอน  อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  12170 

ที่ต้ังทำงภูมิศำสตร์  ละติจูด 14.076191 

    ลองติจูด 100.777953 

วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

บนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วน 

ร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ ์   ภูมิทัศน์เด่น เน้นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน 

เอกลักษณ ์   ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา 

 

 

แผนที่โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 
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แผนผังโรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 

   ข้อมูลอำคำรสถำนที่   
อาคารเรียนจ านวน   2  หลัง อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร จ านวน  1 หลัง  ส้วม   1  หลัง 

สนามเด็กเล่น  1    สนาม  ศาลาพักผ่อน 1 หลัง  

 

   แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     200 

3. ห้องสมุดโรงเรียน 200 
 

 

อำคำรบึงบอนสำมัคค ี

โรงอำหำร ห้องน้ ำ 
อำคำรเรียน สปช 

2/28 

อำคำรเรียน สปช 

101/26 

ห้องพยำบำล 

สนำมเด็กเล่น 

ลำน BBL 

ลำนอเนกประสงค์ 

ทำงเข้ำ 

ประต ู

แปลง 

เกษตร 
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   แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดบึงบอน 50 

2. วัดปัญญานันทาราม 1 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน     20 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงบอน 30 

5. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 

6. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 

7. โรงพยาบาลหนองเสือ 2 

8. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 1 
 

   ข้อมูลผู้บริหำร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล   นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) โทรศัพท์ 06-3246-1059  ด ารงต าแหน่ง 

ท่ีโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ต้ังแต่ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง ปัจจุบัน 
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   ข้อมูลครูและบุคลำกร   

 

 

ท่ี 

 

ชื่อ – สกุล 

ต ำแหน่ง 

/อันดับ 

 

วุฒ ิ

 

วิชำเอก 

สอนวิชำหลัก 

(ระบุ 1  วิชำ) 

สอน 

ประจ ำชั้น 

1. 
นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทร

พร 

ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ปฐมวัย อนุบาล 3 

2. 
นางสาวกิ่งรัก เยาวภักด์ิ 

ครู คศ.2 ค.ม. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
ภาษาไทย ป.1-ป.3 

3. นางสาวกานดา บัวประดิษฐ์ ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.1-ป.6 

4. นางประภาวรินทร์ มุ่นเชย ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 

5. นางสาวรัชนีกร จาริยะมา ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 

6. นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-ป.6 

7. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุม 
ครู คศ.1 บธ.บ. ระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ป.1-ป.6 

8. นางสาวศิริพร ข าวิไล 

ครู คศ.1 ศ ษ .

ม. 

นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการ

เรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

9. นางสาวโกศล อยู่ภักดี ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.1-ป.3 

10 นางสาวพิชชานันท์ ค าภีระ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 

11 นายทัศนัย น้อยภา ครูอัตราจ้าง ศษ.บ พลศึกษา พละศึกษา ป.1-ป.6 

12 นางสาวแสงเดือน ธุรการ ม.6 - - - 
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ก าหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน 

ภำคเรียนท่ี 1 วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤษภาคม 

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนตุลาคม 
ภำคเรียนท่ี 2 วันเปิดภาคเรียน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 

วันปิดภาคเรียน ช่วงเดือนเมษายน 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

เวลำ 
 

คำบเรียน กิจกรรม 

07.00 - 07.50 น. - นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
รับผิดชอบ 

07.50 - 08.15 น. - สัญญาณกริ่ง เตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ อบรมจริยธรรม 

08.15 - 08.30 น. - ด่ืมนมท่ีห้องเรียน 
08.30 - 09.30 น. คาบท่ี 1 การเรียนการสอน 
09.30 - 10.30 น. คาบท่ี 2 การเรียนการสอน 
10.30 - 11.30 น. คาบท่ี 3 การเรียนการสอน 
11.30 – 12.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 13.30 น. คาบท่ี 4 การเรียนการสอน 

13.30 – 14.30 น. คาบท่ี 5 การเรียนการสอน 
14.30 – 15.30 น. คาบท่ี 6 การเรียนการสอน 

 

เวลารับส่งนักเรียน 

ส่งนักเรียนได้ เวลา 07.00 - 08.00 น. 

 

รับนักเรียนได้ เวลำ 15.30 - 16.30 น. 
 

**กำรรับเด็กนอกเวลำที่ก ำหนดขอให้ติดต่อที่ครูประจ ำชั้นหรือห้องส ำนักงำน 
(ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองไปรับ-ส่งนักเรียนที่ห้องเรียน)** 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.2548 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อัน

เป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ

กับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้  

(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  

(2) เล่นการพนัน จัดใหม้ีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน  

(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด  

(4) ซื้อจ าหน่ายแลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ส่ิงมึนเมาบุหรี่ หรือ ยาเสพติด  

(5) ลักทรัพย์กรรโชกทรัพย์ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น  

(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ  

(8) เกี่ยวขอ้งกับการคา้ประเวณี  

(9) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืนเพื่อเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่น  

ข้อ 2 ใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าท่ีไม่ขัด

หรือแยง้กับกฎกระทรวงนี้  

 

 
 

   ใหไ้ว้ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จาตุรนต์ ฉายแสง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.2548 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวดังตอไปนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543  

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการอธิการบดี หรือหัวหน้า

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  

“กระท าความผิด”หมายความว่าการท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา

หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  

“การลงโทษ”หมายความวาการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ

อบรมส่ังสอน  

ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้  

(1) วา่กล่าวตักเตือน  

(2) ท าทัณฑ์บน  

(3) ตัดคะแนนความประพฤติ  

(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกล่ันแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย

ความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ

ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้ เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ

นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา หรือผู้ท่ีผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  

ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่รา้ยแรง  

ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ

นักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงและ 
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เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ด

หลาบ  

การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการ

ท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  

ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนดและให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดท่ีสมควรต้อง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มี อ านาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
        อดิศัย โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบวินัยและข้อบังคับของนักเรียน 
โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 

 
เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบและฝึกวินัยอันดีให้แก่นักเรียน จึงก าหนดระเบียบวินัยและข้อบังคับของ

โรงเรียน ดังนี้  

1.ระเบียบนี้มีชื่อว่าระเบียบปกครองนักเรียน พ.ศ.2554 ว่าด้วยสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนว

ปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวทิย์  

2.ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเดิมท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบนี้แทน  

ระเบียบว่ำด้วยเคร่ืองแต่งกำยของนักเรียน  

1. นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนหรือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้เรียบร้อยทุกประการท้ัง

ภายในและภายนอกสถานท่ี  

2. ห้ามนักเรียนน าเครื่องส าอางมาโรงเรียนหรือใช้เครื่องส าอางทุกชนิด  

3. ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน เช่น สร้อยทองค าหรือของมีค่า ฯลฯ  

4. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดมาโรงเรียน หากมีนักเรียนคนใดน าเครื่องมือส่ือสารมา ท้ังนี้

โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย  

กำรแต่งกำยของนักเรียน  

ระดับอนุบำล 2-3  

นักเรียนหญิง เส้ือสีขาวคอบัวแขนส้ัน, กระโปรงสีน้ าเงินติดกระดุม, รองเท้าหนังสีด า (แบบหญิง) ถุงเท้าสีขาว  

นักเรียนชำย เส้ือสีขาวนักเรียนแขนส้ัน, กางเกงสีน้ าเงิน, รองเท้าหนังสีด า, (แบบชาย), ถุงเท้าสีขาว  

ชุดกีฬำ กางเกงวอร์มขาส้ันสีด า เส้ือพละโรงเรียนสีม่วง-เหลือง 

ระดับประถมศึกษำปีที่ 1- 6  
นักเรียนหญิง เส้ือนักเรียนสีขาวแขนส้ัน, กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า, รองเท้าหนังสีด า, ถุงเท้าสีขาว  
นักเรียนชำย เส้ือนักเรียนสีขาวแขนส้ัน, กางเกงนกัเรียนสีน้ าตาล, เข็มขัดหนังสีน้ าตาล, รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล, 

ถุงเท้าสีขาว 

ชุดกีฬำ กางเกงวอร์มขายาวสีด า เส้ือพละโรงเรียนสีม่วง-เหลือง,  ผู้หญิงรองเท้าผ้าใบสีขาว , ผู้ชายรองเท้า

ผ้าใบสีน้ าตาล 

ทรงผม  
ชาย เกรียนทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงพองาม  
หญิง ส้ันพอดีต่ิงหู หรือยาวรวบผูกโบว์ หรือถักเปียให้เรียบร้อย  
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   กำรแต่งกำยวันจันทร์ - วันศุกร์   

วัน กำรแต่งกำย ตัวอย่ำง 
วันจันทร์ แต่งกำยตำมตำรำงเรียนถ้ำมีเรียน 

พลศึกษำก็ใส่ชุดพละมำเรียนถ้ำไมม่ีเรียน
ก็แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 

 
วันอังคำร แต่งกำยตำมตำรำงเรียนถ้ำมีเรียนพละก็

ใส่ชุดพละมำเรียนถ้ำไม่มเีรียนก็แต่งกำย
ด้วยชุดนักเรียน 

 
 

วันพุธ แต่งกำยตำมตำรำงเรียนถ้ำมีเรียนพละก็
ใส่ชุดพละมำเรียนถ้ำไม่มเีรียนก็แต่งกำย
ด้วยชุดนักเรียน 

 
วันพฤหัสบดี ชุดลูกเสือ 

 

 
วันศุกร์ ชุดผ้ำไทย 

 
 
 
 
 

**วันพระ** ใส่ชุดขำว  
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ระเบียบว่ำด้วยกำรมำโรงเรียน 

 

1.เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดัง 3 ครั้ง (เวลา07.50 น.) นักเรียนเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ และรับ

ฟังการอบรม  

2. เวลา 08.15 น. นักเรียนด่ืมนมตอนเช้าท่ีห้องเรียน 

3. เวลา 08.30 น. นักเรียนเข้าห้องเรียนและเริ่มท าการเรียนคาบท่ี 1 ในเวลา 08.30 น.  

4.นักเรียนทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติ และเลิกเรียนตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดจะออกนอก

บริเวณโรงเรียนไมไ่ด้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  

5. ถ้านักเรียนเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติถือว่ามาสาย ให้นักเรียนเข้าไปรายงานตัวต่อครูประจ าช้ัน หากมา

สายติดต่อกัน 3 วัน จะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง 

ระเบียบเร่ืองกำรลำ กำรขำดเรียน  
ลำกิจ  
นักเรียนจะต้องส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนท่ีผู้ปกครองได้ลงช่ือรับรองการลาล่วงหน้า 1 วันก่อนจะ

หยุดเรียน ในกรณีไม่สามารถส่งใบลาได้ทันทีในวันนั้น ให้ผู้ปกครองแจ้งสาเหตุการลาทางโทรศัพท์ เมือ่กลับมา

ให้รีบส่งใบลาต่อครูประจ าช้ันหรือครูประจ าวิชาทันที  

ลำป่วย  
เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้วและกลับมาเรียนตามปกติต้องยื่นใบลาท่ีคุณครูประจ าช้ัน ถ้านักเรียนขาดเรียนโดยไม่

แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครองให้ทราบ ในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบ

สาเหตุ โรงเรียนวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี ้ 

1. ขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ปกครอง  

2. ขาดเรียน 5 วันติดต่อกัน จะแจ้งเตือนเป็นครั้งท่ี 2 โดยมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ  

3. ขาดเรียน 7 วันติดต่อกัน หากไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะพิจารณาความผิด  

4. ลายเซ็นผู้ปกครองท่ีปรากฏในใบลาต้องตรงกับสมุดลายเซ็นของผู้ปกครองท่ีให้ไว้แก่โรงเรียน 

5. การลาออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่ัวโมงเรียนหรือลากลับบ้านก่อนเลิกเรียน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางโรงเรียนจะอนญุาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

5.1 ผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง  

5.2 มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง  

5.3 มีใบรับรองจากครูฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนกรณีเจ็บป่วย  

6. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจ าช้ัน และฝ่ายกิจการนักเรียนลงช่ือ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ 

13 



7. นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาท่ีขาดเรียนนั้นๆ  

ระเบียบว่ำด้วยเร่ืองกำรเขำ้แถว  

1.เมื่อได้ยินเสียงกริ่ง 3 ครั้ง (เวลา 07.50 น.) นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวเข้าแถว  

2.ขณะเคารพธงชาติและสวดมนต์ นักเรียนทุกคนจะต้องยืนตรงและสงบนิง่ ต้องกระทาด้วยความต้ังใจและ

ด้วยความเคารพ  

กรณีที่นักเรียนมำเขำ้แถวไม่ทันต้องปฏิบัติตน ดังนี้  

1. ถ้ามาถึงโรงเรียนระหว่างการอบรมนักเรียน ไมอ่นุญาตให้นักเรียนไปแถว  
ต้องหยุดรอและไปรวมในที่ท่ีแต่ละระดับช้ันก าหนดไว้เพื่อขออนุญาตครูประจ าช้ันต่อไป  
2. กรณีนักเรียนมาเข้าแถวไม่ทันเป็นประจ าถือว่ามีเจตนาหลบหลีก นักเรียน จะถูกบันทึกความประพฤติ โดย
ครูประจ าวิชาหรือครูในระดับช้ันนั้นๆ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาโทษ  

 

ระเบียบว่ำด้วยเร่ืองกำรปฏิบัติตนภำยในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 

  

1. นักเรียนไม่เล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  

2. นักเรียนไม่ลุกเดินหรือย้ายท่ีนั่งโดยพลการ  

3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าอาหาร ขนม หรือเครื่องด่ืมเข้ามารับประทานในห้องเรียน  

4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปฏิบัติหน้าท่ีเวรตามท่ีครูก าหนด  

5. อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียน และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนถือเป็นสาธารณสมบัติท่ีมีค่า นักเรียน

ต้องช่วยกันรักษา  

6. นักเรียนไม่ควรขีดเขียนส่ิงใดๆ ลงบนกระดานดานและโต๊ะเรียน หรือนั่งเล่นบนโต๊ะคร ู

 

ระเบียบว่ำด้วยเร่ืองกำรขออนุญำตออกนอกห้องเรียนในเวลำเรียนปกติ  

 

1. ในกรณีฉุกเฉิน ครูประจ าช้ันจะอนุญาตให้นักเรยีนออกจากห้องเรียนได้  
2. ในกรณีเจ็บป่วย นักเรียนต้องขอใบอนุญาตจากครูประจ าวิชา ให้ครูประจ าวิชาลงช่ือรับทราบ หลังจาก
นักเรียนใช้บริการห้องพยาบาลแล้ว ครูพยาบาลจะลงช่ือรับรองให้นักเรียนน ามามอบให้ครูที่ก าลังท าการสอน
เพื่อขออนุญาตเข้าห้องเรียน  
3. เมื่อต้องการขออนุญาตไปพบครูในกรณีท่ีครูนัดหมายไว้ เพื่อท ากิจกรรมหรือท าธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้

นักเรียนขอรับใบรับรองจากครูที่นัดหมายไว้ เพื่อแจ้งให้ครูที่เข้าท าการสอนได้รับทราบ 
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ระเบียบว่ำด้วยเร่ืองกำรแสดงควำมเคำรพและมำรยำท  

 

1. เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนและพบครูควรแสดงความเคารพโดยการหยุดยืนตรง ไหว้หรือยืนตรงค านับตาม

โอกาสท่ีเหมาะสม แล้วกล่าวค าว่าสวัสดี  

2. ในเวลาปกติเมื่อพบครู ให้ใช้วิธียืนตรงแล้วค านับตามโอกาสท่ีเหมาะสม  

3. เมื่อครูประจ าวิชาเข้าท าการสอนในห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนแล้วไหว้ 

และกล่าวคาว่า “สวัสดี” โดยพร้อมเพรียงกัน  

4. เมื่อครูสอนจบช่ัวโมง ก่อนท่ีครูจะออกจากห้องเรียน นักเรียนทุกคนต้องยืนท าความเคารพ และกล่าวค าว่า 

“ขอบคุณ”  

5. นักเรียนต้องไมพู่ดค าหยาบคาย เช่น ล้อเลียนช่ือพ่อแม่ของเพื่อน หรือใช้ถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสม และพูดจา

สบประมาทผู้อื่นท้ังในโรงเรียนและท่ีสาธารณะ  

6. นักเรียนทุกระดับต้องให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ครูทุกคนในโรงเรียน  

7. นักเรียนทุกคนต้องระลึกถึงศักดิ์ศรีและต้องรู้จักรักษากิริยามารยาท ค าพูด และการกระท าให้สุภาพ

เรียบร้อย ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  

8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่พูดปด ไมค่ดโกง  

9. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง  

10. นักเรียนต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามนัดหมายต่างๆ ของโรงเรียนโดย

เคร่งครัด 

11. นักเรียนต้องมัธยัสถ์ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่น าเงินมาจ านวนมาก ไม่น าเครื่องประดับท่ีมีราคา

แพงมาโรงเรียน เพราะเป็นการไม่ปลอดภัยกับตัวนักเรียน หากสูญหายทางโรงเรียนจะไมร่ับผิดชอบ  

12. นักเรียนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

13. นักเรียนต้องเสริมสร้างจิตสานึกในค่านิยมท่ีถูกต้อง รวมท้ังการมีระเบียบวินัย  

14. นักเรียนต้องส่งเสริมการทาความดีท้ังในด้านการเรียน ความประพฤติ และการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษ 

เมื่อนักเรียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้จะได้รับพิจารณาลงโทษตามความผิด

อย่างเหมาะสม โดยครูประจ าช้ัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ ตามขั้นตอนและความหนักเบาของ

ความผิดดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือน 

2. บันทึกพฤติกรรม 

3. ท าทัณฑ์บน 

15 



ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนโรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ มี 2 สถำน คือ 

โทษสถำนเบำ เพื่อพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทาผิดในกรณีต่อไปนี้ 

1. แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน 

2. ทรงผมผิดระเบียบ ยาวเกินก าหนด ไว้ผมตามแฟชั่น 

3. มาโรงเรียนสายประจ า 

4. หลบหนีการเข้าแถว 

5. ไม่รักษาระเบียบของการเข้าแถว การเดินแถว 

6. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการเรียนภายในห้องเรียน 

7. ปฏิบัติตนผิดระเบียบของการใช้สถานท่ีต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ 

8. ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ท้ิงขยะท าให้สาธารณสมบัติของโรงเรียนเสียหาย ฯลฯ 

9. ไม่ท าการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจ า 

โทษสถานหนัก เพื่อพิจารณานักเรียนผู้กระท าความผิดในกรณีต่อไปนี้ 

1. หนีเรียน เช่น ขาดเรียนบ่อยโดยไม่มีจดหมายแจ้งจากผู้ปกครอง หลบออกนอกบริเวณโรงเรียน 

2. ลักขโมยหรือยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น 

3. เสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า และอื่นๆ 

4. เสพยาเสพติดชนิดร้ายแรง หรือมีไว้ในครอบครอง เช่น กาว กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า 

5. พกพาหรือซ่อนเร้นอาวธุ วัตถุอันตราย 

6. จงใจหรือร่วมกันท าลายสาธารณสมบัติของโรงเรียน 

7. น าส่ิงของท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและอื่นๆ มาโรงเรียน เช่น ส่ือลามกอนาจาร ฯลฯ 

8. ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน ท าร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

9. มั่วสุมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

10. ขาดสัมมาคารวะ แสดงกิริยาไม่สุภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือแสดงพฤติกรรมอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสมต่อครู 

11.ประพฤติตนไปในทานองชู้สาว 

 

 

 

 

16 



แนวปฏิบัติท่ัวไป 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีบุคลิกท่ีสง่างาม มีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเองสมกับเป็นนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อนักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนขอให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของเรา 

2. นักเรียนทุกคนต้องให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม 

3. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่ครูทุกคนของโรงเรียนของเรา 

4. เวลาอยู่ภายนอกโรงเรียน ถ้าแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพเช่นเดียวกับอยู่ภายใน

โรงเรียน 

5. หลังเล่นกีฬาต้องมีชุดมาเปล่ียนและเวลากลับบ้านให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 

6. หลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

7. นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เคารพและเทิดทูนท่าน และเช่ือฟังค าส่ังสอนให้สมกับท่ีท่านรัก

และห่วงใย 

สิ่งท่ีควรท ำ – ไม่ควรท ำ – กฎกติกำมำรยำท 

1. นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตรงตามระเบียบของโรงเรียนท้ังภายในและนอกโรงเรียน 

2. การลาป่วยหรือลาโดยมีกิจธุระจ าเป็นต้องมีใบลา (ตามแบบของโรงเรียน) พร้อมกับลงช่ือผู้ปกครองรับรอง

เป็นหลักฐานหรือให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งทางโรงเรียนก่อน 08.00 น. 

3. นักเรียนต้องเช่ือฟัง เคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ท่ัวไป 

4. นักเรียนมีหน้าท่ีช่วยเหลือรักษาความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนท้ังภายในและ

ภายนอก 

5. นักเรียนต้องไม่ใช้วาจาหยาบคายต่อเพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น 

6. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ด่ืมของมึนเมา เสพยาเสพติด และเล่นการพนัน 

7. เมื่ออยู่ในแถว นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยไม่คุยหรือเล่นกัน 

8. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนต้องรักษาระเบียบของห้องโดยเคร่งครัด ต้ังใจฟังค าอบรมส่ังสอนของครูไม่คุย

หรือเล่นกัน 

9. นักเรียนต้องไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาท่ีก าหนด 

10. นักเรียนต้องรีบมาโรงเรียนและกลับบ้านไม่เกินเวลาท่ีก าหนด 

11. ห้ามนักเรียนไปมั่วสุมในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข 

12.ห้ามน าส่ิงของมีค่าราคาแพง เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งอาวุธมาโรงเรียน 
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13. เวลาอยู่นอกโรงเรียนนักเรียนต้องส านึกเสมอว่าตนยังเป็นนักเรียนอยูไ่ม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบของโรงเรียน

หรือไม่ก็ตามนักเรียนต้องประพฤติตัวเรียบร้อยไมท่ าส่ิงใดท่ีจะน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงของตนเอง 

ของวงศ์ตระกูล และของโรงเรียน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

    นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบใบลำของโรงเรยีน 
 

ท่ี.........................................  
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ..................  

 
เรื่อง ขอลา.......................................(ระบุว่าขอลากิจหรือลาป่วย)  
เรียน ครูประจ าช้ัน..............................................................  
 

ด้วยกระผม/ดิฉัน(ด.ช./ด.ญ./)................................................................................................................ 
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติเนื่องจาก..........................................................................................................  
จึงขออนุญาตหยุดการเรียนมีก าหนด......................วัน นับต้ังแต่วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.............
ถึงวันท่ี............เดือน.................พ.ศ...............  
 
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง  

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

ช้ัน.........../..........  

ขอรับรองว่าจดหมายฉบับนี้เป็นความจริง  

(ลงช่ือ)........................................ผู้ปกครอง  

      (..........................................)  

                 ผู้ปกครอง 

 

 

  



ใบสมัครเข้ำเรยีน 

 ช้ัน......................ปีกำรศึกษำ.............................         
        โรงเรียนนิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

1/1 หมู่ 4  ต ำบลบึงบอน   อ ำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธำนี  12170 

ช่ือ-สกุล นักเรียน  ด.ช.  ด.ญ. ...................................................นามสกุล 
............................................................  
เลขประจ าตัว 13 หลัก.......................................................... เลขประจ าตัวนักเรียน……………………………………. 

เกิดวันท่ี................เดือน....................พ.ศ.................ศาสนา.................เช้ือชาติ..................สัญชาติ..................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของนักเรียน รหัสประจ าบ้าน ..................................................... เลขท่ี..................หมู่
..............ต าบล.................... อ าเภอ........................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์……………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน  รหัสประจ าบ้าน .......................................... เลขท่ี.........................หมู่....................                       
ต าบล……………………………. อ าเภอ.............................. จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์………….………… 
ช่ือ-สกุล บิดา    ...............................................................................อาชีพ....................................................... 
ช่ือ-สกุล มารดา  …................................................................อาชีพ.................................................................... 

ช่ือ-สกุลผู้ปกครอง  ...............................................................อาชีพ...................................................................  

เกี่ยวข้องเป็น........................เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................ 

               ข้าพเจ้า ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนทุกประการ 

                                                         ลงช่ือ............................................................ผู้ปกครองนักเรียน 

                                                            (...........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุ   นักเรียนอยู่ในเขต  พื้นท่ีบริการหมู่.............   นอกเขตพื้นท่ีบริการ.......... 

หลักฐำนกำรรับสมัคร (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน  รูปถ่ายนักเรียน จ านวน 1 ใบ    

  ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนนักเรียน บิดา 

และมารดา 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนผู้ปกครอง  

(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดำมำรดำ)  

  หลักฐานการศึกษาและหนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม    

(กรณีย้ำยเข้ำเรียน) 

  ใบเปล่ียนช่ือ- นามสกุล   (ถ้ามี)                       

  อื่นๆ…………………………………………………………….…..                    

   ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง  ครบถ้วน 

   ลงช่ือ                                 ผู้รับสมัคร/งานทะเบียน 
       (นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร) 
.        ............./................/..............วัน/เดือน/ปี ท่ีรับสมัคร 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

            

อนุญาตให้เข้าเรียนได้ 

 

     ลงช่ือ 

  (นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย)        
ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรับสมัครนักเรียน   ปีการศึกษา 2564 

 

สมัครเข้ำเรียนอนุบำล 

คุณสมบัติ   
รับสมัครนักเรียนอนุบาล  อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์  (เกิด 17 พ.ค. 2559  ถึงวันท่ี 16 พ.ค. 2560 )   
นักเรียนอนุบาล  อายุ 5 ปี  ( เกิด 17 พ.ค. 2558  ถึงวันท่ี 16 พ.ค. 2559)    

 

สมัครเข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

คุณสมบัติ  รับสมัครนักเรียนท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7  (เกิด 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558)  
เอกสำรกำรสมัคร    
1.  ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือนักเรียนผู้สมัคร   1 ฉบับ 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
วันรับสมัคร    5 มีนาคม 2564 – 23  เมษายน  2564  
 
 
 

หมายเหตุ  รับสมัครนักเรียน ต้ังแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.  เป็นต้นไป  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ติดต่อสอบถามเอกสารพร้อมขอใบสมัคร ได้ท่ีอาคารบึงบอนห้องส านักงานโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
ติดต่อครูโกศล  อยู่ภักดี  โทร. 098 – 256 - 0215  /  ครูกันต์กมล สุวภาพภัทรพร  โทร. 0๙๙ – ๑๔๘ - 
๘๔๒๔ 

 
 

 

 

 



ประวัตินักเรยีน 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือ-สกุล นักเรียน (ด.ช./ด.ญ.)………………………………………………ช่ือเล่น……………………น้ าหนัก…………..ส่วนสูง…………… 
เลขประจ าตัวนักเรียน……………………ช้ัน…………ห้อง…………เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………… 
เกิดวันท่ี……………เดือน…………………….พ.ศ. …………… จังหวัดท่ีเกิด………………………………..กลุ่มเลือด…………………… 
เช้ือชาติ……………สัญชาติ……………….ศาสนา……………ภาษาท่ีใช้เป็นหลัก…………………ประเภทนักเรียน………..……………  

ท่ีอยู่ 
 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
รหัสประจ าบ้าน………………………บ้านเลขท่ี…………………………………หมู่………………………………ถนน……………………………. 
ต าบล…………………………………..อ าเภอ……………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….. 

 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
รหัสประจ าบ้าน………………………บ้านเลขท่ี…………………………………หมู่………………………………ถนน……………………………. 
ต าบล………………………………..อ าเภอ………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….. 
 

รำยละเอียดนักเรียน 
๑.การพักนอนของนักเรียน 
 อาศัยอยู่กับบิดามารดา  อาศัยอยู่กับญาติ  อาศัยอยู่กับครู 
 อาศัยอยู่กับพระ   องค์กรการกุศล  อื่นๆ(ระบ)ุ………………… 
 
๒.ความด้อยโอกาส 
 ก าพร้า    เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดท้ิง 
 เด็กเร่ร่อน    ผลกระทบจากเอดส์  ชนกลุ่มน้อย 
 เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ   เด็กยากจน   อื่นๆ 
 เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 
 ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 
 
๓.ความพิการ 
 พิการทางการมองเห็น   พิการทางการได้ยิน  พิการทางสติปัญญา 
 พิการทางการเรียนรู้   พิการทางการพูดและภาษา พิการทางร่างกายและสุขภาพ 
 พิการทางออทิสติก   พิการซ้ าช้อน   พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
 ปกติ 
 



๔.ความขาดแคลน 
 ขาดแคลนแบบเรียน   ขาดแคลนอาหารกลางวัน  
 ขาดแคลนเครื่องเขียน   ขาดแคลนเครื่องแบบ 
๕.การเดินทาง 
 เดินเท้า    พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร 
 จักรยานยืมเรียน 
 
ระยะเวลาการเดินทาง…………………..…………..นาที ระยะห่างจากโรงเรียนทางน้ า………………………………เมตร 
ระยะห่างจากโรงเรียนถนนลูกรัง……………….เมตร ระยะห่างจากโรงเรียนถนนลาดยาง………………………เมตร 

 

๖.ครอบครัว 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส  โสด    หม้าย 
 อยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส แยกกันอยู่   หย่าร้าง 
 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่ 
 บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่  
 

ข้อมูลพ่ีน้อง 
จ านวนพี่ชาย………………คน จ านวนน้องชาย………………คน จ านวนพี่สาว………………..คน 
จ านวนน้องสาว……………….คน เป็นบุตรคนที่………………….    จ าวนพี่น้องท่ีศึกษาอยู่(ไม่รวมตัวนักเรียน)………….คน 
 

ข้อมูลบิดำ 
เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………….. ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………. 
อาชีพ…………………….. รายได้ต่อเดือน………………………บาท กลุ่มเลือด……… หมายเลขโทรศัพท์………………………………. 

 
ข้อมูลมำรดำ 
เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………….. ช่ือ-สกุล……………………………………………………..……………. 
อาชีพ………………….. รายได้ต่อเดือน………………………บาท กลุ่มเลือด………… หมายเลขโทรศัพท์………………………………. 
 

ข้อมูลผู้ปกครอง 
เลขประจ าตัวประชาชน………………………………………………….. ช่ือ-สกุล…………………………………………………………………. 
อาชีพ………………………….รายได้ต่อเดือน……………………บาท กลุ่มเลือด………หมายเลขโทรศัพท์………………………………. 
ความเกี่ยวข้องผู้ปกครองกับนักเรียน……………………………………… 



ใบมอบตัวนักเรียน 
 

                 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์อ าเภอหนองเสือ  
จังหวัดปทุมธานี 12170 

 

วันท่ี ………………… เดือน ………………… พ.ศ. …………………. 
 
 ด้วยข้าพเจ้า(ค าน าหน้าช่ือ)……………………………………….นามสกุล……………………………………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี………………..หมู…่…………………………..ต าบล……………………………..อ าเภอ…………………………..……… 
จังหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………..โทรศัพท์……………………………………………… 
เกี่ยวข้องเป็น………………ของ ด.ช./ด.ญ. ……………………………………………นามสกุล…………………………………………………… 
สัญชาติ……………เช้ือชาติ……………………..ศาสนา………………………………..สถานท่ีเกิด……………………………………………….. 
ก่อนเคยเรียนช้ัน…………โรงเรียน…………………………………………………………………….ต าบล…………………………………………. 
อ าเภอ……………………………………จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
สมัครเข้าเรียนท่ีโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ เนื่องจาก………………………………………………………………………….………… 
 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้ปกครองคอยดูแล ตักเตือนให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบั งคับของโรงเรียน ท้ัง
เป็นผู้อุปถัมภ์ค่าเล่าเรียน และเครื่องแต่งกายทุกประการ ของ ด.ช./ด.ญ.…….………….….……นามสกุล……………………… 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..ผู้ปกครอง 
                                                                         (………………………………………………………..) 
  



 

 

 

หนังสือรบัรองสถานภาพการเปน็นกัเรียน 
 

      โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 
 

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

 หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ........................................ 

เกิดวันท่ี.......... เดือน .............................พ.ศ. .................. อายุ ................ปี เลขประจ าตัวนักเรียน ……………… 
เลขประจ าตัวประชาชน ..... .................................................................... ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในระดับ                     
ช้ัน ................ ภาคเรียนท่ี ……….. ปีการศึกษา ……………… โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ จึงออกหนังสือ
รับรองไว้เป็นหลักฐาน 

 

ออกให้  ณ   วันท่ี ............... เดือน  .......................  พ.ศ. ................... 

    
 

 
       (ลงช่ือ) ………………………………..……… 

                                           (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

 
 

 

 

 

 

 



ค าร้องขอเปลีย่นแปลง ช่ือ / นามสกุล 
 

วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. ................... 
เรื่อง ขอเปล่ียนแปลง ช่ือ / นามสกุล 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ / นามสกุล   จ านวน …….. ฉบับ 
 
 ข้าพเจ้า(ค าน าหน้าช่ือ)……………………….……………………นามสกุล…………………………………………………… 
ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ………………………………………………………….นามสกุล……………………………………………………
เลขประจ าตัว.........................นักเรียนช้ัน..................ปีการศึกษา............... มีความประสงค์ขอเปล่ียนรายการ
ดังต่อไปนี ้

ช่ือ    นามสกุล     นักเรียน 
ช่ือ    นามสกุล     บิดา 
ช่ือ    นามสกุล     มารดา 
ช่ือ    นามสกุล     ผู้ปกครอง 

 
 
จากเดิม.........................................................................เป็น........................................................................ 
  
 
  จึงเรียนมาเพื่อให้โรงเรียนแก้ไขช่ือ / นามสกุล ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
   
      ลงช่ือ………………............…………………………ผู้ปกครอง 
             (……………..............…………………………….) 
   
 
ครูประจ าชั้น นายทะเบียน 

รับทราบการเปล่ียนช่ือ / สกุล 
 

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

………../………../…………. 

ตรวจสอบ และแก้ไขหลักฐานงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงช่ือ  ……………………………………………… 
    (นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร) 

…………./…………./…………. 

 
 



แบบ บค.19 
ค าร้องขอย้ายนกัเรียน 

 
   เขียนท่ี โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารงุวิทย์ 

               วันท่ี ………… เดือน ………………พ.ศ. …………… 
เรื่อง ขอย้ายนักเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
 ด้วยข้าพเจ้า ………..……………………………………………….……… อยู่บ้านเลขท่ี …………หมู่ท่ี….……                                        
แขวง/ต าบล……………………….…… อ าเภอ ………….…….………. จังหวัด…………..………มีความประสงค์ขอย้าย
นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ไปเข้าเรียน                           
ท่ี………………………………………………… แขวง/ต าบล…………………………. อ าเภอ…………………………….จังหวัด 
……………….….…………………….. ดังนี ้
  1. (ด.ช./ด.ญ.) ………………………………………………………………..………………………………….                                            
เกิดวันท่ี……………….…เดือน……………..พ.ศ. ……….… เลขประจ าตัวประชาชน……………………….……………
นักเรียนช้ัน ………………………………… 
  ๒. (ด.ช./ด.ญ.) ………………………………………………………………..………………………………….                                            
เกิดวันท่ี……………….…เดือน……………..พ.ศ. ……….… เลขประจ าตัวประชาชน……………………….……………
นักเรียนช้ัน ………………………………… 
  ท้ังนี้เนื่องจาก…………………………………….……………………………………..และการย้ายไปเข้าเรียน
ใน โ ร ง เ รี ยน ดั ง ก ล่ า ว   นั ก เ รี ยน จะ พั กอ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี …………หมู่ ท่ี ….…..…แขว ง /ต า บล …….……….                       
อ าเภอ ……….……….. จังหวัด………………………….. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

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

        ผู้ปกครอง 
 

ผู้อ านวยการ  อนุญาต  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ………………………………………………………………… 

 
 
 

                               (ลงช่ือ) ………………………………..……… 
       (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์



ค าร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน 

 

       โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ อ าเภอหนองเสือ  
                จังหวัดปทุมธานี  12170 

        วันท่ี ………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………. 
 

เรื่อง ขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 

   ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ 

 ปพ.6,8,9  เอกสารการเรียนอื่นๆ(ถ้ามี) 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………….……เป็น

ผู้ปกครองของนักเรียนช่ือ…………………………………………………………………………ก าลังเรียนอยู่ช้ัน……………… 

โรงเรียน …………………………………………….………จังหวัด…………….…………….….มีความประสงค์จะขอย้ายเข้า

เรียนในโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

เนื่องจาก   ย้ายติดตามผู้ปกครอง    อื่นๆ(ระบุ) ……………………………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………… 

                (                                                          ) 

                            ผู้ปกครอง 

เสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณา 
ฝ่ายงานทะเบียน-วัดผล   ………………………………………………………………………..… 

(ลงช่ือ) นางสาวกันต์กมล  สุวภาพภัทรพร 
ฝ่ายวิชาการ  ………….………………………………………………………………………………….. 

(ลงช่ือ) นางสาวกิ่งรัก  เยาวภักด์ิ 
 

ความเห็นผู้อ านวยการ ………….……………………………………………………………………………….. 
          (ลงช่ือ) ………………………………………………………………………..…… 

                        (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์



ค ำร้องทั่วไป (ส ำหรับนักเรียน) 

 
      วันท่ี ……… เดือน …………………. พ.ศ. …………………. 
เรื่อง  ...................................................................................................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

  
 ด้วยข้าพเจ้า ………………………………………………………………………..………………..………………….. นักเรียน
ช้ัน ………….……………………. มีความประสงค์ ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ …………………………………..... 
             (………..……………………………..) 
 
 เสนอ ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ……………………………………… หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
    (นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร) 

 
 
 

  

 

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

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

            ลงช่ือ............................................ 

            (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวทิย์ 

 



ค ำร้องทั่วไป (ส ำหรับส ำหรับผู้ปกครอง) 

 
      วันท่ี ……… เดือน …………………. พ.ศ. …………………. 
เรื่อง  ...................................................................................................................... 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์

  
 ด้วยข้าพเจ้า ………………………………………………………………………..……………………..เป็นผู้ปกครองของ 
………….……………………. มีความประสงค์ ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ …………………………………......ผู้ปกครอง 
             (………..……………………………..) 
 
 เสนอ ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ……………………………………… หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
    (นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร) 

 
 
 

  

 

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

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

            ลงช่ือ............................................ 

            (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวทิย์ 

 



 

แบบค ำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหำย) 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 

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

เรื่อง   ขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์   

  ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................. มีความ

ประสงค์ขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ัน       ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนต้นของ (เด็กชาย / 

เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว) ...................................................... เลขประจ าตัว .................... ช้ัน..............                   

ปีการศึกษา(ท่ีจบ) ............. เกิดวันท่ี ......... เดือน ......................พ.ศ. ............ ช่ือบิดา …..................................

ช่ือมารดา................................................ เข้าโรงเรยีนนิกรราษฎร์บ ารงุวิทย์ เมื่อวันท่ี .........เดือน ..................... 

พ.ศ. ............ และออกจากโรงเรียนเมื่อวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............ โทร .......................... 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว 

   หลักฐานการแจ้งความ                         จ านวน  ............... ฉบับ 

   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม                      เล่มท่ี .................... เลขท่ี .............. 

   รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน ................ รูป 

   ส าเนาบัตรประชาชน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

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

          (.............................................) 

                 ความเห็นนายทะเบียน 
  
           เห็นควรด าเนินการ 
 ไม่ควรด าเนินการ เนื่องจาก ……………….. 
             …........................................................... 
          (ลงช่ือ) นางสาวนิตยา  กาฬสุวรรณ 
               (นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร) 

                   ค าสั่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
          อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก ……………………..    
         …........................................................... 
          (ลงช่ือ) .......................................... 
                  (นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 



 

 

 

 

   

ใบรับรองผลกำรศึกษำ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์ อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
ขอรับรองว่า....................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.........................................................                                                                                                          
เลขประจ าตัว..........................................เกิดวันท่ี ........................... เดือน .................พ.ศ................................                           
ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา ...............................................................ช่ือ-สกุลมารดา...........................................................                                                
.   
มีสถานภาพทางการเรียน  ดังนี้ 

  ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ……………… 

  มีความประพฤติดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

     ออกให้  ณ  วันท่ี ................... เดือน ............ พ.ศ. ...................      

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

                                                                       (นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนนกิรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
 

 

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

         (นางสาวนิตยา  กาฬสุวรรณ) 

                   นายทะเบียน 

หมายเหตุ (ใบรับรองนี้มีก าหนดอายุ  120 วันนับแต่วันออก) 

  

ท่ี ……………. / ……………. 

ปพ.7 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิว้ 



 


