
 

แบบขออนุมัติผลการเรียน  “ร” 
เร่ือง ขออนุมัติผลการเรียน  “ร” 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ด้วยข้าพเจ้า.............................................................ครูผู้สอนรายวิชา...................................รหัสวิชา
.........................ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา..............................มีนกัเรียนท่ีจะขออนุมัติผลการเรียน  “ร”  จ านวน
.................คน  ดังนี ้
ท่ี ชั้น เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล งานที่ไม่ส่งที่ถือว่าเป็นชิ้นงาน / คะแนนส าคัญ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
         ลงช่ือ.................................................. 
                                                  (....................................................)  ครูผู้สอนประจ าวิชา  
ความเห็นงานวัดผลและประเมินผล
.............................................................................................................................................................................. 
 

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                  (                                      ) งานวัดและประเมินผล 
ความเห็นฝ่ายวิชาการ
.............................................................................................................................................................................. 
 

        ลงช่ือ.................................................. 
                                                        (นางจตุพร  สุรินทร์)   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
(     )  อนุมัติ  (     )  ไม่อนุมัติ 
        ลงช่ือ.................................................. 
                                                       (นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 

วผ. 03 



 
แบบบันทึกการเรียนซ้ า 

โรงเรียนปายวิทยาคาร 
                                             

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

ช่ือ-สกุล...................................................เลขประจ าตัว..................ปัจจุบันอยู่ชั้น ม....../....เลขท่ี......... 
ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคเรียนนี้  คือ 
 
 
ได้ผ่านการตรวจสอบรายวิชา  หน่วยการเรียน  ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าเรียบร้อย  ถูกต้องแล้ว 

ลงช่ือ.............................................................งานวดัและประเมินผล................/............./............ 
บันทึกการเข้าเรียนซ้ า 
ช่ือ-สกุล ครูผู้สอน......................................................ช่ือรายวิชา......................................รหัสวิชา...................... 
จัดการเรียนการสอนท่ีห้อง...............ในวัน (จันทร ์ อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์)  คาบท่ี............เวลา...........น. 
คร้ังที่ วัน/เดือน/ปี คิดเป็นจ านวนคาบ รายการสอนหรืองานที่มอบหมายให้ท า ลงช่ือผู้สอน ลงช่ือผู้ปกครอง 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

สรุปการเรียนซ้ า     จ านวนครั้งที่สอนทั้งหมด...................ครั้ง        คิดเป็นจ านวนคาบทั้งหมด...............คาบ 
                         นักเรียนเข้าเรียนจริง     ...................ครั้ง        คิดเป็นเวลาเรียน.........คาบ  คิดเป็นร้อยละ....... 
(หมายเหตุ  ให้นักเรียนน าแผ่นน้ีส่งงานวัดและประเมินผลตรวจทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของแต่ละเดือน) 
การตรวจสอบการเรียนซ้ า  เดือนที่ 1...................  เดือนที่ 2 ................... เดือนที่ 3 ..................  เดือนที่ 4 .................. 

              ....../....../......        ....../....../......  ....../....../......           ....../....../...... 
 
 

 

ช่ือวิชา........................................รหัสวิชา.........................หน่วยการเรียน....................หนว่ย  เวลาเรียนเต็ม...........คาบ 

วผ. 05 



 
แบบประเมินผลรายวิชาเรียนซ้ า 

โรงเรียนปายวิทยาคาร 
                                             

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

ช่ือ-สกุล.........................................................เลขประจ าตัว....................ปัจจุบันอยู่ชั้น ม....../.........เลขท่ี......... 
ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคเรียนนี้  คือ 
 
 
 
ได้ผ่านการตรวจสอบรายวิชา  หน่วยการเรียน  ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าเรียบร้อย  ถูกต้องแล้ว 
 

ลงช่ือ.............................................................งานวดัและประเมินผล................/............./............ 
บันทึกการเข้าเรียนซ้ า 
ช่ือ-สกุล ครูผู้สอน.........................................................ช่ือรายวิชา....................................รหัสวิชา............................. 
จัดการเรียนการสอนท่ีห้อง...................ในวัน (จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์)  คาบท่ี............เวลา...............น. 
คร้ังที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 
ว/ด                 
คาบ                 

มา/ขาด                 
 

สรุปการสอน  คิดเป็นจ านวนคาบท้ังหมด...............คาบ  นักเรียนเข้าเรียนจริง................คาบ  คิดเป็นร้อยละ.............. 
บันทึกการวัดผลและประเมินผล 
ก าหนดอัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  คะแนนปลายภาค =............................................. 

รายการวัดผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  
 
 
 

      ได้ระดับผลการเรียน 
 

        
 
       การอนุมัติผลการเรียน 
ลงช่ือ...............................ครูผู้สอนประจ าวิชา 
ลงช่ือ...............................งานวัดและประเมินผล 

ลงช่ือ..............................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 

วัดผลรายจุดประสงค์  ครั้งท่ี  1 
วัดผลรายจุดประสงค์  ครั้งท่ี  2 
วัดผลรายจุดประสงค์  ครั้งท่ี  3 
วัดผลรายจุดประสงค์  ครั้งท่ี  4 

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

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

................... 
………………. 

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

ก.รวมคะแนนวัดผลรายจุดประสงค์   
ข.คะแนนวัดผลระหว่างภาค   
ค.คะแนนจิตพิสัย   
ง.รวมคะแนนเก็บระหว่างภาค(ก+ข+ค)   
จ.คะแนนสอบปลายภาค   

รวม (ง+จ) 100  
 
 

 

ช่ือวิชา........................................รหัสวิชา.........................หน่วยการเรียน....................หนว่ย  เวลาเรียนเต็ม...........คาบ 

 

วผ. 06 



 
แบบค าร้องขอเรียนซ้ า 

โรงเรียนปายวิทยาคาร 
                                             

                                       วันท่ี.......เดือน........................พ.ศ.................. 
เรื่อง ขอเรียนซ้ า 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ข้าพเจ้า..............................................................เลขประจ าตัว.............................ช้ัน ม. ......./........เลขท่ี............. 
มีความประสงค์ขอเรียนซ้ าในภาคเรียนท่ี..................ปีการศึกษา........................ในรายวิชาดังนี้ 
 

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน 
     
     
     
     
     
 รวมหน่วยการเรียน   

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        ลงช่ือ....................................................นักเรียน 
 

ค ารับรองผู้ปกครอง  ข้าพเจ้าจะดูแลความประพฤติและติดตามการเรียนของ.............................................................. 
ถ้าไม่เข้าเรียนหรือไม่ปฏิบัติตามครูสอน  ข้าพเจ้ายินดีให้โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน 
 
        ลงช่ือ................................................ผู้ปกครอง 
              (.................................................) 
 
แนวปฏิบัติของโรงเรียน  นักเรียนคนใดลงทะเบียนเรียนซ้ าแล้วไม่ผ่านโดยมีสาเหตุจากการขาดความรับผิดชอบ        
โรงเรียนจะไม่อนญุาตให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก  จนกว่าจะเรียนครบ  3  ปีแล้ว 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

 

ความเห็น.............................................. 
       ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว        
 ลงช่ือ............................................... 
      (.................................................) 
     เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล 

 

ความเห็น................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................... 
            (นายสัมพันธ์ อินทะวงค์) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

[    ] อนุมัติ     [    ]  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ............................................. 
       (นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

วผ. 07 



 
 

 

เรื่อง  ขอสอบแก้ตัว 
เรียน  งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............................................................เลขประจ าตัว.........................ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่........./........เลขที่.................มีความประสงค์ขอสอบแก้ตัวในรายวิชาประจ าภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.............. 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรดปกติ เกรดแก้ตัว ลงช่ือครูผู้สอน งานที่มอบหมาย/วันที่นัดสอบ 
       

 

     
         ทราบและมอบหมายงานแล้ว               ทราบและจะด าเนินการติดตามต่อไป                            ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ....................................................            ลงชื่อ..........................................................    ลงชื่อ..................................................... 
   (.......................................................)                  (.........................................................)                 (........................................................) 
       ................/................/.............                      ................/................/.............                        ................/................/............. 
      ครูผู้สอน                                  ครูที่ปรึกษา                                     ผู้ย่ืนค าร้อง 
     
                                
เรื่อง  ขอสอบแก้ตัว 
เรียน  งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.............................................................. เลขประจ าตัว............................ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่........./............  เลขที่........... ได้ด าเนินการสอบแก้ตัวในรายวิชาประจ าภาคเรียนที่........ปีการศึกษา................. เรียบร้อยแล้ว 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรดปกติ เกรดแก้ตัว ลงชื่อครูผู้สอน งานที่มอบหมาย/วันที่นัดสอบ 
       

 

     
 ทราบและมอบหมายงานแล้ว                 ทราบและจะด าเนินการติดตามต่อไป              ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ....................................................             ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ....................................................... 
   (.......................................................)                   (.........................................................)                 (........................................................) 
       ................/................/.............                       ................/................/.............                        ................/................/............. 
         ครูผู้สอน               ครูที่ปรึกษา            ผู้ย่ืนค าร้อง 
 

 
เรื่อง  ขอสอบแก้ตัว 
เรียน  งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.................................................................. เลขประจ าตัว............................ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่........./...........  เลขที่........... ได้ด าเนินการสอบแก้ตัวในรายวิชาประจ าภาคเรียนที่........ปีการศึกษา.................. เรียบร้อยแล้ว 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เกรดปกติ เกรดแก้ตัว ลงช่ือครูผู้สอน งานที่มอบหมาย/วันที่นัดสอบ 
       

 

     
      ด าเนินการสอบแก้ตัวเรียบร้อยแล้วแล้ว     รับทราบการสอบแก้ตัวนักเรียนเรียบร้อยแล้ว                  ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ....................................................                 ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ......................................................... 
   (.......................................................)                        (.........................................................)          (...........................................................) 
       ................/................/.............                           ................/................/.............         ................/................/............. 
         ครูผู้สอน     ครูที่ปรึกษา            ผู้ย่ืนค าร้อง 
ทราบและรายงานผลการสอบแก้ตัวเรียบร้อยแลว้ 
ลงชื่อ............................................................ 
     (..............................................................) งานวัดผลและประเมินผล 
วันที่บันทึก  ............/............../.............     

ส่วนของครูผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน แบบค าร้องขอสอบแก้ตัว  โรงเรียนปายวิทยาคาร 

ส่วนของครูที่ปรึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน แบบค าร้องขอสอบแก้ตัว  โรงเรียนปายวิทยาคาร 

แบบค าร้องขอสอบแก้ตัว  โรงเรียนปายวิทยาคาร ตัดส่วนนี้ส่งงานวัดและประเมินผล 

   บันทึกลงโปรแกรม 

   บันทึกลงสมุด 

หมายเหตุอื่นๆ ............................................................ 








