
  
เอกสารฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
รหัส ชื่อเอกสาร หมายเหต ุ
ชส.01 ค าร้องขออนุญาตน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  
ชส.02 ใบลา  
ชส.03 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  
ชส.04 หนังสือเชิญผู้ปกครอง  
ชส.05 บันทึกข้อมูลการพบผู้ปกครอง  
ชส.06 บันทึกค าให้การ  
ชส.07 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ  
ชส.08 บันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
ชส.09 บันทึกการท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ชส.10 บันทึกทัณฑ์บน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าร้องขออนุญาตน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน 

 

วันที่................เดือน...................................พ.ศ.................. 
 

เรื่อง ขออนุญาตน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 

 ด้วย  ข้าพเจ้า  ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นางสาว....................................................................................  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............./......เลขประจ าตัว..................มีความประสงค์ขออนุญาตน าโทรศัพท์มือถือ  
ยี่ห้อ............................... รุ่น....................... สี.................. หมายเลขโทรศัพท์......................................................
มาใช้ในโรงเรียน เนื่องจาก (ระบุเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจน)..................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ทั้งนี้  จะปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด โดยเคร่งครัด ตามเหตุผลและความ
จ าเป็น  รวมถึงจะไม่ใช้กระแสไฟฟ้าของโรงเรียน และจะรับผิดชอบทุกกรณี  หากเกิดการสูญหาย โดยไม่
เรียกร้องต่อทางโรงเรียน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
       ลงชื่อ.............................................นักเรียน  
            (...............................................)  
 
 ความเห็นของผู้ปกครอง  ถึงเหตุผลและความจ าเป็น 
 ..............................................................................  
 ..............................................................................  
  ลงชื่อ.........................................ผู้ปกครอง  
        (.......................................)  
        ........../................../.........  
 ความเห็นของครูที่ปรึกษา   อนุญาต   ไม่อนุญาต 
ไม่อนุญาต เพราะ........................................................................................... 
  
  ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา  
        (.......................................)  
        ........../................../.........  
 ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
ไม่อนุญาต เพราะ............................................................................................. 
  
  ลงชื่อ.........................................หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
         (......................................)  
        ........../................../.........  

ชส.01 



 
 

เขียนที่บ้านเลขที่.........หมู่ที.่..............ต าบล...................... 
อ าเภอ..............................  จังหวัด.................................... 

 
วันที่................เดือน..................................................พ.ศ.................. 

 

เรื่อง ลาป่วย    ลากิจ  อื่นๆ ......................................................................................... 
เรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............./................  
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี).....................................................................  
 

 ด้วย  ข้าพเจ้า  ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นางสาว.........................................นามสกุล...................................  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............./......เลขประจ าตัว....................... ไม่สามารถมาโรงเรียนได้  เนื่องจาก (ระบุ
สาเหตุให้ชัดเจน).................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 โดยการลาครั้งนี้  ข้าพเจ้าประสงค์ลา  ตั้งแต่วันที่..........เดือน.........................พ.ศ............................  
ถึงวันที.่.........เดือน.........................พ.ศ............................รวมวันลา................................วัน  และข้าพเจ้าจะ
กลับมาเรียนตามปกติ  ในวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............................  ระหว่างที่ลา  ข้าพเจ้าพักอยู่
บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่..................ถนน..........................ต าบล............................อ าเภอ............................ 
จังหวัด...........................................  เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง................................................................. 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และอนุญาต  
 

          ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 

       ลงชื่อ.............................................นักเรียน  
            (...............................................)  
 
ขอรับรองว่าข้อความในจดหมายเป็นจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้ปกครองนักเรียน 
     (.......................................) 
      ........../................../......... 
โทร.................................................. 
หมายเหตุแบบใบลานี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csws.ac.th/ หรือติดต่อขอรับได้ที่อาคารกิจการนักเรียน 
 
 

ชส.02 



 

(ตอนที่ 1 เก็บท่ียามรักษาการณ์) 

บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

อนุญาตให้.......................................................................... 
ชั้น ม...../....... ออกนอกโรงเรียน  ชั่วคราว   ตลอดวัน 
เนื่องจาก............................................................................. 
.......................................................................................... 
วันที่.........เดือน.........................................พ.ศ................... 
ออกเวลา........................น. กลับเวลา..............................น. 
ลายมือชื่อผู้ปกครองที่มารับ................................................. 
ผู้อนุญาต 1 ............................................ครูที่ปรึกษา 
ผู้อนุญาต 2.............................................ครูเวรประจ าวัน 
ผู้อนุญาต 3.............................................ผู้บริหาร 
(ออกชั่วคราว 1,2 อนุญาต)  (ออกตลอดวัน 1,3 อนุญาต) 

 (ตอนที่ 2นักเรียนน าติดตัวไป) 

บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

อนุญาตให้.......................................................................... 
ชั้น ม...../....... ออกนอกโรงเรียน  ชั่วคราว   ตลอดวัน 
เนื่องจาก............................................................................. 
.......................................................................................... 
วันที่.........เดือน.........................................พ.ศ................... 
ออกเวลา........................น. กลับเวลา..............................น. 
ลายมือชื่อผู้ปกครองที่มารับ................................................. 
ผู้อนุญาต 1 ............................................ครูที่ปรึกษา 
ผู้อนุญาต 2.............................................ครูเวรประจ าวัน 
ผู้อนุญาต 3.............................................ผู้บริหาร 
(ออกชั่วคราว 1,2 อนุญาต)  (ออกตลอดวัน 1,3 อนุญาต) 

 
 
 

(ตอนที่ 1 เก็บท่ียามรักษาการณ์) 

บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

อนุญาตให้.......................................................................... 
ชั้น ม...../....... ออกนอกโรงเรียน  ชั่วคราว   ตลอดวัน 
เนื่องจาก............................................................................. 
.......................................................................................... 
วันที่.........เดือน.........................................พ.ศ................... 
ออกเวลา........................น. กลับเวลา..............................น. 
ลายมือชื่อผู้ปกครองที่มารับ................................................. 
ผู้อนุญาต 1 ............................................ครูที่ปรึกษา 
ผู้อนุญาต 2.............................................ครูเวรประจ าวัน 
ผู้อนุญาต 3.............................................ผู้บริหาร 
(ออกชั่วคราว 1,2 อนุญาต)  (ออกตลอดวัน 1,3 อนุญาต) 

 (ตอนที่ 2นักเรียนน าติดตัวไป) 

บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

อนุญาตให้.......................................................................... 
ชั้น ม...../....... ออกนอกโรงเรียน  ชั่วคราว   ตลอดวัน 
เนื่องจาก............................................................................. 
.......................................................................................... 
วันที่.........เดือน.........................................พ.ศ................... 
ออกเวลา........................น. กลับเวลา..............................น. 
ลายมือชื่อผู้ปกครองที่มารับ................................................. 
ผู้อนุญาต 1 ............................................ครูที่ปรึกษา 
ผู้อนุญาต 2.............................................ครูเวรประจ าวัน 
ผู้อนุญาต 3.............................................ผู้บริหาร 
(ออกชั่วคราว 1,2 อนุญาต)  (ออกตลอดวัน 1,3 อนุญาต) 

 
 
 
 
 
 
 

ชส.03 ชส.03 

ชส.03 ชส.03 



 
ที่ ศธ....................... / พิเศษ         โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

242 ม.2 ถ. รอบเวียง ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 57150 

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

เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครอง  
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน (ด.ช ./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................ระดับชั้น......../........ 
 
 ด้วยนักเรียนในความปกครองของท่านต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาตนเองในด้าน  

  การเรียน................................................................................................................................. 
 ขาดเรียน...............ครั้ง  มาสาย...............ครั้ง หนีเรียน...............ครั้ง  
 ความประพฤต.ิ............................................................................................................................. 
 การแต่งกาย, ทรงผม................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................. 

 
โรงเรียนใคร่เรียนเชิญท่านไปพบ.................................................................ต าแหน่ง............................................ 
เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันที่........................................ เวลา..................................... 
ณ ............................................................................................. 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(................................................................) 
ต าแหน่ง......................................................................................... 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โทร. ……………………………………… 
 

โปรดกรอกแบบตอบรับส่งคืนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรียน  ......................................................................... 
 ข้าพเจ้า ................................................... ผู้ปกครอง ..................................................นักเรียน
ระดับชั้น........................ เกี่ยวข้องเป็น ........................... ได้รับหนังสือโรงเรียนที่ ที่ ………………….. / พิเศษ   
ลงวันที่ ..................... แล้ว  
  ยินดีไปพบตามนัด   ติดธุระไม่สามารถไปพบตามนัดได้  ขอไปพบวันที่ ............................................. 
เวลา......................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครองนักเรียน 
(.....................................................) 

 

ชส.04 



 

 
 

บันทึกข้อมูลการพบผู้ปกครอง 
วันที่................เดือน..................................................พ.ศ.................. 

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

 
๑. ชื่อผู้ปกครอง  .................................................................................................................................................  

เป็นผู้ปกครองของ ดช. / ดญ. / นาย / นางสาว........................................................................................... 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............./.........................  ครูที่ปรึกษา  ๑.......................................................... 
        ๒..........................................................  
 

๒.  ปัญหาที่พบ..................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.  วิธีการแก้ปัญหา.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

  
ลงชื่อ.........................................ผู้ปกครอง 

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

ลงชื่อ.........................................นักเรียน 
(.......................................) 

 
ลงชื่อ.........................................ครูที่รับปรึกษาปัญหา 
         (.......................................) 

 

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
(.......................................) 

 
ลงชื่อ.........................................หัวหน้าระดับชั้น 

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

ลงชื่อ.........................................  
(………………………………………..) 

………………………………………………………………. 
 

 

ชส.05 



แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 
ล าดับที ่ การกระท าผิด การลงโทษ ผู้เกี่ยวข้อง/เอกสาร 

1 นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม / ฝ่าฝืน
ระเบียบ / ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนหรือ
กิจกรรม  

ว่ากล่าวตักเตือนด้วย
วาจา 

(ตัดครั้งละ 2 คะแนน) 

ครูที่ปรึกษา 
ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 
แบบ ชส.07 

2 1.นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม / ฝ่า
ฝืนระเบียบ / ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนหรือ
กิจกรรม และได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจาแล้ว แต่ยังกระท าอีก 
2.นักเรียนจงใจกระท าพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม / ฝ่าฝืนระเบียบ 

1.ว่ากล่าวตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
2.ส าเนาบันทึกแจ้ง
ผู้ปกครอง 
3.หากนักเรียนไม่
ปรับปรุงตนเอง ท าเรื่อง
ส่งต่อให้ฝ่ายส่งเสริมวินัย 

 

ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 
 
 
 
 
แบบ ชส.08 

 ส่งต่อ ฝ่ายส่งเสริมวินัย  แบบ 
3 นักเรียนได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้วแต่ยังไม่แก้ไข
ปรับปรุงตนเอง 

ท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 
 

 
 

ผู้ปกครอง 
ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ 
 
แบบ ชส.09 
แบบ ชส.06 ประกอบ 

4 นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม
กฎกระทรวงฯ / ฝ่าฝืนระเบียบท าให้เกิด
เหตุร้ายแรง หรือท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และ เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 

ทัณฑ์บน  
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครอง 
ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับชั้น 
ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ 
ผู้บริหาร 
 
แบบ ชส.10 
แบบ ชส.06 ประกอบ 

5 นักเรียนท าทัณฑ์บนแล้ว แต่พฤติกรรมยัง
ไม่ดีข้ึน 

ย้ายสถานศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผู้ปกครอง 

 
 



 
บันทึกค าให้การ 

ของ ด.ช / ด.ญ / นาย / นางสาว.........................................นักเรียนชั้น ม........../.......... เลขที่ .......... 
 ชื่อครูที่ปรึกษา  ๑. ........................................................................................  
   ๒. ........................................................................................  
 

เขียนที่ อาคารกิจการนักเรียน 
วันที่ ...............เดือน.........พ.ศ ...................... 

 
 ข้าพเจ้า ด.ช/ด.ญ/นาย/นางสาว ............................................................นักเรียนชั้น ม............./...........  
ขอให้การด้วยความสัตย์จริง กรณี....................................................................................................................... 
.....................................................เหตุเกิดเมื่อวันที่...........................เดือน...............................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้าขอให้การในฐานะ  (  )  ผู้กล่าวหา (  )  ผู้ถูกกล่าวหา   (  )  พยาน  ดังนี้  
 
 บันทึกค าให้การ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ให้การด้วยค าสัตย์จริง มิได้ถูกบังคับขู่เข็ญหรือถูกล่อลวง เพื่อให้การรับสารภาพ
แต่ประการใด จึงได้ลงนามบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 
     ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึกค าให้การ  
      (....................................................)  
 
 
 บันทึกผู้สอบปากค า
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
     ลงชื่อ ....................................................ผู้สอบปากค า  
      (....................................................)  
     ต าแหน่ง.........................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตัดคะแนน การกระท าผิด หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงชื่อ.......................................... ครูที่ปรึกษา/ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 

(..........................................................) 
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บันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมสพม.36 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ............. 

 
  ตามท่ี...................................................................นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........................
ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน/ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ว่ากล่าวตักเตือนให้นักเรียนดังกล่าวประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การเป็น
นักเรียนที่ดีแล้ว 
 
ลงชื่อ.......................................... ครูที่ปรึกษา/ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 

(..........................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้า.....................................................................ขอสัญญาว่า  

  1.จะไม่ประพฤติเช่นนี้อีก  
  2.จะกระท าตนเป็นนักเรียนที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด หาก
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ยินดีจะรับโทษขั้นสูงต่อไป 
 
 

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

 
      
  รับทราบ  
 
ลงชื่อ..........................................ครูหัวหน้าระดับชั้น 

(........................................................) 
 
ลงชื่อ..........................................ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 

(........................................................) 
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บันทึกการท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมสพม.36 
 

วันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ......…... 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………….โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ไดป้ระพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน/ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  ซึ่งได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษรแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น กรณี  
…………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงขอท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 หากโรงเรียนเห็นว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ข้าพเจ้ายินดีรับโทษตามท่ีโรงเรียนจะพิจารณา ต่อไป 
 

(ลงชื่อ)………….……………………….ผู้ท ากิจกรรม 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ผู้ปกครอง 
(……………………………………) 
 

(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ครูหัวหน้าระดับชั้น 
(……………………………………) 

 
(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 

(……………………………………) 
 
(ลงชื่อ)………………..………………….หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
       (..............................................) 
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บันทึกทัณฑ์บน 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมสพม.36 
 

วันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ......…... 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………….โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงฯ/ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา/ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง/ได้รับโทษแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
กรณี (ตามบันทึกค าให้การที่แนบ) 
…………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

จึงขอท าทัณฑ์บนให้ไว้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เชียงแสนวิทยาคม ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ ประพฤต/ิกระท า
ผิดเช่นนี้อีก หากข้าพเจ้ากระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ ขอให้ ท่านลงโทษข้าพเจ้าตามควรแก่
กรณแีละยินดีจะย้ายสถานศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข 
 

(ลงชื่อ)………….……………………….ผู้ท าทัณฑ์บน 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ผู้ปกครอง 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)………………….……………….พยาน/ครทูี่ปรึกษา 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ครูหัวหน้าระดับชั้น 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)……………………..…………….พยาน/ครูฝ่ายส่งเสริมวินัย 
(……………………………………) 

(ลงชื่อ)………………..………………….หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
(..............................................) 

(ลงชื่อ)………………..………………….ผู้บริหารสถานศึกษา 
       (..............................................) 
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