
 

 

ปค. 1 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
ท่ี                  …………............…..     วันท่ี…….……เดือน……………...…………พ.ศ………...……. 
เร่ือง    แจ้ง นักเรียน  นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน 
นักศึกษา 
 

เรียน    ครูท่ีปรึกษาช้ัน  ปวช. .....…/…..….  ปวส.  .....…/….....  แผนก.................................................................................... 
 

  เนื่องด้วย (นาย/นางสาว) …………………………………...................…….................................... ซึง่เป็น นักเรียน  
นักศึกษา ในปกครองของท่านได้ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ  ในเรื่อง 

 (  )  แต่งกายผิดระเบียบบ่อยครั้ง   (  )  ท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัย 
 (  )  หนีเรียน     (  )  พกพาอาวุธ 
 (  )  ลักขโมย     (  )  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
 (  )  เล่นการพนัน    (  )  เสพย์ส่ิงเสพติด 
 (  )  ชักน าให้เกิดการทะเลาะวิวาท   (  )  ชู้สาว 
 (  )  ทะเลาะวิวาท    (  )  อื่น ๆ ……...........………………………………………. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดประสานงานกับ   คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง   ประจ าแผนก    (ตามค าส่ัง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กท่ี ............. /.............) ท่ีนักเรียน นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบได้สังกัดอยู่ และท าการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทราบ ( ตามแบบ
การสอบสวน  ปค.1/1 )  ภายในวันท่ี………..เดือน…………………………พ.ศ…………….  เพื่อด าเนินการต่อไป 

   
        .....................................................              .......................................................... 
     (..........................................................)                        (นายศักดิ์ชาย ชูเรณู) 
            ครูผู้พบเห็นนักเรียนนักศึกษากระท าความผิด                        หัวหน้างานปกครอง 
 
  
 รับทราบ ( นักเรียน  นักศึกษา )    ทราบ       
  

ลงช่ือ………………......................…………………   ลงช่ือ………........................………………………… 
   (………………………......................……………)       (………………………….........................………) 
      นักเรียน  นักศึกษาผู้กระท าความผิด     ครูท่ีปรึกษา   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปค. 1/1 
บันทึก นักเรียน  นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   

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

 ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว) ………………………………………..............................……..เลขประจ าตัว…………........................…… 
นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. …….... /…...…. ปวส. …...…. /…...….  เลขท่ี……......แผนกวิชา..............................................  
ได้ประพฤติผิดระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา  
เรื่อง............................................................................................................................................................................................ 
บรรยายเหตุการณ์...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดเมื่อ  วันท่ี…............……เดือน……………...........……………………พ.ศ………………     เวลา………...……..................………น. 
สถานท่ีเกิดเหตุ………………………………………………………………………………....................................................……………………….. 
 การประพฤติของข้าพเจ้าดังกล่าว  ข้าพเจ้าทราบว่าเป็นการประพฤติท่ีไม่ถูกต้อง  และข้าพเจ้าเคยได้รับการ  อบรม   
ส่ังสอน  และตักเตือนอยู่เสมอ  ข้าพเจ้าทราบ ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ประกาศไว้ และมีอยู่ในคู่มือ นักเรียน  นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  แต่
ข้าพเจ้ายังไม่ปฏิบัติตาม  นับได้ว่าข้าพเจ้าได้เป็นผู้ประพฤติการอันใด  อันจะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสู่ตัวเอง หมู่คณะ 
และวิทยาลัยฯ  ข้าพเจ้ายินดีให้วิทยาลัยฯ พิจารณาโทษตามระเบียบได้ทุกกรณี 
  

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

 
ลงช่ือ…………………………............………ครูท่ีปรึกษา  ลงช่ือ…………………............……………..หัวหน้าแผนก 
    (………………………..................……………..)       (…………………….................……………….) 

 
           

      ลงช่ือ..................................................... 
(นายศักดิ์ชาย ชูเรณู) 
หัวหน้างานปกครอง 

 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(  ว่าท่ี ร.ต. ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ  ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
 

 
 



            ปค. 2 
                                                            บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  งานปกครอง นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
ท่ี               .........................          วันท่ี……….…เดือน………..……………………พ.ศ……………. 
เร่ือง           รายงานการสืบสวน สอบสวน นักเรียน  นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบฯ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
   

       ด้วย (นาย/นางสาว ) ...…………..........................…………..…………...............เลขประจ าตัว..................................... 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. …….. /…….. ปวส. …….. /…….. เลขท่ี……......แผนกวิชา.....................................................  
ได้ประพฤติผิดระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ในเรื่อง 
(  )  แต่งกายผิดระเบียบบ่อยครั้ง (  )  ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น (  )  หนีเรียน 
(  )  พกพาอาวุธ   (  )  ลักขโมย   (  )  ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
(  )  เล่นการพนัน  (  )  ส่ิงเสพติด……………………… (  )  ทะเลาะวิวาท 
(  )  ชักน าให้เกิดการทะเลาะวิวาท  (  )  ชู้สาว   (  )  อื่น ๆ ...........................................………………… 

 ซึ่งเป็นหมวดความผิดระเบียบวิทยาลัยฯ สถาน.................................................... คณะกรรมการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริง ประจ าแผนกวิชา ...................................................................................... ( ตามค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กท่ี 
............/.............) ได้ท าการสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฎว่า (นาย/นางสาว )…..................…………............................................
มีความประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ จริงตามแบบ ปค. 1/1  ท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 ผลการพิจารณาการลงโทษ นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ให้ 

(  )  ว่ากล่าวตักเตือน   (  )  หักคะแนนความประพฤติ .................. คะแนน 
(  )  ให้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ (  )  เชิญผู้ปกครองมารับทราบการส่ังพักการเรียน 
(  )  เชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน  (  )  เชิญผู้ปกครองมาให้ย้ายสถานศึกษา 

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

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

 ลงช่ือ...................................................หัวหน้างานปกครอง ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฯ  
            ( นายศักดิ์ชาย ชูเรณู )                     ( ว่าท่ี ร.ต. ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ ) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายบพิตร  วงศ์เจริญ ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 



ปค. 3 
บันทึก แจ้งผลพิจารณาการลงโทษ นักเรียน นักศึกษา 

          วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

วันท่ี…………เดือน…………………………….พ.ศ…………… 

เรื่อง    แจ้งผลพิจารณาการลงโทษ นักเรียน  นักศึกษาประพฤติผิด ระเบียบฯ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
เรียน    ผู้ปกครอง(นาย/นางสาว )……………………………………..............................................….........................……… 

  ด้วย(นาย/นางสาว ) …………………......................………………............…………….นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน   
ปวช. ...…....../…......…. ปวส. .…........./…......….  แผนกวิชา ............................................................................. ซึ่งอยู่ในความ
ปกครองของท่านได้ประพฤติผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ   ในวันท่ี…............เดือน…….................................…..พ.ศ……..............
กล่าวคือ………………………………………….......................……………………....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการลงโทษ นักเรียน นกัศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีมติลงโทษโดย 

(  )  ว่ากล่าวตักเตือน   (  )  หักคะแนนความประพฤติ .................. คะแนน 
(  )  ให้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ (  )  เชิญผู้ปกครองมารับทราบการส่ังพักการเรียน 
(  )  เชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บน  (  )  เชิญผู้ปกครองมาให้ย้ายสถานศึกษา 

  พร้อมท้ังได้ตักเตือนก าชับให้แก้ไขและประพฤติตนให้เป็น นักเรียน  นักศึษา   ท่ีอยู่ในระเบียบฯ  ของ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นแบบอย่างท่ีดี และวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   ขอความร่วมมือท่านดูแลกวดขันความประพฤติ
ของ  นักเรียน  นักศึกษา   ในปกครองของท่านอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง 

  ทางวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้ 
       

ขอแสดงความนับถือ 
 
ลงช่ือ………………………….................……..ครูท่ีปรึกษา    ลงช่ือ ……………………………......................………          
     (……………………….............……………)                 (………......................………………………………) 
  ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนก..................................................... 
 
 
 รับทราบ 
     
    ลงช่ือ……………………...............……………..นักเรียน  นักศึกษา 
                  (…………………….............…………………) 
      

 
ลงช่ือ…………………................………………..ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา      
     (…….................………………………………...) 

     …………../……………./…………. 
 



ปค. 4 
 

 
ท่ี ศธ. ............/..............                วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
               ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก 
               จ.สระบุรี  18180 
            วันท่ี………….เดือน………………………….พ.ศ…………… 

เรื่อง     ขอเชิญผู้ปกครองพบเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา 
เรียน     ผู้ปกครองของ(นาย/นางสาว ) ………………...............................................……………………………… 
   

เนื่องด้วย(นาย/นางสาว ) ……………………….......................................…………………………นักเรียน  นักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช. ........../…...... ปวส. .…....../…....…. แผนกวิชา..........................................................วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
ซึ่งเป็นนักเรียน  นักศึกษา ในความปกครองของท่าน    ได้ประพฤติผิดระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    ว่าด้วยวินัยและ
พฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  จึงขอเชิญท่านไปพบ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................... 
ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ ...............................................................................................   ท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    
ในวันท่ี…......…..…เดือน……...........................…..…พ.ศ……….…….. เวลา ………........……… น.   เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ 
และร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขในทางท่ีดี  หากท่านไม่ไปพบตามวันเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ ถือว่า
ท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ในความปกครองของท่านเรียนในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  วิทยาลัยฯ   จะพิจารณา
และด าเนินการต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

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

( นายบพิตร  วงศ์เจริญ ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบตอบรับ 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว ) …………………..............................………..............................…………….ผู้ปกครอง
ของ(นาย/นางสาว ) …………...........…….........……............………………..นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน (.......) ปวช. ........./…....... 
(.......) ปวส. .…....../…..….    (.........)  ยินดี    (.........)  ขัดข้อง  มาตามวันท่ีนัดหมายคือ  วันท่ี………เดือน……..………………..
พ.ศ……………. หรือ ขอเล่ือนเป็น วันท่ี….....….ดือน……....................…………พ.ศ………….....… 

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



 
ปค. 5 

บันทึกการท าทัณฑ์บน นักเรียน  นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

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

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว ).................................................................................................. เป็นผู้ปกครอง
ของ (นาย/นางสาว).........................................................................................................  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับช้ัน ปวช. 
............/...............  ปวส. ............/............... เลขประจ าตัว..................................................................................... แผนกวิชา
................................................................... ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี......................ถนน................................
ต าบล................................................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์(ท่ีสามารถติดต่อได้)...................................................... เกี่ยวข้องกับ นักเรียน นักศึกษา เป็น.......................
ได้รับทราบความผิดของ (นาย/นางสาว) ...........................................................................................................  ท่ีได้ประพฤติ
ความผิดไปแล้ว เป็นการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็น   นักเรียน   นักศึกษา   อย่างยิ่ง    ข้าพเจ้าจึงยินยอมท า
ทัณฑ์บนไว้ให้แก่ (นาย/นางสาว) .................................................................................................... ซึ่งเป็น นักเรียน  นักศึกษา 
ในความปกครองของข้าพเจ้า  ไม่ให้ประพฤติเช่นนี้อีกต่อไป   ข้าพเจ้าจะควบคุมดูแลกวดขนั    ไม่ให้กระท าการใด    อันจะ
น าความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง   หมู่คณะ   วิทยาลัยฯ   และ  จะเข้มงวดให้ประพฤติตาม ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา โดยเคร่งครัด 
  หากปรากฎว่า (นาย/นางสาว) ........................................................................................................ ประพฤติ
ผิดท านองนี้อีกหรืออย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยเลยนิคมวกเหล็ก พิจารณา
สภาพการเป็น นักเรียน  นักศึกษา  โดยด าเนินการดังนี ้(............)   ส่ังพักการเรียน (...........)  ให้ย้ายสถานศึกษา 
 
            ลงช่ือ............................................................ผู้ท าทัณฑ์บน (ผู้ปกครอง) 

            ลงช่ือ............................................................นักเรยีน  นักศึกษา (ผู้ประพฤติผิด) 
 

ลงช่ือ…………………………............………ครูท่ีปรึกษา             ลงช่ือ…………………............……………..หัวหน้าแผนก  
(………………...………...........................……………..)              (…………………...........….....................……………….) 

 
ลงช่ือ...................................................หัวหน้างานปกครอง ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฯ  
            ( นายศักดิ์ชาย ชูเรณู )                    ( ว่าท่ี ร.ต. ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ ) 

บันทึกเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
        
 

ลงช่ือ...................................................... 
( นายบพิตร  วงศ์เจริญ ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 



ปค. 6 
บันทึกพักการเรียน นักเรียน  นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ..................... 
เรื่อง    ให ้นักเรียน  นักศึกษา พักการเรียน 
เรียน    ผู้ปกครอง (นาย/นางสาว) ………………………...............................................……..........……………… 

  ด้วยปรากฎว่า (นาย/นางสาว) ………………...................................…………….............…… นักเรียน  นักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช. ......... /..........  ปวส. ......... /......... เลขประจ าตัว.......................................................................... แผนกวิชา 
.....................................................................  ซึ่งเป็นนักเรียน  นักศึกษาท่ีอยู่ในความปกครองของท่าน  ได้ประพฤติผิด
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ยู่เสมอ ๆ    ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก   ได้ลงโทษตามข้ันตอนของการลงโทษ    แต่นักเรียน    นักศึกษาไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  แต่ยังมีพฤติกรรม
กระท าความผิดต่าง ๆ  ท่ีได้ประพฤติไป  มีดังนี้ 

 1.  ………………………………………….....................................………………………………………………………….……..………… 
 2.  ………………………………………………………………………………………….....................................………………...………… 
 3.  ……………………………………………………………………………………………………....................................…....…………… 
 4.  …………………………………………………………………………………………………………........................................…………  

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    โดยคณะกรรมการพจิารณาโทษ    นักเรียน    นักศึกษา ( ตามค าส่ังวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กท่ี .........../............ ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (นาย/นางสาว)………………...............................…………....................… 
ไม่ส านึกในความผิดท่ีได้ประพฤติและไม่ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น  จึงสมควรลงโทษพักการเรียน  มีก าหนด……....……วัน   
ต้ังแต่วันท่ี......…เดือน………………………พ.ศ……………  ถึงวันท่ี……..…เดือน……...……………พ.ศ…….…… เมื่อครบก าหนดแล้วให้
นักเรียน  นักศึกษา มาเรียนตามปกติ 
   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 
           
      ลงช่ือ...................................................... 
                     ( นายบพิตร  วงศ์เจริญ) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...……………………….....................................……...........….……………ผู้ปกครองของ
(นาย/นางสาว) …………………..........................................……......….…………นักเรียน  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. ......./........  
ปวส. ........./.......... แผนกวิชา...................................................................................... ได้รับทราบการประพฤติความผิดต่าง ๆ  
ของ นักเรียน  นักศึกษา ในความปกครองของข้าพเจ้าแล้ว   และยอมรับผลพักการเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาโทษฯ ได้
ตัดสินข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ช่วยกวดขันความประพฤติของ นักเรียน  นักศึกษา ให้อยู่ใน 
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ต่อไป 
 
       ลงช่ือ………………………..........………………… 
            ( ………………........……………………… ) 
                ผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา 


