
แผนการจจัดการศศึกษาโดย
ครอบครจัว

เดด็กหญญิงรรุชดา  อญินทรธวจัช
ชจัชั้นมจัธยมศศึกษาตอนตต้น
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ขข้อมมูลพพพื้ นฐานครอบครรัว
ชชชื่อบญิดา  นายสมศจักดญิด  อญินทรธวจัช  เกญิดวจันททชื่ 5  ธจันวาคม  พ.ศ. 2505 

อายรุ 49 ปท  เชชชั้ อชาตญิไทย สจัญชาตญิไทย นจับถชอศาสนาอญิสลาม อาชทพ
รจับจต้าง  เผยแพรร่ศาสนาอญิสลาม
ชชชื่อมารดา  นางสาวเสรญิมศญิรญิ  มจัชื่นตะพงษษ  เกญิดวจันททชื่13 เดชอนตรุลาคม 

พ.ศ. 2510  อายรุ 44 ปท เชชชั้ อชาตญิไทย  สจัญชาตญิไทย นจับถชอศาสนา
อญิสลาม  

เหตตุผลในการจรัดการศศึกษาโดยครอบครรัว
ครอบครจัวอญินทรธวจัชเปด็ นครอบครจัวททชื่นจับถชอศาสนาอญิสลาม

และใชต้หลจักศาสนาอญิสลามในการดดาเนญินชทวญิต  มทความเชชชื่อมจัชื่นวร่าทางนดา
ของศาสนาจะนดาพามนรุษยษชาตญิสร่สู่ความสดาเรด็จ  ดต้วยเหตรุนทชั้ เองทาง
ครอบครจัวจศึงมทความประสงคษจะอบรมสจัชื่งสอนบรุตรดต้วยกจับตนเองโดย
ใชต้ศาสนบจัญญจัตญิเปด็ นกรอบและทญิศทางในการศศึกษาหาความรต้สู่  เดด็กหญญิง
รรุชดา  อญินทรธวจัช  เรญิชื่มเรทยนในระบบการจจัดการศศึกษาโดยครอบครจัว
ตจัชั้งแตร่ชจัชั้นประถมศศึกษาปท ทท 4  ซศึชื่งขณะนทชั้ ไดต้จบการศศึกษาชจัชั้นประถม
ศศึกษาปท ททชื่ 6 แลต้วจศึงมทความตต้องการศศึกษาตร่อในชจัชั้นมจัธยมศศึกษาตอนตต้น
ในระบบการจจัดการศศึกษาโดยครอบครจัวอยร่างตร่อเนชชื่อง

ขข้อมมูลพพพื้ นฐานผข้มูเรรียน
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เดด็กหญญิงรรุชดา  อญินทรธวจัช เกญิดวจันททชื่ 22 เดชอนมญิถรุนายน  พ.ศ. 2541 

อายรุ 13 ปท   เปด็ นบรุตรคนททชื่4 ในจดานวนพทชื่นต้อง 6 คน  

ประวรัตติการศศึกษา
ชจัชั้นประถมปท ททชื่ 1-3 โรงเรทยนศาลาคต้สู่(กรรุงเทพมหานคร)

ชจัชั้นประถมศศึกษาปท ททชื่ 4- 6  การศศึกษาโดยครอบครจัว สจังกจัดสดานจักงาน
เขตพชชั้ นททชื่การศศึกษา ประถมศศึกษา กรรุงเทพมหานครเขต (บต้านเรทยน
อญินทรธวจัช)

พรัฒนาการของผข้มูเรรียน
ดข้านรร่างกาย  อารมณณ  สรังคม จติตใจ  และ สตติปรัญญา

รร่างกายสมบสู่รณษ  แขด็งแรง  รร่าเรญิง  อารมณษดท  ชอบเลร่านญิทานใหต้
เดด็ก ๆ ฟจั ง  มทความถนจัดในดต้านการอร่าน-สอนคจัมภทรษอจัลกรุรอร่านและ
สามารถทร่องจดาไดต้เปด็ นอยร่างดท  ไดต้รจับพจัฒนาการดต้านจญิตใจจากหลจัก
อญิสลามศศึกษาตร่อเนชชื่องจากการเปด็ นเดด็กททชื่เชชชื่อมจัชื่นศรจัทธาในศาสนา
อญิสลามอยร่างมจัชื่นคง มทใจรจักธรรมชาตญิ  ชอบเททชื่ยวทะเล  นดชั้าตก ซศึชื่ง
ขณะนทชั้ผต้สู่เรทยนไดต้เขต้ารร่วมโครงการบต้านเรทยนอญิสลามรจักษษสญิชื่ง
แวดลต้อม(ฝศึ กการใชต้ชทวญิตอยร่สู่ไดต้เมชชื่อประสบภจัยตร่าง ๆ รวมทจัชั้งมทความ
เขต้าใจวญิธทการดสู่แลอนรุรจักษษสญิชื่งแวดลต้อมไดต้อยร่างถสู่กตต้อง)  

รจักการเรทยนรต้สู่และพจัฒนาตนเอง  สามารถเรทยนรต้สู่ไดต้อยร่างมทความสรุข
สญิชื่งททชื่ควรไดต้รจับการดสู่แลชร่วยเหลชอ หรชอ สร่งเสรญิมสนจับสนรุนเปด็ น

พญิเศษ  คชอ ควรสร่งเสรญิมใหต้ผต้สู่เรทยนไดต้เรทยนดต้านศาสนา  ภาษาอาหรจับ 

และภาษาอจังกฤษ
แนวทางในการจรัดการศศึกษา

ระดรับการศศึกษาปรั จจตุบรัน จจัดการศศึกษาในลจักษณะอญิสลาม
ศศึกษาในระดจับมจัธยมศศึกษาตอนตต้น โดยมทผต้สู่จจัดการศศึกษาคชอ นางสาว
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มะสรุตา หวจังกา วรุฒญิการศศึกษา   ประกาศนทยบจัตรวญิชาชทพชจัชั้นสสู่ง   

สถาบจัน  สหพาณญิชยการ  สาขา คอมพญิวเตอรษธรุรกญิจ  

จตุดมร่ตุงหมายของการศศึกษา
บต้านเรทยนอญินทรธวจัชตต้องการสนจับสนรุนใหต้ผต้สู่เรทยนไดต้เรทยนใน

ระบบอญิสลามศศึกษาในระดจับการศศึกษาขจัชั้นพชชั้ นฐานททชื่สอดคลต้องกจับจรุด
หมาย สมรรถนะสดาคจัญและครุณลจักษณะอจันพศึงประสงคษ ของผต้สู่เรทยน 

ตามหลจักสสู่ตรแกนกลางการศศึกษาขจัชั้นพชชั้ นฐาน  สามารถนดาเอาความรต้สู่
จากหลจักการศาสนามาใชต้ในชทวญิตจรญิงไดต้อยร่างถสู่กตต้อง  และสามารถ
นดาไปเผยแพรร่ไดต้

วติธรีจรัดการศศึกษาโดยครอบครรัว
จจัดการศศึกษาแบบครอบครจัวเดทชื่ยว  โดยมทกญิจกรรมพจัฒนาผต้สู่

เรทยนบางกญิจกรรมและการเรทยนการสอนบางรายสาระรร่วมกจับกลร่รุม
บจัยตต้รุลอรุลสู่ม(บต้านแหร่งความรต้สู่)
โดยมทรายละเอทยดดจังนทชั้

1. การจจัดการเรทยนการสอนหลจักทางครอบครจัวเปด็ นผต้สู่สอน
หลจัก

2. ในรายกลร่รุมสาระการเรทยนรต้สู่ททชื่ผต้สู่เรทยนตต้องการศศึกษาคต้นควต้า
เพญิชื่มเตญิม หรชอ ตต้องการรายละเอทยดครอบครจัวจะจจัดครสู่ผต้สู่สจันทจัดใน
กลร่รุมสาระนจัชั้น ๆ มาสอน

3. จจัดทดาการประเมญินภายในทดสอบและซร่อมเสรญิมในกลร่รุม
สาระททชื่บกพรร่อง(ประเมญินตามลจักษณะการจจัดการเรทยนการสอนและ
กญิจกรรมการเรทยนการสอน)
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4. จจัดการเรทยนการสอนโดยเนต้นผต้สู่เรทยนเปด็ นสดาคจัญ  สอดคลต้อง
กจับการพจัฒนาศจักยภาพรายบรุคคลตามความถนจัด ความสนใจ และ
วญิถทการดดาเนญินชทวญิตของครอบครจัว และเนต้นในการพจัฒนาตนเองใหต้
สามารถเขต้ารร่วมสจังคมอยร่างมทความสรุข

5. ใชต้ทรุกวจันเวลา ในการพจัฒนาการเรทยนรต้สู่ บนหลจักการศศึกษา
ตร่อเนชชื่องตลอดชทวญิต ในรสู่ปแบบการศศึกษานอกระบบ และการศศึกษา
ตามอจัธยาศจัย โดยรจักษาระเบทยบประเพณทปฏญิบจัตญิตามหลจักศาสนา
อญิสลามอยร่างเครร่งครจัด

คตุณลรักษณะอรันพศึงประสงคณ  ความคาดหวรังของครอบครรัว
เพชชื่อใหต้เดด็กไดต้พจัฒนาจรุดดต้อยของตจัวเองไปตาม

สถานะ(สถานการณษของวญิถทชทวญิตและกระบวนการเรทยนรต้สู่)  ตามวจัย   

และปรจับปรรุงสร่งเสรญิมความสามารถพญิเศษของเดด็กใหต้แปรรสู่ปจาก
การศศึกษา เปด็ นการปฏญิรสู่ปตจัวเองสร่สู่ระบบสจังคมมนรุษยษ  รร่วมสรต้างและ
พจัฒนาสจังคมททชื่ตจัวเองอยร่สู่ใหต้มทครุณภาพ  

ทางบต้านเรทยนไดต้กดาหนดครุณลจักษณะอจันพศึงประสงคษใหต้
สอดคลต้องตามการจจัดการเรทยนการสอนและดต้านความเชชชื่อมจัชื่น
ศรจัทธาในศาสนาอญิสลามโดยแบร่งเปด็ น 10 ขต้อ ดจังนทชั้   

1. ปฏญิบจัตญิตนเปด็ นมรุสลญิมททชื่ดท
2. เชชชื่อฟจั งบญิดามารดา
3. เอชชั้ อเฟชชั้ อเผชชื่อแผร่
4. ใฝร่ เรทยนรต้สู่
5. จญิตบรญิสรุทธญิด
6.สรุขภาพรร่างกายแขด็งแรง
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7. เปด็ นพลเมชองททชื่ดทของประเทศอจันมทพระมหากษจัตรญิยษเปด็ น
ประมรุข
8. สามจัคคทปรองดอง
9. มทระเบทยบวญินจัย
10. รจักการงาน

 

กรอบการจรัดเนพพื้ อหา/สาระ/ความรข้มู  
เพชชื่อตต้องการพจัฒนาความเชชชื่อมจัชื่นศรจัทธารายบรุคคลและ

สามารถนดาไปใชต้ไดต้จรญิง  ดจังนจัชั้นจศึงจจัดเนชชั้ อหาสาระความรต้สู่เนต้นดต้าน
อญิสลามศศึกษา (เนชชื่องจากคจัมภทรษไดต้สอนการดดาเนญินชทวญิตทรุกเรชชื่องทรุก
แขนงไมร่วร่าจะเปด็ นการเกญิด การดดารงชทพ การคบหาสมาคม การ
รจักษาสรุขภาพ การใชต้ชทวญิตในสจังคม การตญิดตร่อสชชื่อสาร การคดานวณ 

การรจักษาโรค ฯลฯ)โดยบสู่รณาการเขต้ากจับชทวญิตจรญิงรร่วมกจับกลร่รุม
ประสบการณษททชื่ สอดคลต้องกจับชรุดความรต้สู่ตามมาตรา ๒๓ ในพระราช
บจัญญจัตญิการศศึกษาแหร่งชาตญิ พ.ศ. ๒๕๔๒

ดรังนรัพื้น การจจัดกระบวนการเรทยนรต้สู่/กญิจกรรมการเรทยน จศึง
เปด็ นการตร่อยอดกระบวนการเรทยนรต้สู่ตร่อเนชชื่องมาจากระดจับชจัชั้นประถม
ศศึกษา และแสดงครุณภาพททชื่มร่รุงหวจังจากการจจัดกญิจกรรมการเรทยนรต้สู่ททชื่
แสดงแนวทางในการ การสรข้างองคณความรข้มู และการพรัฒนาคตุณภาพผข้มู
เรรียน โดยเนต้นผต้สู่เรทยนเปด็ นสดาคจัญ
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กรอบการจรัดกระบวนการเรรียนรข้มู/กติจกรรมการเรรียนรข้มู/การวรัดและ
ประเมตินผล

กลร่ตุมประสบการณณ
บมูรณาการ

การสรข้างองคณความรข้มู และการพรัฒนา
คตุณภาพผข้มูเรรียน

การประเมตินผล

ยศึดมรั มั่นศรรัทธา ชรีวติตจรติงอติงศาสนา
หลจักการศรจัทธาในศาสนาอญิสลาม
อร่านคจัมภทรษแลต้วนดามาปฏญิบจัตญิ
ประวจัตญิศาสดาและสาวก
ศาสนกญิจจดาเปด็ น
ศาสนกญิจททชื่สมบสู่รณษ
ขจัดเกลาตนเอง
เผยแพรร่ศาสนา
บทขอพรตร่าง ๆ
การกดาหนดกฎสภาวะของพระเจต้า

บรันทศึกการเรรียนรข้มู
ตร่าง ๆ จาก
- รร่องรอยของ
การเรรียนรข้มู
แฟข้ มสะสมผล
งาน
ใบบรันทศึก
กติจกรรม
ภาพถร่าย
พติจารณาจาก
พรัฒนาการ
- ใชข้การทดสอบ
บางรายวติชา
โดย
- ครอบครรัวจรัดททา
รายงานประเมติน
ผลสร่งสทานรักงาน
ปรี ละ ๑ ครรัพื้ง  

สรังคมครอบครรัว
สรังคมโลก

ครอบครจัวของเรา
ความสะอาดเปด็ นสร่วนหนศึชื่งของการ
ศรจัทธา
ชรุมชนและเพชชื่อนบต้าน
มารยาทศาสดา
ทรจัพยากรเมชชื่อตต้องใชต้
เทคโนโลยทททชื่ตต้องรต้สู่
แผนทท แผนผจัง
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กลร่ตุมประสบการณณ
บมูรณาการ

การใชต้เทคโนโลยทในชทวญิตประจดาวจัน
วญิทยาศาสตรษทจัศนะ ทางศาสนา
อธญิบายไดต้ดต้วยศญิลปะ
สญิชื่งแวดลต้อมสดาคจัญอยร่างไร
โลกนทชั้แคบ
สรุขภาพสรุขบจัญญจัตญิ
การงานในบต้าน
การถนอมอาหาร
พชชผจักสวนครจัวปลสู่กแลต้วกญินไดต้
มทแลต้วแบร่งปจั น
รต้สู่จจักดญินฟต้ าอากาศ
สภาวการณษโลกของเรา
เททชื่ยวไปเรทยนไป
การสรข้างองคณความรข้มู และการพรัฒนา
คตุณภาพผข้มูเรรียน

- สทานรักงาน
ตติดตามและ
ประเมตินผลอยร่าง
นข้อยปรี ละ ๑ ครรัพื้ง
- ครอบครรัว
ประสงคณรรับการ
ประเมตินผลเพพมั่อ
ตรัดสตินผลการจบ
การศศึกษาเปป็น
ชร่วงชรัพื้น

การประเมตินผล
ความปลอดภจัยในชทวญิต
การคดานวณในชทวญิตประจดาวจัน
จจับจร่ายใชต้สอย
โครงการของบต้านเรา
อญิสลามพอเพทยง รต้สู่จจักใชต้รต้สู่จจักใหต้
คต้นควต้ามาบอกเลร่า
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กญิจกรรมหต้องสมรุด

การประเมตินผล

สพมั่อสารเพพมั่อพระเจข้า วญิเคราะหษขร่าวสาร
อร่านแลต้วบอกตร่อ
ขต้อคญิดรายวจัน
อร่านเรทยนเขทยน
ภาษา(อจังกฤษ,อาหรจับ,ไทย)

พทชื่สอนนต้อง
กติจกรรมพรัฒนาผข้มู
เรรียน

นจันทนาการสานความรต้สู่
ตร่อยอดความคญิด
เรทยนรร่วมกจับเพชชื่อน
เททชื่ยวเหนชอลร่องใตต้
ฟชชั้ นฟสู่สต้สู่วญิกฤตญิ(บต้านเราบต้านเขา)
ชร่วยกจันคนละไมต้คนละมชอ(จญิตอาสา)

โครงการของ
ครอบครรัว

โครงการบข้านเรรียนอติสลามรรักษณสติมั่ง
แวดลข้อม

 คร่ายครอบครจัว
 ฝศึ กทจักษะในการอยร่สู่กจับสญิชื่งแวด
ลอมไมร่มทนดชั้ า(มทนดชั้ าจดากจัด) ไมร่มท
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กลร่ตุมประสบการณณ
บมูรณาการ

ไฟฟต้ าใชต้ ไมร่มทเตาแกก๊ส
 ฝศึ กทจักษะการชร่วยเหลชอตนเอง
และผต้สู่อชชื่นเมชชื่อประสบภจัย

การสรข้างองคณความรข้มู และการพรัฒนา
คตุณภาพผข้มูเรรียน

พพพื้ นฐานอาชรีพเพพมั่อ
การดทารงชรีวติต

คต้าขาย
สอนศาสนา
อาหารและโภชนาการ
พชชผจักสวนครจัว
เกษตรหนต้าบต้าน

กลรับสร่มูพระเจข้า สดารวจตจัวเอง
ทรุกภารกญิจททไดต้เรทยน สชบคต้นหจันกลจับไป
สร่สู่ความเมตตาของพระเจต้า  เพชชื่อ
พระเจต้าดต้วยความ  บรญิสรุทธญิดใจ

สตุนทรรียภาพในการ
อร่านครัมภรีรณอรัลกตุ
รอร่าน

อร่านคจัมภทรษอยร่างถสู่กตต้องไพเราะ
รจักษามารยาทในการอร่านคจัมภทรษ
เขต้าใจความหมายตามสมควร

โรคภรัยใกลข้ตรัว การรจักษาโรคตามแนวทางศาสดา
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การประเมตินผล                         1.ครอบครจัวประเมญินผลตาม
สภาพจรญิงเพชชื่อการพจัฒนาการเรทยนรต้สู่เปด็ นราย
ปท  
2.การประเมญินผลเพชชื่อตจัดสญินผลการจบ
ระดจับการศศึกษามจัธยมศศึกษาตอนตต้น   ดต้วย
การตกลงในวญิธทการประเมญินผลตามสภาพ
จรญิงรร่วมกจับสดานจักงานเขตพชชั้ นททชื่การศศึกษา
อยร่างเหมาะสมสอดคลต้องกจับแผน
พจัฒนาการเรทยนรต้สู่ของครอบครจัวตาม
ศจักยภาพการเรทยนรต้สู่ของผต้สู่เรทยน
3. การประเมญินเพชชื่อตจัดสญินผลการเรทยนรต้สู่ ใชต้
การประเมญินผลครุณภาพผต้สู่เรทยนตามหลจัก
เกณฑษการปรจับใชต้หลจักสสู่ตรแกนกลาง พ.ศ. 

๒๕๕๑
 

ตจัวอยร่างใบบรันทศึกกติจกรรม        เดป็กหญติง รตุชดา อตินทรธวรัช     การ
จรัดการศศึกษาโดยครอบครรัว
 [Home school]

ชพมั่อกติจกรรม.   .กลร่รุมสจัมพจันธษ......................................................................วจัน
ททชื่.............เดชอน.....................ปท ..........   
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จตุดประสงคณ
1.     ผต้สู่เรทยนมทปฏญิสจัมพจันธษททชื่ดทกจับครสู่ผต้สู่สอน 

2.     เพชชื่อใหต้ผต้สู่เรทยนเขต้าแลกเปลทชื่ยนความรต้สู่ททชื่ตนเองเรทยนกจับเพชชื่อนในกลร่รุมฯ 

3.     เพชชื่อใหต้ผต้สู่เรทยนเขต้าสจังคมอยร่างมทความสรุข .

วติธรีการดทาเนตินกติจกรรม
ใหต้ผต้สู่เรทยนเขต้าเรทยนรร่วมกจับเพชชื่อนในกลร่รุมฯ  ในกลร่รุมสาระวญิทยาศาสตรษ

ผข้มูเขข้ารร่วมกติจกรรม
...กลร่รุมบจัยตต้รุลอรุลสู่ม...

ผลทรีมั่ไดข้
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................

สติมั่งทรีมั่ตข้องแกข้ไขปรรับปรตุง   ความคติดเหป็นของผข้มูประเมติน  ผข้มูอบรม
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........

ลายเซป็นของผข้มูเขข้ารร่วมกติจกรรม ผข้มูประเมติน ผข้มูอบรม
1....................................................................................................
2...................................................................................................
3....................................................................................................

Time table
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Activity
                 On time

Time

Wake up
Pray
Quran
Breakfast
Housework [Clean up]
Study

Free time 
PrayDuha

Pray
ReadTalem
Lunch

Study
Pray

Free time
Homework
Housework
dinner

Pray ,Quran ,Pray, Meeting
Free time & Prepare to sleep.
Sleep

04.30 am.
04.50 am.
05.00-06.00 am.
06.00-06.45 am.
06.45-07.30 am.
07.30-10.30 am.

10.30-12.30 am.

12.30 am.-01.30am.

02.00-03.30 pm.
03.30 pm.

03.45-06.15pm.

06.15-08.00pm.
08.00-09.00pm.
09.20 pm.
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  แบบยพมั่นคทาขออนตุญาตจรัดการศศึกษาขรัพื้นพพพื้ นฐานโดยครอบครรัว

  เขทยนททชื่ 33/55 ม.5 แสนแสบ มทนบรุรท กทม.

วจันททชื่       เดชอนกรุมภาพจันธษ    พ.ศ.2555       

เรชชื่อง   ขออนรุญาตจจัดการศศึกษาขจัชั้นพชชั้ นฐานโดยครอบครจัวในระดจับ
มจัธยมศศึกษาตอนตต้น
เรทยน   ผต้สู่อดานวยการสดานจักงานเขตพชชั้ นททชื่การศศึกษามจัธยมศศึกษา
กรรุงเทพมหานคร 
         

 ดต้วย ขต้าพเจต้า นางสาว เสรญิมศญิรญิ มจัชื่นตะพงษษ  เลขประจดาตจัวประชาชน
3-1012-03212-50-3 ททชื่อยร่สู่ ปรากฏตามทะเบทยนบต้านและพจักอาศจัย  33/65 ม. 5

ซ.เลทยบวารท  85 แขวงแสนแสบ  เขต มทนบรุรท กรรุงเทพมหานคร  มทความ
ประสงคษขออนรุญาตจจัดการศศึกษาขจัชั้นพชชั้ นฐานโดยครอบครจัวใหต้แกร่ เดด็กหญญิงรรุ
ชดา  อญินทรธวจัช ในชจัชั้นมจัธยมตต้น(ม.1-ม.3) :ซศึชื่งเปด็ นการจจัดการศศึกษาโดย
ครอบครจัวตร่อเนชชื่องจากระดจับประถมศศึกษา ซศึชื่งไดต้รจับอนรุญาตจจัดการศศึกษาโดย
ครอบครจัวจากสดานจักงานเขตพชชั้ นททชื่การศศึกษาประถมศศึกษา กรรุงเทพมหานคร
เขต ๑ ตจัชั้งแตร่วจันททชื่ .................................................................

สถานทรีมั่จรัดการศศึกษา  33/65 หมร่สู่5 ซอย เลทยบวารท 85 ถนนเลทยบวารท แขวง
แสนแสบ เขต มทนบรุรท กรรุงเทพมหานคร
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 พรต้อมกจันนทชั้ ไดต้แนบเอกสารซศึชื่งโอนยต้ายมาจากสดานจักงานเขตพชชั้ นททชื่การศศึกษา
ประถมศศึกษา กรรุงเทพมหานคร เขต ๑ ดต้วยแลต้วดจังนทชั้
(นต้องนสู่ร ลองเททยบดสู่นะคะ ...จจัด ทดาตามกฎกระทรวงเปด็ นลดาดจับใหต้ชจัดเจนคร่ะ)

(๑) ชชชื่อ ชชชื่อสกรุลของครอบครจัว...

(๒) ชชชื่อ ชชชื่อสกรุลของผต้สู่เรทยน...

(๓) สดาเนาหรชอภาพถร่ายทะเบทยนบต้านของครอบครจัวและผต้สู่เรทยน
(๔) ททชื่ตจัชั้งและแผนผจังสถานททชื่ซศึชื่งใชต้จจัดการศศึกษา
(๕) สดาเนาหลจักฐานวรุฒญิการศศึกษา ไมร่ตดชื่ากวร่ามจัธยมศศึกษาตอนปลายหรชอ

เททยบเทร่าของผข้มูจรัดการศศึกษา เวต้นแตร่ผต้สู่จจัดการศศึกษาผร่านการประเมญินโดย
สดานจักงานวร่าเปด็ นผต้สู่มทความรต้สู่ความสามารถหรชอประสบการณษในการจจัดการ
ศศึกษา

(๖) ระดจับและประเภทการจจัดการศศึกษา
(๗) แผนการจจัดการศศึกษาททชื่ครอบครจัวและสดานจักงานรร่วมกจันกดาหนด

ตามความมร่รุงหมาย หลจักการ และแนวทางการจจัดการศศึกษาตามกฎหมายวร่า
ดต้วยการศศึกษาแหร่งชาตญิ

 1. สดาเนาทะเบทยนบต้านของครอบครจัวและผต้สู่เรทยน
2. สดาเนาสสู่ตญิบจัตรของผต้สู่เรทยน  ตามกฎหมาย  ขต้อมสู่ลในทะเบทยนบต้าน ครบ
ถต้วนสดาหรจับบรุคคลแลต้ว
3. สดาเนาหลจักฐาน วรุฒญิการศศึกษา ของผต้สู่จจัดการศศึกษา  .... (ตามกฎกระทรวง
หลจักฐานเอกสาร เฉพาะผต้สู่ยชชื่นขออนรุญาตคร่ะ)

หมายเหตรุ : หาก ทางสพป. กทม. ๑ สร่งผร่านเอกสารเดญิมมาใหต้ทจัชั้งหมด กด็
ไมร่เปด็ นไรคร่ะ
แตร่ปจั จจรุบจัน เขตฯ มจักจะสรต้างบรรทจัดฐานททชื่ผญิดๆ ขอโนร่นขอนทชื่ ใหต้ผต้สู่
ปกครองรต้สู่สศึกยร่รุงยาก
4. ททชื่ตจัชั้งและแผนททชื่ สถานททชื่จจัดการศศึกษา
5. แผนการจจัดการศศึกษาชจัชั้นมจัธยมศศึกษาตอนตต้น
6. หลจักฐานการจบการศศึกษาของเดด็กหญญิงรรุชดา  อญินทรธวจัช

             

15



          จศึงเรทยนมาเพชชื่อโปรดพญิจารณาดดาเนญินการรจับเดด็กหญญิงรรุชดา  อญินทรธวจัช 

เปด็ นผต้สู่เรทยน การศศึกษาโดยครอบครจัวระดจับชจัชั้นมจัธยมศศึกษา  สจังกจัดสดานจักงาน
เขตพชชั้ นททชื่การศศึกษามจัธยมศศึกษากรรุงเทพมหานคร 

ขอขอบพระครุณเปด็ นอยร่างสสู่ง
     

                                        

ลงชชชื่อ.........................................................ผต้สู่ยชชื่นคดาขอ
                                                             ( นางสาว เสรญิมศญิรญิ  มจัชื่น

ตะพงษษ )
        ผต้สู่จจัดการศศึกษาบต้านเรทยนอญินทรธวจัช
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