
กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศนกัเรยีน 
และการถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน ประจาํป�การศึกษา 2565 

ระดับชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 1

2 - 3
พฤษภาคม

2565

หอ้ง 101-106 อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนิเทศ
หอ้ง 107-113 ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนักเรยีน

วนัที� 2 พฤษภาคม 2565
หอ้ง 101-106 ถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนักเรยีน
หอ้ง 107-113 อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนิเทศ

วนัที� 3 พฤษภาคม 2565

ผลตรวจ ATK (ยื�นเฉพาะวนัที� 2 พ.ค.)
บตัรประจาํตัวประชาชน

ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน
1.

2.

   **แต่งกายชุดนกัเรยีนถกูระเบยีบ**

  

09:00-10:00   :   ม.107        13:00-14:00   :   ม.111  

10:00-11:00   :   ม.108        14:00-15:00   :   ม.112 

11:00-12:00   :   ม.109        15:00-16:00   :   ม.113 

12:00-13:00   :   ม.110

หนังสอืขออนญุาตผูป้กครอง
อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศ
1.

    2. ผลตรวจ ATK (ยื�นเฉพาะวนัที� 2 พ.ค.)
    3. บตัรประจาํตัวประชาชน
    ** แต่งกายชุดพละถกูระเบยีบ**

เอกสารที�ต้องนาํมาในวนัจรงิ

ตารางการถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน

09:00-10:00   :   ม.101        12:00-13:00   :   ม.104 

10:00-11:00   :   ม.102        13:00-14:00   :   ม.105 

11:00-12:00   :   ม.103        14:00-15:00   :   ม.106 

ตารางการถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน

กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช



กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โีรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช

ตัวอยา่งผลตรวจ ATK ตัวอยา่งการแต่งกาย

กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม
และปฐมนเิทศ

 

1.

        - แต่งกายชุดพละถกูระเบยีบ

ขา้พเจา้ ..................... ผูป้กครอง
ของ เดก็หญงิ/เด็กชาย
..................... ขอรบัรองวา่ผล
ตรวจนี�เป�นความจรงิทกุประการ

                                 (ลงนามชื�อ)

    2.ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน
        -  แต่งกายชุดนกัเรยีนถกูระเบยีบ

กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช

2 - 3
พฤษภาคม

2565

ขั�นตอนการทําใบรบัรองผลตรวจ
1.นําบตัรประจาํตัวประชาชนและผล
ATK วางบนกระดาษ A4 และถ่ายรูป  

2.พมิพเ์อกสาร
3.ผูป้กครองลงลายมอืชื�อรบัรอง

กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศนกัเรยีน 
และการถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน ประจาํป�การศึกษา 2565 

ระดับชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 1

ติดต่อ     08-1078-0320    ครสูนุนัทา   วงศ์เมฆ
                 09-6725-9019    ครพูยอม   ฤทธชิาญชยั
                 06-5997-1414    ครปูรยีาภรณ ์    บุญฤทธิ�
             



 

หอ้ง 401-106 อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนิเทศ
หอ้ง 407-113 ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนักเรยีน

วนัที� 7 พฤษภาคม 2565

 

7 - 8
พฤษภาคม

2565

หอ้ง 401-406 ถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนักเรยีน
หอ้ง 407-413 อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนิเทศ

วนัที� 8 พฤษภาคม 2565

กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช

ผลตรวจ ATK (ยื�นเฉพาะวนัที� 7 พ.ค.)
บตัรประจาํตัวประชาชน

ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน
1.

2.

   **แต่งกายชุดนกัเรยีนถกูระเบยีบ**

หนังสอืขออนญุาตผูป้กครอง
อบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศ
1.

    2. ผลตรวจ ATK (ยื�นเฉพาะวนัที� 7 พ.ค.)
    3. บตัรประจาํตัวประชาชน
    ** แต่งกายชุดพละถกูระเบยีบ**

เอกสารที�ต้องนาํมาในวนัจรงิ

ตารางการถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน ตารางการถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน

09:00-10:00   :   ม.407        13:00-14:00   :   ม.411  

10:00-11:00   :   ม.408        14:00-15:00   :   ม.412 

11:00-12:00   :   ม.409        15:00-16:00   :   ม.413 

12:00-13:00   :   ม.410

09:00-10:00   :   ม.401        12:00-13:00   :   ม.404 

10:00-11:00   :   ม.402        13:00-14:00   :   ม.405 

11:00-12:00   :   ม.403        14:00-15:00   :   ม.406 

กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศนกัเรยีน 
และการถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน ประจาํป�การศึกษา 2565 

ระดับชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 4



กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศ 

และการถ่ายบตัรประจาํตัวนกัเรยีน
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 4

7 - 8
พฤษภาคม

2565

กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โีรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช

ตัวอยา่งผลตรวจ ATK ตัวอยา่งการแต่งกาย

กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม
และปฐมนเิทศ

 

1.

        - แต่งกายชุดพละถกูระเบยีบ

    2.ถ่ายรปูทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน
        -  แต่งกายชุดนกัเรยีนถกูระเบยีบ

7 - 8
พฤษภาคม

2565

กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรยีน โรงเรยีนกัลยาณศีรธีรรมราช

ขา้พเจา้ ..................... ผูป้กครอง
ของ นางสาว/นาย .....................

ขอรบัรองวา่ผลตรวจนี�เป�นความ
จรงิทกุประการ

                                 (ลงนามชื�อ)

ขั�นตอนการทําใบรบัรองผลตรวจ
1.นําบตัรประจาํตัวประชาชนและผล
ATK วางบนกระดาษ A4 และถ่ายรูป  

2.พมิพเ์อกสาร
3.ผูป้กครองลงลายมอืชื�อรบัรอง

กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรมและปฐมนเิทศนกัเรยีน 
และการถ่ายรูปทําบตัรประจาํตัวนกัเรยีน ประจาํป�การศึกษา 2565 

ระดับชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 4

ติดต่อ     08-1078-0320    ครสูนุนัทา   วงศ์เมฆ
                 09-6725-9019    ครพูยอม   ฤทธชิาญชยั
                 06-5997-1414    ครปูรยีาภรณ ์    บุญฤทธิ�
             


