
อป.15 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้  
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  1 - 5 พฤศจิกายน  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
  

ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนกิจกรรมโฮมรมู ดังต่อไปน้ี  
 

สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่  8 - 12 พฤศจิกายน  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครทูี่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้  
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  15 - 19 พฤศจิกายน  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ  

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

 บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  22 - 26 พฤศจิกายน  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
งชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

  บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  29 - 3 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

 บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  6 - 10 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

                       บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  13 - 17 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

                         บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  20 - 24 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

                        บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
หอ้ง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมโฮมรูม ดังต่อไปนี้   
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  27 - 31 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 

 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครูที่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ  

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

  บันทึกรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 

ส่วนราชการ .......................................................................................................................................................  
ประจ าเดือน ......................................................... ภาคเรียนที.่.....................................................................  
ที ่......................................................................... วันที่ ...............................................................................  
เรื่อง ............................................................................................................................................................  
 

 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

  ตำมท่ีงำนครูที่ปรึกษำ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ........................ 
ห้อง ...................... แผนกวิชำ ....................... ขอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนกิจกรรมโฮมรมู ดังต่อไปน้ี  
 

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่  6 - 10 ธันวาคม  2564 
 

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม/ข้อเสนอแนะ 
 

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

 

รายงานการไม่เข้าโฮมรูมของนักเรียนนักศึกษา 
 

  จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำทั้งหมด  .................. คน เข้ำโฮมรูม  ....................   คน 
 ไม่เข้ำโฮมรูม   ....................   คน 
 รายช่ือนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าโฮมรูม 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
1  9  
2  10  
3  11  
4  12  
5  13  
6  14  
7  15  
8  16  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ....................................................... 
       (....................................................)      (....................................................) 
                  ครทูี่ปรึกษำ         ครูที่ปรึกษำร่วม 
 

            ลงชื่อ................................................... 
           (นำงสุภำวิณี  ถึงเจรญิ) 
           หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ 
2   ประจ ำปีกำรศึกษำ   2564 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ 



อป.15 

 
 


