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คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ               

งานธุรการได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การรับส่งหนังสือ ราชการ 

เป็นส่วนหนึ่งของานสารบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานการรับ -ส่ง
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หนังสือราชการจาก หน่วยงานภายนอกเพ่ือคัดแยกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน  และ        

ผู้ที่สนใจในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  

 
 
 
       งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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ชื่องาน : 

 งานรับหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือ

ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอบเขตของงาน 

 งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหาการมอบ

ผู้รับผิดชอบ การน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค าจ ากัดความ 

 1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

 2. ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 4. เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 5. เอกสาร หมาถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-office  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการกลุ่มอ านวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ จาก สพฐ. 

ทางเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนอ านวยการ 

 2. กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม วิ เคราะห์เนื้อหาเพ่ือจ าแนก

ประเภทผู้รับผิดชอบ 

 3. เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 

 กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม

วิเคราะห์ เนื้อหาจ าแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชองเรื่อง 

 4. ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณา/อนุมัติ/

เห็นชอบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี 

   



 

 

Flow Chat  การปฏิบัติงาน 

 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอ านวยการฯ เว็ปไซด์ 

 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเภทผู้รับผิดชอบ 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

ปฏิบัติตามที่อ านวยการฯสั่งการ 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  1. ทะเบียนรับหนังสือราชการ 

  2. ทะเบียนรับเอกสารลับ 
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ชื่องาน : 

 งานส่งหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและ           

ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอบเขตของงาน 

 งานส่งหนังสือราชการ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ 

 การวิเคราะห์ประเภทหนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดท ารายละเอียด การส่ง  e – office การบรรจุซอง ห่อ              

น าส่งอ านวยการ 

ค าจ ากัดความ 

 1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

 2. ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 4. เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได ้

 5. เอกสาร หมาถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-office  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง น าหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะน าส่งพร้อมหนังสือ 

ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ 

 2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ               

ที่จะส่ง กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้อ งครบถ้วน ประเภทหนังสือ              

ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง  

 3. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซองห่อหนังสือ

ราชการที่จะส่ง  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ                

ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนหนังสือ 

 4. เจ้าหน้าที่ธุรการน าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

 5. เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอ านวยการ ด าเนินการส่งเรื่องออกตามที่กลุ่มท ารายละเอียด 



 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง น าหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความ 

ถูกต้องครบถ้วนฯ 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ บรรจุซองห่อหนังสือราชการที่จะส่ง 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการน าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่ม 

อ านวยการ ด าเนินการฯ 
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ชื่องาน : 

 งานการจัดท าหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือ

ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดท าหนังสือ การ

ส่งหนังสือส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการของกลุ่ม 

ค าจ ากัดความ 

 1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

 2. ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 4. เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 5. เอกสาร หมาถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-office  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตามรูปแบบหนังสือ

ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการน าระบบเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

 2. จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส าเนาไว้ที่เจ้ าของเรื่อง 1 

ฉบับ  สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

 3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องเสนอเพ่ือ

พิจารณาตามล าดับขั้น 
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 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่น าเสนอ 

 5. สารบรรณกลางท าการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืน ผู้รับผิดชอบทราบ

การสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มด าเนินการ

ส่งต่อไป 

 

 กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่ค าสั่ง แล้วแต่กรณีและ

ส่งคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่ง

ธุรการกลุ่มด าเนินการส่งต่อไป 

 6 เก็บเรื่องที่ด าเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม  เพ่ือการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การท าลาย (ขั้นตอนการ

จัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมีทะเบียนการจัดเก็บเพ่ือ

ท าลายตามระเบียบสารบรรณ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือ 

และจัดพิมพ์ฯเสนอฯ 

 

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับฯ 

 

ผู้รับผิดชอบฯ เสนอเพ่อพิจารณาตามล าดับขั้น 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการปฏิบัติ 

 

สารบรรณกลางท าการออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีค าสั่งฯ 

 

เก็บเรื่องที่ด าเนินการแล้วฯ 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 1. ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 

 2. ทะเบียนส่งเอกสารลับ 

 3. ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 
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ข้อสังเกต 

  1. งานจัดเก็บหนังสือราชการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

   1.1 การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   1.2 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี

อะไรที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปอีก 

   1.3 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 

  2. อายุการเก็บหนังสือ 

   2.1 โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและ

เป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

   2.2 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องี่เกิดขึ้นเป็นประจ าให้เก็บ

ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

   2.3 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

   2.4 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้ าให้เก็บไว้

ตลอดไป 
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  3. งานการยืมหนังสือราชการ 

   การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ใน

ราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 

   3.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

   3.3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่

เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

   3.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามท่ีผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 

   3.5 ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 

   3.6 เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

 

หมายเหตุ 

   3.7 ผู้มีอ านาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและ           

ผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 

   กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น

หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป  
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1. ชื่องาน 
 งานขออนุญาตลาอุปสมบท 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขออนุญาตลาอุปสมบท 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1261/2555   ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
เรื่อง มอบอ านาจการลาอุปสมบท และการออกหนังสือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลา
อุปสมบท โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดลาอุปสมบท 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 - 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 2. โรงเรียนส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 3. น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามค าสั่ง/อนุญาต 
  3.1 อนุญาตการลาอุปสมบท 
  3.2 เสนอพระอุปัชฌาย์ เพ่ือขออนุญาตให้ไปอุปสมบท 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการ
ครูที่ขออนุญาตลาอุปสมบท 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - แบบขอลาอุปสมบทของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 - หนังสือรับรองการลาอุปสมบทจากเจ้าอาวาสวัดขอลาอุปสมบท 
 - บันทึกขอแลกเปลี่ยนเวรยาม/หน้าที่ที่ปฏิบัติในช่วงลาอุปสมบท 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1261/2555   ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
เรื่อง มอบอ านาจการลาอุปสมบท และการออกหนังสือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลา
อุปสมบท  
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8. Flow chant  การปฏิบัติ 
 
 
 

ผู้ขออนุญาตด าเนินการยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 
 
 

สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน ส่ง สพม.นว. 
 
 
 
 

สพม.นว. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 

สพม.นว. พิจารณาอนุญาตและแจ้งโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบการขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ที ่                    วันที่…………………………….   
เรื่อง  ขอหนังสือรับรอง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

       ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง.............................................. 
วิทยฐานะ.........................................รับเงินเดือนในอันดับ.................ขั้น................................... .บาท  
เงินวิทยฐานะ..................บาท เงินค่าตอบแทน...................บาทกลุ่ม/โรงเรียน.................................... 
อ าเภอ.......................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน     (     )  ของข้าพเจ้า          (    )   ของ
....................................................................ต าแหน่ง/สังกัด.......................................................... ... 
ประกอบเรื่อง................................................................................................................. ................... 
ณ  หน่วยงาน.................................................................................................................. ................. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 ด้วย...........................................................ต าแหน่ง..........................................  
กลุ่ม/โรงเรียน.....................................................มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
เพ่ือประกอบการ............................................................................................................  

- เห็นควรออกหนังสือรับรองให้ได้ 
- ได้เสนอเอกสารมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วยแล้ว 

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

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์    โทร 056-228846 
ที ่                      วันที่  ................................................... 
เรื่อง   ขอหนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

                       ด้วย.............................................................ต าแหน่ง..................................................... ........
โรงเรียน...................................................อ าเภอ..............................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์   อายุ.............ปี รับเงินเดือน อันดับ........................ขั้น..........................บาท มีความประสงค์ขอ
หนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 

 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกหนังสือรับรอง 
 
 

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

 
 
 
 

 
 


