
 
 

ระเบียบโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี
ว่าด้วยแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

*********************** 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนจึงก าหนดแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ดังนี้ 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ว่าด้วยแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน         
หอวัง ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบต่างๆ                      
ของโรงเรียน ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 “ผู้อนุญาต” หมายความ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
 “ผู้ขอใช้” หมายความว่า ผู้ท่ีโรงเรียนได้พิจารณาและอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีในอาคารสถานท่ีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ  
 “อาคารสถานท่ี” หมายความว่า ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๑-๓, หอประชุม, และสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 “ค่าบ ารุงสถานท่ี” หมายความว่า เงินท่ีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานของโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องช าระ
ให้แก่โรงเรียนเป็นรายได้สถานศึกษาตามอัตราค่าบ ารุงสถานท่ีในประกาศของโรงเรียน 

หมวด ๒ 
ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที ่

 ข้อ ๕ ผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ี (บุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกโรงเรียน) จะต้องยื่น             
ความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด ยื่นต่อรองผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ท่ีได้รับมอบหมายงานด้านอาคารสถานท่ี เพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีครั้งละไม่เกิน ๓ วัน  
 ข้อ ๖ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีแล้ว รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้รับมอบหมายงาน                   
ด้านอาคารสถานท่ี แจ้งต่อผู้ประสงค์ของใช้อาคารสถานท่ีในการเตรียมความพร้อมของอาคารสถานท่ี และอื่นๆ ท่ีโรงเรียน      
มีให้บริการ 

 



หมวด ๓ 
ข้อปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 

 การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน อนุญาตให้ใช้ได้เป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๗ ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อกระท าการใดๆ ในส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ การด่ืมแอลกอฮอล์  การเล่น                 

การพนันและอบายมุขอื่นๆ  
ข้อ ๘ ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 
ข้อ ๙ ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดัง จนเป็นเหตุให้เดือดร้อนร าคาญ

แก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
ข้อ ๑๐ ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน 

หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือก่อความร าคาญแก่ผู้อื่นๆ ในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง 
ข้อ ๑๑ ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในค าขอใช้อาคารสถานท่ี 
ข้อ ๑๒ การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกต้ัง หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จะต้องไม่ กระทบ               

ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกันทุกพรรคการเมือง 
ข้อ ๑๓ ผู้ขอใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าว มีหน้าท่ีดูแลรักษามิให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์                 

ท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้บริการ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าว ผู้ขอใช้อาคารสถานท่ีจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายและจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 

ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้อาคารสถานท่ี จะต้องน าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาจัดงาน ออกจากอาคารสถานท่ีท่ีจัดงาน ภายใน 
๑ วัน เมื่อเสร็จงานแล้ว 

ข้อ ๑๕ โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลท่ีจะเข้ามาต้องปฏิบั ติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรม                 
และศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังต้องเช่ือฟังหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานท่ีนั้น 

ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏแจ้งชัดว่า การใช้อาคารสถานท่ีผิดไปจากวัตถุประสงค์การขอใช้ และไม่ปฏิบัติตามหมวด ๓ ข้อ
ปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน ให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ส่ังระงับการใช้อาคารสถานท่ีนั้น
ทันที 

ข้อ ๑๗ กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเพื่อเป็นสวัสดิการ                   แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

หมวด ๔ 
อัตราค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ 

 ข้อ ๑๘ ในการขอใช้อาคารสถานท่ีราชการของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้เจ้าหน้า ท่ีเรียกเก็บบริการ                  
เพื่อสนับสนุนการศึกษา และออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้ขอใช้อาคาร ดังนี้ 

๑. หอประชุม 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี (ค่าไฟฟ้า ประปา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  

หมายเหตุ กรณียังไม่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
กลางวัน/คืน ๓ ช่ัวโมง 

๑๘,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 

- ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 
- หน่วยงานราชการและข้าราชการครู
และบุคลากรของโรง เรียนพิจารณา



ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
กลางวัน/คืน ๔ ช่ัวโมง ๑๐,๐๐๐ ค่า ใ ช้จ่ ายตามความ เหมาะสมหรื อ

ครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย 
- เหมาจ่ายรวมเวลาการจัดเตรียมสถานท่ี
ก่อนจัดงานแล้ว  

๒ ค่าตอบแทนภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด และครู 
นัก เ รี ย น  อ านวยควา มสะดวก  ควบ คุม ไฟฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ เสียง และด้านสถานท่ีนอกเวลา 

๒,๐๐๐ ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ ๕๐๐ - กรณีขอใช้เครื่องฉายฯ น าเสนอเท่าน้ัน 
- ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๒. โดม 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี (ค่าไฟฟ้า ประปา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  

กลางวัน ๓-๔ ช่ัวโมง 
กลางคืน ๓-๔ ช่ัวโมง 

 
๗,๐๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 

- ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 
- หน่วยงานราชการและข้าราชการครู
และบุคลากรของโรงเรียน พิจารณา
ค่า ใ ช้จ่ ายตามความ เหมาะสมหรื อ
ครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย 
- เหมาจ่ายรวมเวลาการจัดเตรียมสถานท่ี
ก่อนจัดงานแล้ว  

๒ ค่าตอบแทนภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด และครู 
นัก เ รี ย น  อ านวยควา มสะดวก  ควบ คุม ไฟฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ เสียง และด้านสถานท่ีนอกเวลา 

๒,๐๐๐ ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ ๕๐๐ - กรณีขอใช้เครื่องฉายฯ น าเสนอเท่าน้ัน 
- ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๑ 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี (ค่าไฟฟ้า ประปา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  ๑๒,๐๐๐ - ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 

- หน่วยงานราชการและข้าราชการครู
และบุคลากรของโรงเรียน พิจารณา
ค่า ใ ช้จ่ ายตามความ เหมาะสมหรื อ
ครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย 
- เหมาจ่ายรวมเวลาการจัดเตรียมสถานท่ี
ก่อนจัดงานแล้ว  



ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๒ ค่าตอบแทนภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด และครู 

นัก เ รี ย น  อ านวยควา มสะดวก  ควบ คุม ไฟฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ เสียง และด้านสถานท่ีนอกเวลา 

๒,๐๐๐ ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ ๕๐ - กรณีขอใช้เครื่องฉายฯ น าเสนอเท่าน้ัน 
- ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๔. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๒ 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี (ค่าไฟฟ้า ประปา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ) ๘,๐๐๐ - ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 

- หน่วยงานราชการและข้าราชการครู
และบุคลากรของโรงเรียน พิจารณา
ค่า ใ ช้จ่ ายตามความ เหมาะสมหรื อ
ครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย 
- เหมาจ่ายรวมเวลาการจัดเตรียมสถานท่ี
ก่อนจัดงานแล้ว  

๒ ค่าตอบแทนภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด และครู 
นัก เ รี ย น  อ านวยควา มสะดวก  ควบ คุม ไฟฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ เสียง และด้านสถานท่ีนอกเวลา 

๒,๐๐๐ ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ ๕๐๐ - กรณีขอใช้เครื่องฉายฯ น าเสนอเท่าน้ัน 
- ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๕. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๓ 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี (ค่าไฟฟ้า ประปา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ) ๗,๐๐๐ - ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 

- หน่วยงานราชการและข้าราชการครู
และบุคลากรของโรงเรียน พิจารณา
ค่า ใ ช้จ่ ายตามความ เหมาะสมหรื อ
ครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย 
- เหมาจ่ายรวมเวลาการจัดเตรียมสถานท่ี
ก่อนจัดงานแล้ว  

๒ ค่าตอบแทนภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด และครู 
นัก เ รี ย น  อ านวยควา มสะดวก  ควบ คุม ไฟฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ เสียง และด้านสถานท่ีนอกเวลา 

๒,๐๐๐ ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๓ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ ๕๐๐ - กรณีขอใช้เครื่องฉายฯ น าเสนอเท่าน้ัน 



ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
- ยกเว้นส าหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้
ในวันเวลาท าการปกติ 

๖. สนามกีฬา 
ที่ รายการค่าบ ารุง จ านวนเงิน หมายเหต ุ
๑ สนามฟุตบอล 

- ค่าบ ารุงสถานท่ี 
- ค่าไฟฟ้าสนาม (กลางคืน) 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 
๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
- วันหยุดอื่นให้ประสานโรงเรียนอีกครั้ง 
- ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 

๒ สนามกีฬาหน้าเสาธง 
- ค่าบ ารุงสถานท่ี 
- ค่าไฟฟ้าสนาม (กลางคืน) 

 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 
๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
- วันหยุดอื่นให้ประสานโรงเรียนอีกครั้ง 
- ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน/บุคคล 

ข้อ ๑๙ การจัดสรรรายได้จากการขอใช้อาคารสถานท่ีต่างๆ ให้จัดสรร ดังนี้ 
ที่ รายการ รายการจัดสรรเข้าบัญช ี หมายเหต ุ
๑ ค่าบ ารุงสถานท่ี ค่าไฟฟ้า/ประปา/วัสดุต่างๆ รายได้สถานศึกษา  
๒ ค่าใช้เครื่องโปรเจคเตอร์น าเสนอ รายได้สถานศึกษา  
๓ ค่าตอบแทนคนงาน ภารโรง แม่บ้านท าความสะอาด 

และผู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่อง
เสียง ไฟฟ้า 

กลุ่มบริหารท่ัวไป จัดท าบัญชีจ่าย
ให้ แก่ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านตาม ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายในแต่ละครั้ง 

 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๑ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนดประกาศ ค าส่ัง ข้อปฏิบัติต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานท่ี และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๒  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบั ติตามระเบียบนี้  หรือระเบียบนี้ ไม่ ไ ด้ก าหนดเรื่อง ใดไว้                               
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตีความและวินิจฉัยช้ีขาด ค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นท่ีสุด 
     

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายธนพจ แก้ววงษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวงั ปทุมธาน



  

 
แบบบันทึกการขออนุญาตใช้อาคารสถานท่ี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (บุคคลภายนอก) 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวงั ปทุมธานี 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................... อายุ..............ปี เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี..............ถนน.................................ต าบล................................อ าเภอ................................จังหวัด..............................

มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ี ดังนี้ 
 (........) ๑. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๑  (........) ๒. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๒ 
 (........) ๓. ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว ๓  (........) ๔. หอประชุม    
 (........) ๕. โดมอเนกประสงค์   (........) ๖. สนามฟุตบอล 

(........) ๗. สนามกีฬาหน้าเสาธง   (........) ๘. อื่นๆ (ระบุ)............................................................................ 
 เพื่อใช้ในกิจกรรม.......................................................................................................................................................................................................... 
วันท่ี..................เดือน....................................................พ.ศ. ............................... เวลา..........................................น. ถึง เวลา..........................................น. 
ถึง วันท่ี...........เดือน..................................................พ.ศ. ................................. เวลา..........................................น. ถึง เวลา.........................................น.  
โดยมีบุคคลท่ีจะมาร่วมใช้อาคารสถานท่ี ประมาณ..............................คน  
 (........) ข้าพเจ้ายินดีช าระเงินค่าบ ารุงอาคารสถานท่ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นจ านวนเงิน.....................................บาท 
 (. . . . . .) ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนแล้ว และจะปฏิบัติ                   
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ข้าพเจ้ายินดี                     
ให้ด าเนินการตามระเบียบ และหรือบอกเลิกการใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าวได้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

ลงช่ือ    ผู้ขอใช้อาคารสถานท่ี 
       (.........................................................)    

     โทรศัพท์ในการติดต่อ………………………………………………………………… 

 

ความเห็นของผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
(......) ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
(......) อาคารสถานท่ีว่าง ไม่มีการใช้งานใดๆ 
(......) มอบหมาย....................................................โทร.............................. 
      ประสาน/อ านวยความสะดวกการใช้อาคารสถานท่ี 
(......) อื่นๆ....................................................................................................... 

ลงช่ือ                               ผู้รับจอง 
                  (นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์) 
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

(......) อนุญาต 
(......) ไม่อนุญาต 
(......) อื่นๆ....................................................................................................... 
 
 

             ลงช่ือ                                
                    (นายธนพจ แก้ววงษา) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 



 
 

แบบบันทึกการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี (กรณีบุคคลภายนอก) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

******* 
ท่ี ว/ด/ป หน่วยงาน/บุคคล เร่ือง อาคาร/

สถานที ่
หมาย
เหตุ 

 ๓๐ ต.ค.๖๒ คริสตจักรแบ๊พติสต์พระคุณ บรรยายพิเศษวิชาศาสนาสากล ห้อง ๒๓๖  
 ๗ พ.ย.๖๒ อบต.สวนพริกไทย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขต

พื้นท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี 
ห้องบัวฯ ๑  

 ๙ พ.ย.๖๒ นายชัย หวังสุขกุล งานแต่งงาน หอประชุม  
 ๑๔ พ.ย.๖๒ บริษัทยูอาร์ซี (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแจก
ผลิตภัณฑ์ไดนาไมท์ 

ล า น ข้ า ง
อาคาร ๑ 

 

 ๑๗ ธ.ค.๖๒ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ห้องบัวฯ ๑  
 ๘ ม.ค.๖๓ บริษัทซิมบอลิก เซอร์วิสมาย 

จ ากัด 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  

 ๓๐ ม.ค.๖๓ อบต.สวนพริกไทย ฝึกอบรมและสร้างเสริมสุขภาวะทาง
เพศเด็กและเยาวชน 

ห้องบัวฯ ๑  

 ๗ ก.พ.๖๓ ธนาคารออม สิน (ตลาดพูน
ทรัพย์) 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  

 ๑๕ ก.พ.๖๓ บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเร ช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

โครงการส่งเสริมการศึกษา ห้องบัวฯ ๑  

 ๑๔ มี.ค.๖๓ สพม.๔ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องบัวฯ ๑  
 ๑๒ มิ.ย.๖๓ สนง.สาธารณสุข อ.เมือง ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมของ

โรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ห้องบัวฯ ๓  

 ๖ ส.ค.๖๓ สนง.ศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี จัดประชุมแลกเปล่ียนเรีน รู้ และ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบพัฒนาและ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 

ห้องบัวฯ ๑  

 ๒๐ ส.ค.๖๓ บริษัทซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ 
จ ากัด 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  

 ๒๑ ส.ค.๖๓ ธนาคารไทยพานิชย์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  
 ๒๑ ส.ค.๖๓ ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  
 ๒๑ ส.ค.๖๓ บริษัทบัตรกรุงไทย ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หน้าอาคาร ๑  
 ๒๕ ส.ค.๖๓ ส านักความร่วมมือ CP ALL กิจกรรมเปิดโลกทวิภาคี ห้องบัวฯ ๑  
 ๙ ก.ย.๖๓ รพ. ส่ง เสริม สุขภาพ ต.สวน

พริกไทย 
อบรมเพศศึกษา หอประชุม  

 


